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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 

L. LLORENTE I MARTÍNEZ 

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. GUTIÉRREZ I ILLANA 

R. CASAMITJANA I ABELLÀ 

A. BENEJAM I PERETÓ 

D. DEFRANC I CEVALLOS 

 

Secretari General: 

J.M. RIGAU I CAIXÈS 

 

Interventor acctal.: 

R. BUSTAMANTE I IGLESIAS 

 Al Saló de Sessions de la 

Casa de la Vila de Sant Cugat del 

Vallès, essent les setze hores i 

tres minuts del dia disset de juliol 

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 acctal. 

 

El desplegament de la 

sessió i correlativa adopció 

d'acords, es van produir en els 

següents termes: 

 

DESPATX D’OFICI 

 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE DE 

DATA 19 DE JUNY DE 2017. 

 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

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

Només un apunt sobre l’Acta, que a la pàgina 71 hi ha una transcripció que està 

malament, que posa “per encendre la demoscòpia” i hauria de dir “per un centre de 
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demoscòpia”. En el vídeo està bé, vull dir, que només amb aquest apunt entenc pot 

donar-se per aprovat. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És molt important que ho faci constar el 

Secretari. El punt o pàgina? 

 

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

Pàgina 71, a la meva intervenció vaig dir “per un centre de demoscòpia” i està escrit 

“per encendre la demoscòpia”. És un error. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Doncs així es rectificarà. Alguna altra 

esmena? Doncs amb la incorporació d’aquesta esmena, entenc que la podem donar 

per aprovada. 

 

- APROVAR, per assentiment dels 24 membres electius presents, l’esborrany 

de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de juny (ordinària) de 2017. 

 

2.- DACIÓ DE COMPTE DE CANVI DE PORTAVEUS DEL GRUP 

MUNICIPAL D’ICV-EUiA.  

 

- RESTAR ASSABENTATS de la comunicació escrita tramesa per part del 

grup municipal d’ICV-EUiA signada pels dos membres del grup, a través de la qual 

es notifica que la tasca de portaveu del grup l’assumirà a partir del dia 6.07.2017 el 

regidor Sr. Ramon Gutiérrez i Illana en substitució de la cap de llista i anterior 

portaveu, regidora Sra. Roser Casamitjana i Abellà, havent presentat el nou portaveus 

Declaració responsable formulada en la mateixa data tot acollint-se al dret opcional 

dels portaveus dels grups municipals a exercir el càrrec en règim de dedicació 

exclusiva amb percepció d’una retribució de 35.000 € bruts anuals, segons la 

modificació del quadre de percepcions econòmiques dels membres del Consistori 

aprovada pel Ple municipal en data 18 de juliol de 2016. 

 

TORN DE  PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas restem assabentats de la 

comunicació que ens ha tramès el Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, 

en el qual ens notifiquen que la tasca de portaveu del Grup l’assumirà a partir del dia 

6 de juliol el Sr. Ramon Gutiérrez i Illana, en substitució de la cap de llista i anterior 

portaveu, Regidora Sra. Roser Casamitjana i Abellà. Havent presentat el nou portaveu 

la declaració responsable formulada en la mateixa data, tot acollint-se també al dret 

opcional dels portaveus del Grups municipals a exercir el càrrec en règim de 

dedicació exclusiva amb percepció d’una retribució de 35.000 € bruts/anuals, segons 

la modificació del quadre del percepcions econòmiques dels membres del Consistori, 

aprovat pel Ple municipal de data 18.07.2016. Algun comentari a la dació de 

compte? Sr. Ciprián, té la paraula. 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Desde el 

Grupo municipal de Ciutadans-Sant Cugat no entendemos que este incremento 

salarial no haya pasado por el Pleno, como sí lo hicieron los incrementos salariales de 

otros portavoces como ERC-MES, CUP o el mismo PSC, más cuando se trata de 

una modificación presupuestaria, que entendemos que debería. No ponemos en 

debate en ningún momento la legítima decisión del Grupo de Iniciativa de cambiar su 

portavoz, donde no tenemos nada que añadir, más que desear lo mejor al nuevo 

portavoz entrante. Con esta última subida salarial del portavoz de Iniciativa, todos, 

absolutamente todos los partidos de Izquierda de este Consistorio, se han subido su 
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salario desde hace apenas 2 años que aprobamos el Cartapacio original. Hablamos 

de una subida de 11.000 euros por portavoz, una subida salarial del 45%, más una 

subida en percepciones de dietas del portavoz Socialista de alrededor de unos 

15.554 euros, con un total de 48.554 euros. ¿A cambio de qué? Absolutamente de 

nada. Si a ello le sumamos las nuevas incorporaciones de los cargos de confianza no 

acordados en el Cartapacio original, la cifra se multiplica por 4. Consideramos esta 

subida salarial absolutamente fuera de lugar, porque como ya he dicho, no aporta 

absolutamente nada a la ciudadanía y porque es absolutamente insolidaria, no sólo 

con los vecinos, que pagan sus impuestos, sino también con sus propios 

compañeros de Grupo municipal que no pueden acogerse a esta subida. Ustedes 

que abogan por la redistribución de la riqueza, ellos también trabajan tanto o más 

que los portavoces. En algunos partidos como el que represento, esta acción puede 

llevar directamente a la expulsión del partido. Sin embargo en otros partidos 

aprovecharse de un cargo institucional para subirse el sueldo es lo más normal. Al 

tratarse de una dación de cuenta, no se votará este punto, entiendo, porque de 

manera contraria y que conste en Acta, nuestro posicionamiento es completamente 

opuesto a ninguna subida salarial fuera del acuerdo-marco de Cartapacio, pactado a 

principio de mandato y aprobado por todos los partidos.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Doncs queda constància de la seva 

posició. Sr. Soler, té la paraula. 

 

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

MUNICIPAL SOCIALISTA: Ens trobem avui davant d’un canvi de portaveu per part 

d’una formació política i nosaltres ens voldríem remetre a la intervenció que vam fer 

en el seu moment, fa tot just cosa d’un any, que creiem que era un fet una mica 

restrictiu basar-se només en l’exclusivitat dels portaveus dels grups de l’oposició, tal 

com s’estipula en el quadre de percepcions i, per tant, defensàvem que fos extensiu 

també a altres regidors del Consistori que es poguessin trobar en aquesta situació, 

fossin o no fossin portaveus. Per tant, també defensàvem que no hi hauria d’haver un 

augment respecte a la retribució, sinó que s’havien de respectar aquelles limitacions 

que ens havien presentat en el Cartipàs inicial i, per tant, crèiem i seguim creient que 

en tot cas els còmputs empresarials haurien de partir, precisament, d’aquesta 

mateixa base computable. Crèiem que no és just i solidari, en aquest sentit, i ho 

seguim creient, però nosaltres a diferència de tot el que hem hagut de sentir després 

de l’entrada del Pacte de Govern i del canvi de dedicació de la Tinència d’Alcaldia, 

nosaltres no el criticarem, nosaltres li volem donar sentit a l’activitat política, li volem 

donar tot el sentit ampli que es necessita per treballar a la política. Volem dignificar el 

treball i volem que es faci en totes aquelles institucions en que els partits polítics hi 

tenim representacions. Creiem que les persones que tenen aquesta dedicació política 

han d’estar ben retribuïdes i han d’estar també al servei de la ciutadania. Per tant, 

creiem que les formacions polítiques que són la base de la nostra Democràcia i 

també del nostre exercici representatiu..., sento molt soroll Alcaldessa, passa alguna 

cosa?  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Endavant, endavant. 

 

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

MUNICIPAL SOCIALISTA: Gràcies. Creiem fermament que el treball dels partits 

polítics i de totes les persones que treballen en el seu entorn i que tenen una 

dedicació política, sigui de representació o sigui a través dels assessoraments, 

només fa que dignificar el treball que estem realitzant també en aquesta Institució. 

Com dèiem, som corresponsables perquè fa anys nosaltres com a partit polític vàrem 

també negociar aquest tipus de retribucions a l’Ajuntament de Sant Cugat i perquè 
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no ens agrada que ens ho facin a nosaltres, però perquè no es faci una crítica segons 

el color polític en que es determina, creiem que no és just fer-la en cap sentit. Per 

això no ens hem d’amagar de res, de quin és el treball que hem de fer en la política, 

de quines són les percepcions, de quines són les retribucions i l’únic que li vull 

desitjar al Sr. Ramon Gutiérrez és que faci bona feina i que ens dediqui el temps que 

ens ha de dedicar a la nostra Institució. 

 

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

EUiA: Bé, molt breument. Potser aclarir que si un llegeix el ROM amb profunditat 

veurà que no limita la dedicació exclusiva als portaveus i que per tant cal suposar que 

si algú altre s’hi vol adherir amb les corresponents retribucions ho podrà fer. Dir que 

aquest canvi en el nostre grup respon a situacions per una banda personals però 

també polítiques i de l’entorn, etcètera, i que ha estat consensuat amb tota la nostra 

organització i pel fet de que en aquests moments i per situacions diverses, el Ramon 

està en condicions de dedicar-hi tot el temps i tot l’esforç i pensem que el sou, que ja 

estava establert -no l’hem establert nosaltres ni l’hem demanat nosaltres- l’única cosa 

que fa és dignificar la política i compensar econòmicament la feina, com ho faria en 

qualsevol altra empresa normal. Per tant representa un increment de sou, 

efectivament, i representa un increment de la Seguretat Social i d’altres aspectes, 

però creiem que és el que fan totes les empreses amb els seus treballadors.  

 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-

PC: Molt breument, no entraré a contestar res del que han dit els senyors de 

Ciutadans. Només recordar-li al Sr. Pere Soler i al Grup de Ciutadans, perquè és clar, 

segona vegada que ho diem, que qualsevol membre, qualsevol grup, es pot adscriure 

a això. Ho vam canviar al ROM, en reunions a les que vostès van assistir i un ROM 

que vostès van votar. O sigui, parin de dir això perquè és literalment mentida. Per tot 

el demès, felicitats al Ramon en el nou càrrec i no pensem insistir en el tema. 

 

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

i també recordar-los-hi una vegada més, ja ho vam fer en aquell Ple, als 

representants de Ciutadans, que molts dels seus col·legues en ajuntaments propers, 

Mollet, Hospitalet i tot un llistat que ara no recordo, però els el puc enviar, perquè 

simplement ho pots mirar en els diferents ajuntaments, els portaveus de Ciutadans 

tenen dedicació exclusiva i a més, guanyen molts més diners que els portaveus dels 

grups de l’oposició a Sant Cugat. Ho reviseu, perquè si us han d’expulsar del partit 

per això, potser al final només quedareu vosaltres tres. Potser és una opció. 

 

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

Nosaltres com a partit no tenim limitacions en aquest aspecte, però sí que en aquest 

cas el que vull dir és que sí que hi ha una diferència entre el què perceben els 

portaveus que no estan adscrits en aquesta modalitat de dedicació exclusiva i els que 

sí i la diferència, que podria ser només del cost social, no ho és, és de més import, la 

diferència és de més import. En el cas particular meu, jo no vull cobrar més, però 

crec que la diferència és substancial. O sigui, el que diu el responsable de Ciutadans, 

ho ha dit de vàries maneres, però la que és flagrant i evident és que les persones que 

s’acullen com a portaveus en aquesta fórmula de cobrament, cobren bastant més 

que els que no i aquesta és la realitat i creiem que la diferència és desproporcionada. 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 

Simplemente una breve respuesta a la Sra. Ingla y es decir que nosotros hemos 

acordado y seguramente mis compañeros de otros municipios lo han acordado al 

principio de mandato, por tanto, nosotros aquí no entramos ni salimos, lo que no se 

puede es a mitad de mandato hacer modificaciones para incrementarse el salario. Si 
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fuera bajar, pues entonces no discutiríamos, pero lo que es subir, nos parece un 

planteamiento desproporcionado. Bueno, simplemente esto. Otra cosa también que 

deberíamos reflexionar es que ninguno de nosotros como portavoces “fichamos” a la 

hora de la entrada, por lo tanto, el controlar un horario de jornada completa de 9 a 17 

horas es totalmente imposible, cosa que sí que hacen el resto de las personas. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, jo el que voldria dir és que es va 

acordar una modificació del Reglament Orgànic Municipal, és veritat que és la 

primera vegada a la ciutat de Sant Cugat que l’oposició té opció a la dedicació 

exclusiva, és veritat, és a dir, en anteriors mandats no s’havia donat aquesta situació i 

és veritat que l’oposició ha volgut exercir aquesta opció de la dedicació exclusiva i 

això ho fa la Núria Gibert, la Mireia Ingla i ara ho ha demanat el Ramon Gutiérrez, és 

un punt que està regulat en el nostre Reglament, el sou és públic i l’hem esmentat en 

aquest Ple i, per tant, és una informació que és coneguda i pública. El que també els 

demano és que fer debat de la qüestió dels salaris i els sous quan són uns sous 

públics ja des d’inici del mandat és desprestigiar en definitiva la política i és 

desprestigiar la feina que fem tots plegats, perquè feina jo crec que en fa molta 

l’oposició i també en fa moltíssima el Govern de manera indiscutible i, per tant, crec 

que aquí mirem d’estar tots implicats, jo el que agraeixo a tothom és que tinguem i 

puguem mantenir un bon to de respecte al treball i al desenvolupament dels altres i, 

evidentment, entenc que aquells que han decidit disposar d’una dedicació exclusiva 

d’aquest Consistori per treballar per la ciutat així ho demostraran amb la seva 

dedicació. No tinc cap mena de dubte que així ho faran i aquest també serà el seu 

retiment de comptes amb la ciutadania. Queda realitzada la dació de compte 

d’aquest punt i passem al punt següent. 

 

 3.- DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA DE RECURS 

INTERPOSAT PER L’ASSOCIACIÓ CANNÀBICA CANEM MIL·LENARI. 

 

- RESTAR ASSABENTATS de la sentència núm. 166/2017, de 19 de juny,  

dictada pel Jutjat contenciós-administratiu núm. 2 de Barcelona (autos de recurs 

ordinari núm. 383/2015-S), per la qual es desestima totalment el recurs interposat en 

el seu dia per l’Associació cannàbica Canem Mil·lenari contra les resolucions 

d’alcaldia números 2.001/2015, de 14 de setembre de 2015 i 2.255/2015, de 9 

d’octubre de 2015, per les quals -entre d’altres extrems- es va ordenar el cessament 

de l’activitat de club de fumadors en el local situat als baixos del carrer Adrià Gual 

núm. 10-14, per manca de llicència municipal i davant l’incompliment de l’ordre 

municipal es va disposar i executar el precinte del local, tot considerant-se per part del 

Tribunal ajustades a dret totes les actuacions municipals dutes a terme. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Restem assabentats en aquest cas de la 

desestimació del recurs que va interposar contra aquest Ajuntament l’Associació 

Cannàbica Cànem Mil·lenari contra les diferents Resolucions. Recordin que aquest 

Ajuntament va ordenar perquè cessés l’activitat del club de fumadors en un local 

situat als baixos del carrer Adrià Gual. Per tant considerem que el Tribunal ha donat 

la raó a aquest equip de govern en les mesures que va adoptar l’equip de govern i 

també donant resposta a la petició dels veïns i veïnes. Si hi ha algun comentari a 

aquesta dació de compte? Sr. Gómez, té la paraula. 

 

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

dos aspectes: en primer lloc, demanar si podríem tenir accés a la Sentència, que ho 

vam demanar en Junta de Portaveus i no n’hem tingut accés; i en segon lloc, dir que 
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quan vam aprovar el protocol d’ubicació de clubs cannàbics i demès a la ciutat, vam 

mantenir viva una Comissió, de la qual en formem part tots els partits, que havia de 

reunir-se quan hi hagués algun aspecte significatiu que hi tingués relació. Crec que 

una Sentència com aquesta és un aspecte prou significatiu com perquè en quant es 

va tenir coneixement s’hagués convocat aquesta Comissió i n’haguéssim pogut parlar 

tots plegats. Demanaria si seria possible que la convoquessin. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenc que es farà en el moment en que des de 

la regidoria considerin també adequat o que poden tractar abastament la qüestió. 

 

DESPATX INSTITUCIONAL 

 

 4.- DACIÓ DE COMPTE DE CREDENCIAL I PRESA DE POSSESSIÓ DE 

NOVA REGIDORA. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem al punt quart de l’Ordre del Dia i, en 

aquest cas, demanaré la presència de la Sra. Lourdes Llorente, perquè donem 

compte de la credencial que ha emès la Junta Electoral Central i, per tant, atenem la 

presa de possessió de la nova regidora per part del grup de la CUP. 

 

Sra. Llorente, benvinguda. Jo li llegiré la fórmula de presa de possessió. És la 

fórmula de jurament o promesa, podeu jurar o prometre. Sra. Lourdes Llorente i 

Martínez, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei, respecte als drets de les 

persones i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i 

l’Estatut de Catalunya? 

 

. REGIDORA SRA. LOURDES LLORENTE, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CUP-PC: Lo prometo por imperativo legal y así mismo manifiesto que rechazo el 

anacrónico sistema monárquico y en consecuencia la figura del Rey. Prometo por ello 

lealtad al pueblo que me ha elegido, titular de la soberanía y a mis compañeros de la 

CUP-PC, sin cuyo apoyo no estaría aquí y no debería estar aquí sin él. Por último, 

prometo trabajar para la plena autodeterminación de los Países Catalanes y por la 

pacífica celebración del referéndum del 1 de octubre al que hemos sido 

legítimamente convocados. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Benvinguda. Pot prendre ja el seu lloc al costat 

del Sr. Bea. Bé, doncs amb la benvinguda a la Sra. Llorente tornem a tenir una 

composició de 25 membres d’aquest Consistori i passaríem tot seguit al punt 5è de 

l’Ordre del Dia. 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

5.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET D’ALCALDIA SOBRE CANVI 

PRESIDÈNCIA EN EL CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA. 

  

 - RESTAR ASSABENTATS de Resolució dictada per l’Alcaldia-Presidència en 

data 7 de juliol de 2017 de la següent textualitat literal: 

 

“ Decret núm. 2.495 / 2017.- 

 

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 2.245/15, de 8 d’octubre, foren designats 

regidors/es de barri per a presidir els diversos Consells de Barri, havent-se designat 
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entre d’altres el regidor Ramon Piqué i Huerta per a exercir la presidència del Consell 

de Barri de la Floresta. 

 

Atesa la renuncia al càrrec per part del susdit regidor que ha determinat la vacant 

produïda pel que fa a la presidència del Consell de Barri de la Floresta i la correlativa 

necessitat d’efectuar nova designació. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a l'Alcaldia pels articles 21.1.a) i b), i 21.3) de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, articles 53.1.a) i b), i 53.3) del Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal  i de règim local de 

Catalunya, en relació amb l’art. 37.1) del Reglament Municipal de Participació 

Ciutadana, publicat en el BOPB de 28 de juny de 2011, i art. 119.2.a) del Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

RESOLC: 

 

1r.- DESIGNAR als efectes previstos a l’art. 37.1) del vigent Reglament municipal de 

Participació Ciutadana com a regidora de barri -que comporta de manera inherent la 

presidència del corresponent Consell- a la regidora NURIA GIBERT I DASCA per a 

exercir la Presidència del Consell de Barri de la Floresta, per a cobrir la vacant 

produïda a partir de la renuncia com a regidor de Ramon Piqué i Huerta, de la que en 

fou donada compte al Ple municipal en sessió de 19 de juny de 2017. 

 

2n.- NOTIFICAR la present Resolució a la regidora designada i donar-ne compte al 

Ple municipal. “ 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas, fent ús de les atribucions 

conferides a l’Alcaldia pels articles 21.1.a), 21.1.b) i 21.3) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, i article 53.1.a) i b) i 53.3) del Decret Legislatiu 2/2003, en relació al 

Reglament municipal de Participació Ciutadana, designo als efectes de l’article 37.1) 

del vigent Reglament municipal de Participació Ciutadana com a regidora de barri, 

que comporta de manera inherent la Presidència del corresponent Consell de Barri a 

la regidoria Núria Gibert, per exercir la Presidència del Consell de Barri de la Floresta. 

Entenc que accepta aquesta Presidència, Sra. Gibert? 

 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-

PC: Sí, accepto.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs perfecte, és una dació de compte i, per 

tant, entenc que queda realitzada aquesta dació de compte. Passem als punts de 

Seguretat Ciutadana. 

 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 

 

Seguretat Ciutadana 

 

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ / REVISIÓ  

DEL PAM D’INCENDIS (PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL - MANUAL D’ACTUACIÓ 

PER INCENDIS FORESTALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS). 
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Vist l’acord d’aprovació definitiva adoptat pel Ple de la corporació en data 

19/07/2010 de diversos documents del Pla de Protecció Civil de Sant Cugat del 

Vallès, i homologats per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de 

Catalunya en data 27/11/2011. 

 

Atès que en l’informe tècnic de Protecció Civil de l’àmbit de gestió de 

Seguretat Ciutadana i Via Pública de data 15 de maig de 2017, es posa de manifest 

la necessitat d’aprovar l’actualització/revisió del PAM D’INCENDIS “Pla d’Actualització 

Municipal - Manual d’actuació per incendis forestals” previstos en el  Pla de Protecció 

Civil local de Sant Cugat del Vallès, per donar compliment a la normativa 

corresponent i per tal de garantir al màxim l’operativitat del Pla.   

 

Atès que esdevé necessària l’aprovació inicial del següent document específic 

del Pla de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès: 

 

- Actualització/revisió del PAM D’INCENDIS 

 

Atès que en la reunió ordinària del Ple de la Comissió Local de Protecció Civil 

de Sant Cugat del Vallès celebrada el dia 4 de juliol actual es varen aprovar als 

efectes de la seva aprovació inicial pel Ple municipal els següents documents 

integratius: 

  

- Aprovació de l’actualització/revisió del PAM D’INCENDIS  

 

Vistos els articles 17.2), 18.2) i concordants de la Llei autonòmica 4/1997, de 

20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, els Plans Locals de Protecció Civil han 

d’ésser revisats cada quatre anys, tot determinant-se que dita revisió haurà d’ésser 

aprovada i homologada.  

 

En base a tot l’anterior es sotmet al Ple Municipal la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’actualització/revisió del PAM 

D’INCENDIS (Pla d’Actuació municipal - Manual d’Actuació per Incendis 

Forestals de Sant Cugat del Vallès), segons la proposta presentada per l’àmbit de 

Seguretat Ciutadana i Via Pública de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 

SEGON.- PUBLICAR l’acord d’aprovació inicial dels documents esmentats en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis i al web 

municipal. 

 

TERCER.- SOTMETRE l’expedient d’aprovació inicial dels documents 

d’actualització del PAM D’INCENDIS “Pla d’Actuació Municipal - Manual 

d’Actuació per Incendis Forestals de Sant Cugat del Vallès”  a informació 

pública durant un termini de 30 dies a comptar des del dia següent a la publicació de 

l’anunci corresponent en el BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 

QUART.- DISPOSAR que els documents d’actualització del PAM D’INCENDIS 

“Pla d’Actuació Municipal - Manual d’Actuació per Incendis Forestals de Sant 

Cugat del Vallès” de Sant Cugat del Vallès, en els termes esmentats en l’acord 

primer, quedaran aprovats amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne nou 

acord, en el supòsit que durant el període d’exposició pública de l’expedient no 
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s’hagués presentat cap suggeriment o reclamació o al·legació, de conformitat amb el 

què disposa l’article 49 en relació amb l’article 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local i l’article 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

 CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord a tots els membres  de la Comissió 

Local de Protecció Civil de Sant Cugat, i als diferents àmbits municipals. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: El que portem és com bé diu el títol del 

punt, l’aprovació de l’actualització i revisió del Pla d’Actuació Municipal d’Incendis. 

Cada 4 anys o cada X temps cada Pla té marcat quan s’ha de fer la revisió i 

l’actualització. En aquest cas, parlem del Pla d’Incendis, Pla d’Actuació Municipal 

d’Incendis. Es va aprovar prèviament, tal com indica el procediment, per la Comissió 

de Protecció Civil de Sant Cugat i ara el que tocaria, doncs, és fer aquesta aprovació, 

si a tothom li sembla bé. Estarà 30 dies en exposició pública i es donaria llavors la 

seva aprovació definitiva. Sí que m’agradaria de forma molt breu, aprofitant que 

estem en aquest punt, agrair de manera pública també l’actuació que va tenir lloc els 

dies de Festa Major, que vam tenir un petit incendi a la ciutat i, per tant, donar les 

gràcies a tots els Cossos i treballadors de l’Ajuntament que van poder participar, tant 

des de Bombers com Voluntaris de Protecció Civil, ADF, Policia Local, Brigada 

Municipal i tots els serveis que van estar en alerta per intentar acotar el màxim 

possible l’incendi.  

 

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

que pel nostre grup és un bon Pla i n’estem contents. Sí que volia manifestar que 

estem contents, així se’ns va comunicar a la Comissió Informativa que aquest Pla 

hagi estat elaborat pel propi personal de la casa, per tant, creiem que és una bona 

línia a seguir, no encarregar-ho a empreses externes, sinó que tenim a l’Ajuntament 

gent molt qualificada, amb capacitat de fer plans com aquest, en aquest àmbit i en 

molts altres àmbits i, per tant, sí que volia agrair la tasca de la gent de la casa, de 

l’Ajuntament i demanar que aquesta sigui la línia a seguir quan fem plans d’aquest 

estil i que, per tant, comptem amb el personal de l’Ajuntament.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

(Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 

membres electius presents). 

 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

Urbanisme 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 

URBANÍSTIC DELS EQUIPAMENTS DE CENTRE BORJA I CAMPUS ESADE 

(EXPEDIENT NÚM. 82002/15) 

 

Atès que, per resolució d’Alcaldia número 2421/16 de 3 de novembre de 2016, 

fou aprovada inicialment la proposta de Pla especial urbanístic dels equipaments de 

Centre Borja i Campus Esade, d’iniciativa privada, redactada per MILINERS 

Abogados y Asesores Tributarios, Ramón García-Bragado i Acín i per MSA+A Adolf 
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Martínez/Josep Lluís Sisternas, Arquitectes i Associats i promoguda per la 

PROVÍNCIA DE ESPAÑA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS i la FUNDACIÓ ESADE.   

 

Vist que el referit Pla especial s’ha sotmès a informació pública per termini d’un 

mes, de conformitat amb l’article 85.4) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC) en relació amb l’article 

23.1.b) i 2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei d'urbanisme (RLUC) i s’han sol·licitat informes als organismes amb competència 

concurrent. 

 

Vist també que s’ha procedit a citar personalment al tràmit d’informació pública 

a totes les persones propietàries dels terrenys compresos en el present sector de 

planejament derivat, així com als redactors i al Servei d'Intervenció en l'Ús del Sòl, 

l’Edificació i Activitats d’aquest Ajuntament.  

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- RESOLDRE LES AL·LEGACIONS formulades durant el termini 

d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrauen als següents 

escrits, amb expressió del seu contingut i de les corresponents valoracions: 

 

 Al·legació formulada pel Sr. Fernando Lorenzo Patiño, actuant en nom del Sr. 

Jesús Olmedilla Avellana, representant de l’entitat Naleva Sports, SL, segons 

escrit de data 18 d’abril de 2017 (RGE E/14.163/2017).  

 

Contingut 

 

En l’al·legació presentada, Naleva Sports manifesta el seu interès en promoure la 

zona esportiva exterior, annexa a l’equipament docent, consistent en unes pistes de 

pàdel, tenis, camp de futbol i pista de basket a la zona nord del Centre Borja, i en una 

piscina soterrada a la zona sud. 

 

Pel que fa a la zona sud, Naleva Sports exposa que es preveia una piscina soterrada 

amb accés des de l’edifici de Creàpolis mitjançant la formació d’unes rampes. En 

aquest sentit, manifesta que amb la regulació establerta al Pla l’alçada disponible per 

la piscina soterrada no garantia ni l’alçada lliure interior mínima de 3.20 metres fixada 

pel Reglament General de policia d’espectacles i activitats recreatives per piscines de 

pública concurrència, ni l’alçada de 4 metres, establerta a les normes Nide.nat. 

 

A més, proposa modificar les condicions de construcció de la piscina prevista com a 

soterrada, per tal que pugui emergir parcialment per sobre de la cota actual del 

terreny i aconsegueixi il·luminació natural. 

 

Atès l’exposat, Naleva Sports sol·licita: 

 

a) Que s’anul·lin les condicions assenyalades a l’article 10.e) de les normes del PE. 

 

b) Que s’anul·li el grafiat a la secció A del plànol 10 del PE referent al perfil regulador 

de l’edificació. 

 

Valoració 
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Quant a les al·legacions formulades, s’ha constatat que la regulació establerta pel Pla 

especial a l’article 10.e) de les normes urbanístiques no impedeix tècnicament 

l’execució de la piscina proposada amb l’alçada lliure mínima fixada per la normativa. 

 

Pel que fa a la sol·licitud de possibilitar la il·luminació de la piscina, es valora 

negativament la proposta presentada per l’al·legant atès que cal preservar i garantir 

els valors arquitectònics i patrimonials tant del Centre Borja com del seu entorn. 

 

Per tot l’anterior, procedeix desestimar la present al·legació d’acord amb l’exposat. 

 

 Al·legació formulada per la Sra. Ruth Gilberte Rios, en nom i representació, com 

apoderada, de l’entitat mercantil JOSEL, SL, segons escrit de data 18 d’abril de 

2017 (RGE E/14.173/2017). 

 

Contingut 

 

La societat mercantil JOSEL, SL, representada per la Sra. Ruth Gilberte Rios formula 

les següents al·legacions: 

 

a) En la primera part de l’escrit, l’al·legant dedica bona part del seu contingut a 

repassar els antecedents del planejament en l’àmbit de referència. 

 

b) El segon punt de l’escrit es refereix específicament al contingut del Pla especial. 

En aquest sentit, l’al·legant manifesta la seva disconformitat envers els següents 

aspectes: 

 

1. Establiment dels mateixos usos admesos que van motivar l’anul·lació del Pla 

especial anterior. 

2. Increment de l’edificabilitat de l’àmbit i repartiment desigual de l’edificabilitat entre 

les dues parcel·les. 

3. Discrepància en el còmput del sostre edificable. 

 

A més, exposa que la figura de planejament utilitzada per aquest Pla no és l’adient 

per l’ordenació proposada. 

 

c) En darrer lloc, l’entitat al·legant atribueix al Pla la voluntat explícita d’ignorar i 

contradir determinades resolucions judicials i de no justificar l’interès públic del 

Pla. 

 

Atès l’exposat, JOSEL, S.L. sol·licita que es deixi sense efecte l’acord d’aprovació 

inicial del Pla. 

 

Valoració 

 

a) Atès que es tracta d’una exposició de fets, el primer apartat de l’escrit presentat 

per l’al·legant no és objecte de valoració. 

 

b) Pel que fa a la segona al·legació es valoren individualment cadascun dels 

aspectes, segons segueix: 

 

1. Quant als usos admesos, el Pla especial manté els usos principals establerts pel 

planejament general vigent i limita mitjançant l’establiment d’un sostre màxim per 

ús, la implantació dels usos complementaris – comercial i de restauració i 
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activitats econòmiques dirigides a la recerca, d’acord amb el redactat actual de 

l’article 212 de les NNUU del PGM. 

 

2. El Pla especial en cap cas incrementa l’edificabilitat de l’àmbit d’1.15 m²st/m²s 

prevista pel planejament general vigent, tal i com s’exposa en l’apartat 4 de la 

memòria del document urbanístic. Quant al repartiment de l’edificabilitat desigual 

entre les dues parcel·les qualificades d’equipament, el planejament general vigent 

possibilita el desenvolupament del sistema d’equipaments mitjançant plans 

especials urbanístics de conformitat amb l’article 67 del TRLUC alhora que 

possibilita que aquests plans especials que es redactin puguin distribuir 

l’edificabilitat neta assignada de manera no homogènia entre parcel·les sempre 

que, en cap cas, es superi un índex d’edificabilitat neta d’1,60 m² sostre/m² sòl i 

es justifiqui que en l’àmbit del Pla es manté l’índex global d’1,15 m²sostre/ m²sòl. 

 

3. El Pla estableix la cota de referència de la planta baixa en la cota topogràfica 

119.25, restant les plantes situades per sota d’aquesta cota com a plantes 

soterrani, i computant a efectes d’edificabilitat les que es troben per damunt del 

referit soterrani, tal i com estableix l’article 224 de les NNUU del PGM. D’acord al 

perfil regulador indicat als plànols 10 i 11 del Pla especial, les plantes soterrani, 

situades per sota de la cota de referència, no compten amb il·luminació ni 

ventilació mitjançant cap sistema de pati anglès. 

 

En tot cas, d’acord amb l’article 67.d) del TRLUC, la figura adient per desenvolupar el 

sistema urbanístic d’equipaments és el Pla especial. 

 

c) De conformitat amb la memòria resta acreditat el fet que diversos pronunciaments 

judicials “han obligat a replantejar la planificació urbanística del conjunt de l’àmbit 

del Casal Borja prenent com a referència el planejament general vigent” amb 

l’objecte de “regular i completar l’ordenació urbanística de l’àmbit”. 

 

En aquest sentit, el Pla especial es redacta d’acord amb la redacció vigent dels 

articles 212, 215 i 217 de les NNUU del PGM per a la concreció del tipus 

d’equipament i de les seves condicions urbanístiques i edificatòries. 

 

Per tot l’anterior, procedeix desestimar la present al·legació d’acord amb l’exposat. 

 

2n.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’article 

67.1.d) del TRLUC i l’article 85.1) del mateix text legal, en relació amb els articles 92 i 

següents del RLUC, en tot allò que no s’oposin a la llei, el projecte de Pla especial 

urbanístic dels equipaments de Centre Borja i Campus Esade, d’iniciativa privada, 

redactat per MILINERS Abogados y Asesores Tributarios, Ramón García-Bragado i 

Acín i per MSA+A Adolf Martínez/Josep Lluís Sisternas, Arquitectes i Associats i 

promogut per la PROVÍNCIA DE ESPAÑA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS i la 

FUNDACIÓ ESADE, aprovat inicialment per Resolució d’Alcaldia núm. 2.421 de 3 de 

novembre de 2016, tenint en compte que els canvis introduïts com a conseqüència 

de les consideracions dels diferents informes recaptats i que es contrauen a contenir, 

en les normes urbanístiques, les condicions i requeriments normatius de les diverses 

legislacions sectorials de Comerç, Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments i Mobilitat, no són canvis substancials en el sentit de comportar 

l’exigència d’un nou termini d’informació pública, tot això de conformitat amb l’article 

112.4) del RLUC. 

 

3r.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 

metropolità de Barcelona, segons allò que preveu l’article 80 del TRLUC en relació 
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amb l’article 30.1.e) i la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en suport 

informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’article 18.4) del 

RLUC, per tal d’interessar la seva conformitat a l’esmentat Pla Especial, als efectes 

de llur aprovació definitiva així com ordenar la publicació de l’acord d’aquesta 

aprovació per garantir la seva executivitat, de conformitat amb l’article 106 del 

TRLUC. 

 

4t.- NOTIFICAR el present acord als al·legants i traslladar-lo al Servei 

d'Intervenció en l'Ús del Sòl, l’Edificació i Activitats, als efectes informatius oportuns. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: Aquest és un expedient que no és nou, és un expedient que ja va passar 

per aprovació inicial i, per tant, es va explicar en el seu moment. Correspon a l’àmbit 

del Centre Borja i al Campus ESADE. És un àmbit en el que venint de l’edificació del 

Centre Borja es va fer una modificació per permetre el que és l’actual ESADE-

CREÀPOLIS. Contra aquest planejament urbanístic en el seu moment hi va haver 

uns contenciosos que finalment van derivar en una sentència contrària a l’Ajuntament 

i, com passa en altres ocasions, des de l’Ajuntament hem actuat per tal de portar de 

nou un planejament vigent i adequat pel desenvolupament de l’activitat que es dóna 

al Campus ESADE. Per tant, en el seu moment vam fer una modificació puntual del 

Pla General Metropolità, una modificació que sense incrementar l’edificabilitat de 

l’àmbit el que feia era repartir, segons les parcel·les originals, per tal de permetre un 

millor desenvolupament d’aquesta activitat. Aquesta modificació ja es va aprovar 

definitivament, crec que fa dos o tres mesos, la vam passar per aquest plenari amb 

aprovació provisional i va anar a la Comissió d’Urbanisme i es va aprovar 

definitivament i en paral·lel hem estat gestionant el que és el Pla Especial. El Pla 

Especial el que fa és concretar ja el que és la ubicació i la volumetria dels 

aprofitaments definits en aquesta modificació puntual del Pla General Metropolità. La 

vam aprovar inicialment, l’hem posada a informació pública, al llarg de la informació 

pública hem tingut dues al·legacions: una primera del propi entorn del Centre 

ESADE-CREÀPOLIS, dels gestors de l’equipament esportiu. Aquesta al·legació s’ha 

estimat parcialment, en tant en quant té unes apreciacions sobre el que són les 

mides i les qualificacions tècniques d’un dels equipaments esportius que s’ha de 

desenvolupar allà, una piscina, que ja queda contemplat en el propi Pla Especial, no 

és ben bé una estimació parcial, sinó una resposta a aquest neguit per part del 

concessionari d’aquests usos; i una segona al·legació, en aquest cas d’una empresa 

promotora que acostuma a presentar al·legacions en tot el planejament que aprovem 

a l’Ajuntament, que l’hem desestimada, en tant en quant manifesta un seguit de 

consideracions que són errònies, entre altres, que en aquest àmbit s’incrementa 

l’edificabilitat. Això no és així, en la modificació, insisteixo, no s’incrementa 

l’edificabilitat, es reordena i el Pla Especial el que fa és concretar la ubicació. Per tant, 

el que proposem és desestimar aquesta segona al·legació. Per tant, vistes aquestes 

al·legacions, desestimades i contestades, el que proposem al plenari és que es pugui 

aprovar provisionalment aquest Pla Especial, que el puguem elevar a la Comissió 

d’Urbanisme per a que sigui aprovat definitivament i quedarà ordenat i perfectament 

acollida l’activitat que s’està desenvolupant actualment a ESADE-CREÀPOLIS, val a 

dir que hem treballat molt amb ells per a poder salvar el que va ser aquella sentència 

contrària i amb una bona entesa i un bon sentit i també planificar el que han de ser 

futurs usos, especialment els esportius al voltant d’aquest Campus tan important per 

l’activitat acadèmica i universitària de la ciutat de Sant Cugat.  
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. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-

MES: Per començar, bàsicament, sintonitzar el nostre vot en relació amb els vots 

anteriorment emesos en la modificació del PGM, per tant, serà una abstenció, no 

serà diferent. Val a dir, que ara, com ha explicat el Tinent d’Alcalde, el que fem és un 

trasllat del Pla Especial i, diguem-ne, nosaltres no hem participat en aquest Pla 

Especial, per tant, tampoc no ha canviat la nostra posició sobre la modificació del 

planejament. Ens ha sorprès l’al·legació, he entès que igual que vostès tal com ens 

van dir del concessionari esportiu d’ESADE-CREÀPOLIS, primer des d’un punt de 

vista de legitimitat, en el moment de poder fer al·legacions sobre una cosa de la qual 

un és -suposadament, perquè no ho sabem- llogater i d’altra, la situació estranya 

que, ara dir que donaré una petita volta, sobre algú que està fent unes al·legacions 

de les quals no paga IBI, per exemple, atès que totes aquestes obres formen part 

d’allò que és el Concordat amb la Santa Seu i, per tant, aquestes activitats no estan 

sotmeses a IBI, crec recordar, o en tot cas, això va ser alguna de les accions que es 

van constatar en una moció de l’anterior mandat. Però bé, això no era el tema. En 

qualsevol cas, queda clar, com és evident, que no hi ha hagut un augment 

d’edificabilitat i, en aquest sentit, el que fem és votar en contra d’una moció del nostre 

al·legacionista principal d’aquest municipi. Aquesta és una actuació molt complicada 

que ha tingut transcripcions de PGM, modificació, Pla Especial, fa uns mesos 

estàvem en una situació molt complicada, recordaran els debats plenaris que vam 

tenir i la necessitat de que tirés endavant aquesta modificació del PGM, perquè sinó 

estàvem en una situació de complicació i, per tant, en tot cas, no repetiré la 

intervenció que vam fer en l’anterior moment i el nostre grup s’abstindrà i esperem 

que vagi bé. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       12 (PDeCAT-Demòcrates i PSC) 

Vots en contra:     0  

Abstencions:       13 (CUP-PC, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, PP i regidor no adscrit) 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA UE-R9 DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL 

SECTOR DE VOLPELLERES. (EXPEDIENT NÚM. 95002/16). 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 19 de setembre de 2016, 

va aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de l’Estudi de detall de la 

UE-R9 del Pla Parcial del sector de planejament de Volpelleres Oest, en l’àmbit de la 

finca delimitada en tres dels seus fronts pels carrers de Mare de Déu del Roser, 

Benet Cortada i plaça de l’Estació, d’iniciativa particular, redactat per l’arquitecte 

Albert Blanch i Segarra de l’estudi BCA Blanch + Conca Arquitectura, i promogut per 

l’entitat SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SLU. 

 

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

pública per termini de VINT (20) DIES HÀBILS, a partir del dia següent al de la 

publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics de conformitat amb l’article 64.1) del 

Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 

vigents a Catalunya en matèria urbanística (TRLUC) en relació amb l’article 86 de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú (LRJPAC), aplicable per raons de temporalitat, i 

article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de 

Catalunya (LPACat), juntament amb l’article 23.2) del Decret 305/2006, de 18 de 
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juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), d’acord amb el 

següent: 

 

 Butlletí Oficial de la Província de 18 de novembre de 2016.  

 Tauler d’edictes municipal del 19 de novembre al 14 de desembre de 2017. 

 Pàgina web municipal. 

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- RESOLDRE L’ÚNICA AL·LEGACIÓ formulada durant el termini 

d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrau al següent 

escrit, amb expressió del seu contingut i de la corresponent valoració: 

 

 Al·legació formulada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS PASTORA MARTOS, 

2-4-6 / JOSEP SERRABOGUNYÀ, 1-3, representada pel senyor Jesús Gómez 

Puras, en la seva qualitat de President de la Comunitat, segons manifesta, tot això 

en virtut d’escrit presentat en data 14 de desembre de 2016. (RGE 

E/43226/2016). 

 

Contingut 

 

L’al·legació es presenta en el sentit de considerar errònia la delimitació de l’àmbit de 

la modificació sense considerar la totalitat de la UE R9 i proposa una alternativa 

d’ordenació per a l’àmbit de la modificació de l’Estudi de detall. 

 

Valoració 

 

Atès el contingut de l’al·legació presentada, la promoció redacta una nova proposta 

que modifica la volumetria permesa pel bloc C. Aquesta determina per a aquest bloc 

un nou gàlib que implica que s’allunyi de l’edificació existent fins a una distància de 

20 metres entre façanes i que la seva alçada relativa respecte el bloc existent sigui 

menor. Presentada i explicada aquesta nova proposta per part dels promotors a la 

Comunitat veïna reunida en Junta extraordinària de 31 de març de 2017, la referida 

proposta és aprovada per unanimitat. 

 

En conseqüència, i de conformitat amb tot l’exposat, es proposa l’estimació de 

l’esmentada al·legació en el sentit indicat. 

 

2r.- APROVAR DEFINITIVAMENT, sense necessitat del tràmit d'aprovació 

provisional, d’acord amb el que determina l’article 64.1) del Decret legislatiu 1/1990 el 

projecte de modificació puntual de l’Estudi de detall de la UE-R9 del Pla Parcial del 

sector de planejament de Volpelleres Oest, en l’àmbit de la finca delimitada en tres 

dels seus fronts pels carrers de Mare de Déu del Roser, Benet Cortada i plaça de 

l’Estació, d’iniciativa particular, redactat per l’arquitecte Albert Blanch i Segarra de 

l’estudi BCA Blanch + Conca Arquitectura, i promogut per l’entitat SABADELL REAL 

ESTATE DEVELOPMENT, SLU, aprovat inicialment per acord plenari de 19 de 

setembre de 2016, tenint en compte que els canvis introduïts com a conseqüència de 

l’anterior al·legació -ja referits- així com de les consideracions dels diferents informes 

recaptats -que es contrauen a contenir en la normativa i plànols les diverses zones 

d’afecció derivades de la legislació ferroviària i aeronàutica-  no són canvis 

substancials en el sentit de comportar l’exigència d’un nou termini d’informació 

pública, tot això de conformitat amb l’article 112.4) del RLUC. 
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3r.- ELEVAR un exemplar del projecte i una còpia de l'expedient administratiu, 

ambdós complets, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 

Barcelona, als efectes de donar per complimentades les consideracions assenyalades 

per aquest organisme en acord de 8 de juliol de 2016 i en seu d’emissió d’informe 

previ a l’aprovació inicial d’aquesta proposta de modificació puntual d’Estudi de detall, 

segons allò que preveu l’article 64.1) del Decret legislatiu 1/1990.   

 

4t.- PUBLICAR edicte d’aquesta aprovació definitiva en el B.O.P.B., on 

s’inclourà el text íntegre de les normes urbanístiques d’aquesta figura de 

planejament, als efectes de la seva executivitat i entrada en vigor un cop 

transcorregut el termini de 15 dies hàbils establert per l’article 65.2) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), tot això de conformitat 

amb l’article 106.1) del Decret legislatiu 1/1990 en relació amb l’article 70.2) de la 

LBRL. 

 

5è.- NOTIFICAR els presents acords a la promoció i als redactors d’aquest 

Estudi de detall així com a la persona jurídica al·legant, als efectes oportuns. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: Aquest també és un expedient conegut. És en aquest cas l’aprovació 

definitiva d’un Estudi de Detall. Recordin que els Estudis de Detall són un instrument 

urbanístic que ja no existeix, segons la legislació actual, però que continua 

contemplant-se com instrument de reordenació volumètrica en cas que el 

planejament derivat d’un sector en concret el contempli com a tal. Hi ha una 

disposició transitòria a la Llei d’Urbanisme que així ho permet, amb una salvetat, que 

és que abans de fer-la servir has de demanar permís a la Comissió d’Urbanisme per 

tal que et validi que efectivament aquella és la via adequada per tirar endavant 

aquesta reordenació volumètrica o el que sigui objecte de l’instrument que hom hagi 

d’aprovar. En aquest cas, vam demanar, efectivament, a la Comissió d’Urbanisme 

autorització per fer servir aquesta figura que ens va ser atorgada, aquesta 

autorització. Vam fer l’aprovació inicial. Es tracta de la reordenació volumètrica d’una 

illa residencial a Volpelleres. El planejament vigent contemplava el desenvolupament 

d’aquests usos residencials de manera que interferien en algunes edificacions 

existents. Insisteixo de totes maneres que era planejament vigent. Al moment d’haver 

de tractar aquest projecte, la comunitat de veïns de l’edifici existent ens va advertir 

que podíem, via aquest Estudi de Detall, es podia proposar als promotors una certa 

reordenació per obtenir més convivència entre les edificacions existents i les noves 

edificacions. Així ho vam estar treballant, vam fer una primera aprovació inicial, vam 

posar el document a informació pública, al llarg de la informació pública vam rebre 

una al·legació, precisament de la comunitat de veïns amb els que anàvem mantenint 

un diàleg per tal de veure si el que estàvem procurant s’adaptava a l’objecte d’aquest 

microurbanisme, si se’m permet l’expressió, de millora de la qualitat de vida a 

Volpelleres. L’al·legació va en la línia del que es pretenia, per tant l’hem estimat, i el 

que proposem aquí en el Pla, és que fem l’aprovació definitiva, en aquest cas. Aquest 

és un document que ja va anar a la Comissió d’Urbanisme en tant en quant és un 

instrument de rang menor, que tenim el vistiplau previ de la Comissió d’Urbanisme, 

nosaltres com a plenari -això no és molt habitual-, aprovem definitivament. Per tant, 

insisteixo, microurbanisme que permet obtenir un millor barri i, en definitiva, també 

una millor ciutat. 

 

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

MES: Bé, tot i que els Estudis de Detall els carrega el Diable, ja en vam parlar en 
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l’aprovació inicial d’aquest aspecte i entenem que alguna d’aquestes aprovacions o 

diners que vam perdre en el seu moment ha permès que hi hagi un dictamen previ i, 

per tant, considerem que és positiu. Nosaltres vam donar suport a l’aprovació inicial i 

entenem que les al·legacions que presenten els veïns milloren i, per tant, volem posar 

sobre la taula el positiu que s’ha fet en la negociació amb aquests particulars i, per 

tant, aquest endarreriment i moviments de l’edificabilitat no afecta en cap sentit a 

l’aprovació inicial i al contrari, creiem que és positiva. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      21 (PDeCAT-Demòcrates, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

regidor 

no adscrit) 

Vots en contra:    0  

Abstencions:       4 (CUP-PC i PP) 

 

9.- PROPOSTA DE FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CESSIÓ 

GRATUÏTA DE TERRENY MUNICIPAL A FAVOR DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA DESTINAT A LA CONSTRUCCIÓ D’UN IES AL SECTOR DE 

VOLPELLERES OEST. (EXP. NÚM. UA92/16/02). 

 

Atès que en data 21 de març de 2016 el Ple de la Corporació va acordar l’inici 

d’expedient de cessió gratuïta, a favor de la Generalitat de Catalunya, d’una peça 

d’equipament provinent del Pla Parcial d’Ordenació del sector Volpelleres Oest, la 

descripció de la qual és: 

 
URBANA: Porció de terreny de forma irregular situada al terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès, sector Volpelleres Oest, de catorze mil dos-cents noranta-quatre 
metres quadrats amb cinquanta-quatre decímetres quadrats (14.294,54 m2) de 
superfície. LIMITA: al nord, amb línia recta, amb la finca registral 48.092 propietat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat; a l’est i al sud, amb el Parc Bosc de Volpelleres, 
registral 48076; i a l’oest, amb el carrer Alfons d’Aragó. 
 
TÍTOL: Li correspon a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per segregació 
aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de 5 de març de 2007 (inscrita el 
25 d’abril de 2007) i com a descripció de resta després d’altra segregació aprovada 
en el referit acord plenari (inscrita el 22 de novembre de 2016).  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i estadants amb o sense títol. 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Sant 
Cugat del Vallès, al tom-llibre 1483, foli 66, finca número 53.065.  
 
INSCRIPCIÓ MUNICIPAL: Incorporada a l’inventari municipal de Béns amb el 
número 936. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2731803DF2923B0001WD 
 

Vist que el present expedient de cessió, juntament amb tota la documentació 

requerida per la legislació patrimonial d’aplicació, ha estat sotmès a informació 

pública d’acord amb el següent : 

 

- BOPB de data 20 d’abril de 2017 

- Diari El Punt Avui de data 10 d’abril de 2017 

- Tauler d’edictes des del 21 d’abril fins el 26 de maig de 2017 
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Vist així mateix la dació de compte envers la present cessió gratuïta efectuada 

a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya als efectes 

previstos reglamentàriament, segons ofici presentat en data 28 de juny de 2017. 

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- CONSTATAR que durant el termini d’informació pública a que s’ha sotmès 

l’expedient no han estat presentades al·legacions ni reclamacions, segons és de 

veure del certificat emès pel Secretari General en data 2 de juny de 2017. 

 

2n.- APROVAR, amb el quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 57/2003, de 

16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, expedient de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, d’una 

peça d’equipament que prové del Pla Parcial d’Ordenació del sector Volpelleres Oest, 

de superfície 14.294,54 m2 i qualificada com a bé patrimonial de propis, a l’objecte 

que es destini a la construcció d’un Institut d’Ensenyament Secundari, quina 

descripció és la que consta a la part expositiva del present acord.  

 

3r.- APROVAR les següents clàusules que regeixen l’esmentada cessió per a 

la construcció de l’Institut, de conformitat amb les indicacions de la Secció de 

Patrimoni del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d’acord 

amb el següent: 

 

3.1.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la 

seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 

 

A tals efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 

5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte 

de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els 

termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 

 

3.2.- La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest acord podrà 

ser duta a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant 

qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà 

d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya. 

 

3.3.- El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap 

condicionant mediambiental i comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 

subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i 

posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la instal·lació 

d’una estació transformadora d’energia -en el supòsit de ser necessari- amb la 

potència suficient, tant per a la construcció del centre com pel seu funcionament, que 

s’ubicarà fora del solar, xarxa telefònica i conducció de gas -en cas de disposar-ne- i 

els vials que limiten amb el solar es trobaran pavimentats en la calçada i tindran 

encintades les voreres. Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les 

actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures 

necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap 

cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta 

execució de les obres. 
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3.4.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per 

la construcció del centre, en base a l’article 103.2.a) 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, en relació amb l’article 4.2) de l’Ordenança Fiscal número 5 vigent 

per l’any 2016, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una 

construcció d’especial interès o utilitat municipal.  

 

Es deixa constància de la concessió de la llicència per Decret núm. 272/17 i de les 

corresponents bonificacions legals i reglamentàries de la taxa per l’atorgament de la 

llicència d’obres i, pel que respecte a l’exempció dels tributs que puguin gravar 

l’activitat educativa, aquesta exempció es troba reconeguda per acord de la Junta de 

Govern Local adoptat en sessió de 25 d’abril de 2017.  

 

3.5.- El cessionari podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta cessió per si 

mateix o per terceres persones i pot establir els drets reals i les càrregues que 

consideri oportunes sobre la finca cedida a favor d’organismes, entitats o empreses 

que estiguin participades, de forma directa o indirecta, majoritàriament per la 

Generalitat de Catalunya. 

 

3.6.- Així mateix el cessionari o el seu causahavent, podrà destinar la part del terreny 

no edificat i les construccions aixecades en l’exercici del seu dret, a altres usos 

alternatius vinculats o compatibles amb el d’equipament escolar, sempre que no 

limitin o condicionin el seu normal desenvolupament. 

 

4t.- FACULTAR INDISTINTAMENT a la Sra. Alcaldessa/Presidenta i al Tinent 

d’Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda, tan àmpliament com en Dret sigui 

necessari, per a la signatura de les escriptures i/o actes públiques, així com quants 

atorgaments documentals siguin necessaris per a formalitzar els continguts del 

present acord i, en especial, quant a la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

5è.- TRASLLADAR el present acord al responsable de la Secció de Patrimoni 

municipal, depenent de l’Àmbit de Gestió d’Economia, Empresa, Ocupació i 

Recursos Humans, als efectes de regularitzar els assentaments de l'Inventari de Béns 

de l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 100 i concordants del Decret 

336/1988, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens 

Locals. 

 

6è.- NOTIFICAR el present acord al Servei de Gestió de Construccions 

Escolars de la Subdirecció General de Construccions, Manteniment i Equipaments de 

Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als 

efectes procedents. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: Aquest sí que és un punt purament administratiu. En el seu moment vam 

iniciar un expedient de cessió del terreny necessari per poder construir el nou institut 

Leonardo da Vinci, a Volpelleres. Això va comportar la regularització física de les 

parcel·les d’equipaments que hi ha en aquest àmbit, que originalment tenien, 

diguéssim, una configuració molt ortogonal a la via del tren i vam haver d’ajustar els 

àmbits i les superfícies al veritable programa funcional d’aquest Institut. Aquesta 

regularització ha comportat un tràmit que finalment avui proposem que el plenari 

tanqui i de manera efectiva aquesta cessió quedi recollida en la finca resultant a favor 
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de la Generalitat per a que s’hi pugui continuar construint, que ja s’està construint, 

l’institut. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    24 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC 

i 

       regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     1 (PP) 

 

Economia i Hisenda 

 

10.- PROPOSTES D’APROVACIÓ DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT 

DE DOS LOCALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT I SPM 

PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SA (PROMUSA).  

 

10.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT 

D’UN LOCAL AL CAMÍ DE LA CREU, ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT  

I SPM  PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SA 

(PROMUSA).  

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SPM Promocions Municipals 

de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA) van signar en data 01/07/2015 un conveni de 

cessió en ús del local comercial número 1 ubicat al Camí de la Creu, número 3, de 

Sant Cugat del Vallès. 

 

Atès que és voluntat política continuar amb l’arrendament del local esmentat 

per tal donar cabuda a les entitats afectades pels acords arribats a la Comissió Mixta 

Ajuntament – La Unió Santcugatenca referents a la necessitat de reubicació d’entitats 

mentre durin les obres de la Unió i, en aquest sentit, la necessitat de proporcionar 

espais adients a les entitats, Escoltes Berenguer el Gran i als DIABLES de Sant 

Cugat.  

 

Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Cultura i Joventut, amb el vistiplau de 

la directora de l’àmbit de Cultura, Educació i Promoció de la Ciutat, de 24 de maig de 

2017, i l’informe tècnic de valoració emès pel Servei de Valoracions i Patrimoni, de 30 

de maig de 2017, que figuren incorporats a l’expedient. 

 

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal, de data 27 de juny de 2017.  

 

Vist que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de l’esmentat contracte 

d’arrendament, segons estableix l’article 52.2.n) 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. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’aprovació dels següents: 

 

ACORDS 

 

1r.- DEIXAR SENSE EFECTE el conveni de cessió signat en data 01/07/2015 

entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SPM Promocions Municipals de Sant 

Cugat del Vallès (PROMUSA) referent a la cessió en ús del local comercial número 1 
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ubicat al Camí de la Creu, número 3, de Sant Cugat del Vallès amb efectes del dia 

31 de juliol de 2017. 

 

2n.- APROVAR el Contracte d’arrendament entre l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès i SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA) per a 

l’arrendament d’un local comercial al Camí de la Creu a disposició de l’àmbit de 

Cultura, Educació i Promoció de la Ciutat, incorporat a l’expedient i annex a aquesta 

proposta, amb efectes del propvinent 1 d’agost de 2017. 

 

3r.- FACULTAR a l’alcaldessa per la signatura del contracte d’arrendament i de 

quants documents siguin necessaris i escaients. 

 

4t.- APROVAR la despesa que se’n deriva d’aquest contracte d’arrendament 

pel termini des de l’1 d’agost al 31 de desembre de 2017 per un import total de 

8.241,70 € (exempt d’IVA) a càrrec de la partida 

14201033.10100.33400.2020000.14201 (Lloguers locals de Cultura) del pressupost 

municipal de 2017.  

 

5è.- ASSUMIR  el compromís de dotar de consignació pressupostària els 

pròxims exercicis per tal de cobrir la despesa generada pel contracte d’arrendament 

fins a la seva finalització, el 31 de desembre de 2022. 

 

6è.- DISPOSAR que els pagaments mensuals per l’import de 1.648,34 € 

(exempt d’IVA) es facin a través de domiciliació bancària al compte 

ES69.0081.0001.1900.0126.8132 del Banc Sabadell, de l’Ajuntament de Sant 

Cugat. 

 

7è- NOTIFICAR els precedents acords a PROMUSA i TRASLLADAR a la 

Secció de Comptabilitat de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i Recursos 

Humans, al Servei de Cultura i Joventut de l’àmbit de gestió de Cultura, Educació i 

Promoció de la Ciutat, a la Tresoreria i a la Intervenció municipal, als efectes 

escaients. 

 

10.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT 

D’UN LOCAL AL CARRER TORRENT D’EN XANDRI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

SANT CUGAT I SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL 

VALLÈS SA (PROMUSA). 

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SPM Promocions Municipals 

de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA) van signar en data 01/07/2015 un conveni de 

cessió en ús del local comercial número 1 ubicat al carrer Torrent d’en Xandri, 

número 33, de Sant Cugat del Vallès. 

 

Atès que és voluntat política continuar amb l’arrendament del local esmentat 

per tal de donar cabuda a les entitats afectades pels acords arribats a la Comissió 

Mixta Ajuntament – La Unió Santcugatenca referents a la necessitat de reubicació 

d’entitats mentre durin les obres de la Unió i, en aquest sentit, la necessitat de 

proporcionar espais adients a les entitats, Escoltes Berenguer el Gran i als DIABLES 

de Sant Cugat.  

 

Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Cultura i Joventut, amb el vistiplau de 

la directora de l’àmbit de Cultura, Educació i Promoció de la Ciutat, de 24 de maig de 

2017, i l’informe tècnic de valoració emès pel Servei de Valoracions i Patrimoni, de 29 

de maig de 2017, que figuren incorporats a l’expedient. 
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Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal, de data 27 de juny de 2017.  

 

Vist que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de l’esmentat contracte 

d’arrendament, segons estableix l’article 52.2.n) 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. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’aprovació dels següents: 

 

ACORDS 

 

1r.- DEIXAR SENSE EFECTE el conveni de cessió signat en data 01/07/2015 

entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SPM Promocions Municipals de Sant 

Cugat del Vallès (PROMUSA) referent a la cessió en ús del local comercial número 1 

ubicat al carrer Torrent d’en Xandri, número 33, de Sant Cugat del Vallès amb 

efectes del dia 31 de juliol de 2017. 

 

2n.- APROVAR el “Contracte d’arrendament entre l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès i SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA) per a 

l’arrendament d’un local comercial al carrer Torrent d’en Xandri a disposició de l’àmbit 

de Cultura, Educació i Promoció de la Ciutat”, incorporat a l’expedient i annex a 

aquesta proposta, amb efectes del propvinent 1 d’agost de 2017. 

 

3r.- FACULTAR a l’alcaldessa per la signatura del contracte d’arrendament i de 

quants documents siguin necessaris i escaients. 

 

4t.- APROVAR, la despesa que se’n deriva d’aquest contracte d’arrendament 

pel termini des de l’1 d’agost al 31 de desembre de 2017 per un import total de 

2.136,50 € (exempt d’IVA) a càrrec de la partida 

14201034.10100.33400.2020000.14201 (Lloguers locals de Cultura) del pressupost 

municipal de 2017. 

 

5è.- ASSUMIR  el compromís de dotar de consignació pressupostària els 

pròxims exercicis per tal de cobrir la despesa generada pel contracte d’arrendament 

fins a la seva finalització el 31 de desembre de 2022. 

 

6è.- DISPOSAR que els pagaments mensuals per l’import de 427,30 € 

(exempt d’IVA) es facin a través de domiciliació bancària al compte 

ES69.0081.0001.1900.0126.8132 del Banc Sabadell, de l’Ajuntament de Sant 

Cugat. 

 

7è- NOTIFICAR els precedents acords a PROMUSA i TRASLLADAR a la 

Secció de Comptabilitat de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i Recursos 

Humans, al Servei de Cultura i Joventut de l’àmbit de gestió de Cultura, Educació i 

Promoció de la Ciutat, a la Tresoreria i a la Intervenció municipal, als efectes 

escaients. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: Ara venen aquests punts d’Economia. El primer, també, és un acte 

administratiu. Actualment teníem via un conveni de cessió entre l’Ajuntament de Sant 

Cugat i PROMUSA, dos locals, un ubicat al Camí de la Creu, núm. 3 i l’altre, al 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  17.07.17                    pàg. 23 

 

ESBORRANY ACTA 

Torrent d’en Xandri, núm. 33, que alhora teníem cedits a La Unió Santcugatenca per 

la necessitat de reubicació d’entitats mentre estàvem en tot el que és el projecte i el 

procés del nou Teatre de La Unió i pels Escoltes, concretament el Grup Berenguer el 

Gran i Els Diables de Sant Cugat. Aquesta és una fórmula que fins ara ha sigut 

vàlida. Els Serveis jurídics i administratius de l’Ajuntament i de PROMUSA han 

considerat que havíem de passar d’aquesta fórmula de conveni de cessió a fer un 

contracte de lloguer. Un contracte de lloguer, en tant en quant PROMUSA com a 

mitjà propi de l’Ajuntament, el contracte no està exempt d’IVA i considerem que és 

més correcte que hi hagi aquesta relació entre Ajuntament i PROMUSA, via 

contracte, alhora l’Ajuntament continua amb aquesta cessió dels espais, dels dos 

locals, per a les entitats que abans esmentava. Per tant, és una simple regularització 

administrativa entre Ajuntament i PROMUSA. 

 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 

Encara que efectivament es tracti d’un punt merament administratiu, el Grup de 

Ciutadans s’abstindrà en aquest punt amb coherència al que ja va votar en un passat 

Ple i que tractava bàsicament del mateix i que llavors es va abordar des del punt de 

vista de Cultura. Llavors com avui aquesta abstenció no tenia res a veure amb 

l’activitat que hi puguin fer Els Diables o Els Escoltes, el que volíem era posar sobre 

la taula certa arbitrarietat a l’hora de definir-ne els espais per a les entitats. Mencionar 

que encara no sabem a on aniran a parar la Taula per les Malalties Neurològiques, 

que encara tenim en el record la demanda de que l’antic Ajuntament, avui 

infrautilitzat, pugui acollir algunes entitats i que tampoc sabem si finalment d’alguna o 

altra manera Can Quitèria podrà donar resposta, ni que sigui en part, a aquestes 

demandes d’espai al centre de la ciutat. Per aquest motiu i sent coherents amb el 

que ja vàrem votar anteriorment ens abstindrem.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     21 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

        regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      4 (Cs i PP) 

 

11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA 

PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, PISCINA 

MUNICIPAL I ACTIVITATS ESPORTIVES-GRUP V. 

 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 

2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 41 al 47 el procediment per 

l’establiment de Preus Públics per a la prestació de serveis o la realització d’activitats 

de la competència de l’entitat local sempre que no concorre cap de les 

circumstàncies especifiques a l’article 20.1.B) i per tant, que no siguin de recepció 

obligatòria i que puguin ser prestats pel sector privat. 

 

L’expedient instruït a l’efecte reuneix els requisits establerts per la normativa 

legal aplicable.  

 

A l’empara del que disposa l’article 44 de Text Refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, per existir raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic 

que així ho aconsellin podran fixar-se preus públics per sota del límit previst, havent-

se de consignar en el Pressupost municipal del proper exercici la dotació oportuna 

per la cobertura de la diferència resultant entre els costos per la realització de 

l’activitat i serveis i els ingressos generats pel mateixos. 
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A la vista de les propostes de modificació de preus públics presentada per la 

Regidoria d’Esport i Joventut.  

 
 GRUP V 
“Preus públics per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives, piscina 
municipal i activitats esportives” 
 

Atès que la competència per l’establiment o modificació de preus públics 

correspon al Ple municipal ja que per acord plenari del 18 de novembre de 2013 es 

va acordar reassumir l’exercici d’una sèrie de competències que havien estat 

delegades a la Junta de Govern Local  en sessió de l’11 de juliol de 2011. 

 

És per tot l’anterior que s’eleva al Ple municipal la següent proposta 

d’aprovació de Preus Públics a aplicar a partir d’agost de 2017 i següents en tant no 

s’aprovi la seva modificació  o derogació: 

 

1r.- APROVAR la modificació dels preus públics per la prestació de serveis en 

les instal·lacions esportives, piscina municipal i activitats esportives que figuren a 

l’annex que s’adjunta a aquesta proposta. 

 

2n.- PUBLICAR els anteriors preus públics, d’aplicació per a la resta de 

l’exercici 2017 i següents, als mitjans de comunicació municipals pel seu general 

coneixement als efectes previstos en l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: Portem aquesta proposta d’acord d’aprovació d’uns preus públics, no són 

els primers que portem. És la configuració del que són els preus públics d’aquestes 

activitats esportives extraescolars i també i sobretot el catàleg de subvencions que 

tindran aquestes activitats per a les persones i famílies de Sant Cugat que així ho 

hagin de menester. Creiem que amb aquesta proposta d’aprovació i si el Ple té a bé 

aprovar-ho, completarem aquest catàleg de subvencions d’activitats (culturals, 

esportives, educatives) a Sant Cugat. Un catàleg de subvencions per renda, també 

de les bonificacions degudes a situacions familiars com ara família nombrosa o 

família monoparental, però hem introduït progressivament arrel de tot un debat que 

s’ha generat en aquest propi Ple i que hem anat completant, aquestes subvencions 

per renda que, insisteixo, creiem que configuren un catàleg molt i molt complert. 

Seguim el mateix paràmetre, els mateixos criteris que hem seguit per altres 

subvencions, com per exemple les subvencions a l’IBI o les subvencions a les 

activitats del Patronat Municipal d’Educació, és a dir, tarifem en funció de la renda de 

les famílies que s’acullen a aquestes activitats, amb els Índex de referència, l’IRSC, 

que quan una família té un índex fins a 1,5 vegades, doncs pot obtenir un descompte 

sobre la quota de fins el 50%, 2 vegades d’índex d’un 30% i fins a 2,5 vegades la té 

d’un 20%..., no, 20% de descompte és per a famílies monoparentals i nombroses, 

fins a 1,5 vegades el 50%, fins a 2 vegades el 30%, ja ho deia bé, i fins a 2,5 

vegades, que és el topall màxim d’aquestes subvencions, és fins un 15%. Per tant, la 

idea és aquesta, completar el catàleg de subvencions socials de l’Ajuntament de Sant 

Cugat amb un tema tan sensible com és el de les activitats esportives extraescolars, 

que són, sens dubte, un tipus de pràctica esportiva d’inclusió, de cohesió social que 

ha de tenir els mateixos paràmetres de subvencions que la resta d’activitats i 

d’impostos, IBI, que tenim a la ciutat. Per tant, la proposta seria aquesta. 
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. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 

Bé, com ja va passar amb la primera aprovació dels preus públics del Patronat 

d’Educació, a nosaltres ens agrada molt que s’incorpori la tarifació social en el màxim 

de serveis i preus públics possibles i, per tant, ens agrada que comencem a fer 

entendre que, encara que sigui de forma limitada, els serveis han de tenir un cost 

diferent en funció de la capacitat adquisitiva, però de dir que fan tarifació social a fer-

la hi ha una diferència i això també ho vam dir en la primera aprovació, com va passar 

amb els preus d’educació, sols estem bonificant o descomptant diners a les rendes 

més baixes, cosa que ja justifica de per si sol molta feina, és clar, però una tarifació 

ben aplicada no fa augmentar la partida de despesa social de l’Ajuntament de forma 

significativa, sinó que puja el preu també a les rendes més altes, fent, no només que 

qui no pot pagar tant pagui menys, sinó que qui sí ho pot fer tingui més 

responsabilitat en el finançament del servei. Se’ns vol fer creure que cada cop tenim 

més preus tarifats i sembla que a aquest pas Sant Cugat aviat arribarà al Socialisme, 

al de veritat Pere, però la sensació que ens dóna és que ho estem fent al revés de 

tots els municipis que estan fent tarifació social. Com pot ser que en una política tan 

central i tan de pes com és aquesta encara no s’hagi fet un estudi detallat de 

rendes?, que és per on comença tothom, com d’altra banda aquest Ple, l’equip de 

govern, es va comprometre a fer. Seguim posant els trams a la babalà, sota el nostre 

punt de vista, i sense tenir molt clar el què passa. És evident que després de diverses 

experiències vostès ens diran que aquest argument ja no té sentit, perquè ja podem 

comparar les dades amb molts preus tarifats o amb les beques-menjador, etcètera i, 

per tant, podem fer-nos una idea, però nosaltres seguim pensant que sense la foto 

real i sense la foto detallada això és una mica en fals. Ens sembla, ens dóna la 

sensació, que estem fent només la tarifació social perquè el concepte ens fa semblar 

molt més d’Esquerres i l’apliquem malament per no assumir cap risc, però sí tots els 

beneficis de fer-ho. Si la volen fer bé, analitzin, elaborin amb tothom, perquè estem 

disposats a treballar-ne, i sobretot, fem pagar més també a qui més té, això si és que 

ho volem fer bé, és clar. Nosaltres avui ens tornarem a abstenir. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Villaseñor, demana la paraula. 

 

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

MES: Amb dues eles, Sra. Alcaldessa. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Amb dues eles? 

 

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

MES: Sí, ja no ve d’aquí, portem 10 anys, vull dir que no... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Em costa molt dir-ho, em sap greu, no em surt el 

seu cognom, ja li he dit sempre, em surt o “vila”, “villa” em costa. Sap greu. 

 

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

MES: No, no, si això no serà motiu de discussions, Sra. Conesa, amb essa sonora. 

Seguim. Bé, el que aprovem avui, ara li respondré a una senyora que m’estava fent 

un missatge per facebook, sobre si el què aprovàvem avui eren preus públics o 

tarifació social i, per tant, ho faig així que acabo abans. De fet, el que ha proposat el 

Govern, del qual nosaltres no hem participat en aquesta redacció de preus públics 

però ve d’aquelles converses prèvies de fa 6 o 7 mesos, fem preus públics i per un 

altre costat sí que entenem que hi ha un concepte de tarifació social lligat a 

determinats preus públics. Nosaltres trobem que podrien haver-hi altres preus 

públics, per exemple, tots aquells que ja han passat sobre els casals d’estiu, però en 
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tot cas, el que es fa és una translació de la tarifació social existent en aspectes com 

Escola Bressol, en aquests en concret. Ens falta, però, aplicar a tots els preus públics 

i, en tot cas, el concepte de targeta ciutadana que teníem prevista, que és el que 

hauria de fer de conjunt a partir del qual tots els preus públics estiguessin lligats al 

concepte renda. Fora d’això, entenem que és un pas endavant i el nostre grup hi 

donarà suport. Falten molts altres passos, hi ha alguns interrogants que se’ns han 

quedat, analitzant la documentació, sobre algun dels preus públics: per exemple, en 

aquests moments en el web de l’OMET es parla que les activitats esportives tenen un 

preu públic de 44,81 euros. En canvi, el preu que nosaltres tenim, que avui aprovem, 

és 270 sense tarifació social, això vindrà després, que si ho dividim entre 9 mesos 

són 30,78 euros. I diran “i aquest es fixa amb això ara?” doncs sí, això vol dir, que 

m’he obert el document i, per tant, diguem-ne, segons el nostre criteri, hi ha una 

diferència entre allò que s’està anunciant i allò que efectivament s’aprova. Ara no 

entrarem en que ens respongui, però en tot cas a la següent Comissió Informativa sí 

que els demanaríem que hi hagi una revisió i, en tot cas, és possible que nosaltres 

ho haguem interpretat malament, tot i que és una divisió, o que hi hagi algun tema de 

documentació amunt i avall. Insisteixo, el nostre grup hi donarà suport, encara falta 

molt per fer però és una passa endavant. 

 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 

Exactament en la mateixa línia que ha fet servir el Sr. Villaseñor, nosaltres també hi 

donarem suport, no seré tan crític com el Sr. Gutiérrez, jo crec que és un punt de 

sortida i és una millora respecte a l’any passat i, per tant, amb això tindran el nostre 

vot favorable. Sí que hem de caminar en la línia que potser deia el Sr. Gutiérrez, però 

vaja, de mica en mica i aquest serà un bon banc de proves per a millorar respecte a 

l’any passat.  

 

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

cert que és una millora. De fet, hi ha una dinàmica en els preus públics darrerament 

que anem introduint, almenys, no sé com dir-ho, però el concepte de tarifació sobre 

el qual abans discutíem, ara almenys sembla que hi estem d’acord i aleshores ara on 

difereix una mica és la implementació que cadascú en fa. En tot cas, és cert que és 

millor que el que teníem, per tant, nosaltres no votarem en contra, igual que hem fet 

en anteriors ocasions. Hi ha qüestions de renda que està estratificat, això és un pas 

endavant. Estic força d’acord amb el que han dit tant el Ferran i el Ramon. Nosaltres 

el què passa és que ens costa votar a favor de qüestions que van deslligades de la 

renda. Nosaltres sempre diem que al nostre entendre ha de ser únicament i exclusiva 

pagat en funció de la renda i el tema de les famílies nombroses, per exemple, és una 

cosa que ens trontolla. Per tant, la nostra religió laica no ens permet votar-hi a favor. 

En tot cas, com que creiem que és millor que el que teníem fins ara, no ens 

oposarem i, per tant, ens abstindrem. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: En tot cas i abans de tot agrair les intervencions que consideren que 

aquestes quotes i aquesta tarifació social és una passa endavant i, per tant, com que 

vostès mateixos ho han expressat també els ho volem agrair des de la Regidoria 

d’Esports i des de la Regidoria d’Hisenda, val a dir que aquesta és una feina que s’ha 

fet plegats, la Regidoria d’Esports i Joventut i la Regidoria d’Economia i Hisenda i els 

seus equips tècnics i, per tant, agrair molt sincerament la feina que s’ha fet. I 

insisteixo, agrair també que es consideri que és una passa endavant. Nosaltres 

n’estem especialment orgullosos de no augmentar les quotes, mal que alguns ho 

pinten com un fet negatiu, nosaltres considerem que és un fet positiu. No 

augmentem a ningú i subvencionem a les famílies amb rendes més baixes. Aquest 

és el concepte que nosaltres volem seguir com Ajuntament. Altres ajuntaments no el 
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segueixen i, per tant, encobreixen possibles subvencions, en realitat d’augments de 

quota que el que fan és empatar el Pressupost, és legítim, però nosaltres no ho 

compartim. Volem mantenir les quotes que hi ha actualment i a més subvencionar a 

les famílies amb les rendes més baixes i sí que té un impacte pressupostari. 

D’entrada el que hem previst són 80.000 euros, amb el compromís que si s’escau, 

augmentarà aquesta partida per tal de poder fer front a totes les subvencions que ens 

puguin arribar, perquè volem arribar a subvencionar a tothom, no ens quedarem en 

els 80.000 euros i repartirem sinó que si convé augmentarem els 80.000 euros per 

arribar a tot arreu, per completar aquest catàleg. Creiem que això està sent observat 

per molts ajuntaments. Vostè diu “està anant en contra...”, vostè Sr. Gutiérrez, em  

refereixo, “vostè està anant en contra del que fan altres ajuntaments”, doncs nosaltres 

no parem de rebre trucades d’ajuntaments que volen saber exactament com estem 

fent tot això de la tarifació social a IBI, a Patronat, a les activitats esportives 

extraescolars i enviar-los informació per tal de seguir l’exemple que estem marcant 

com a ciutat, que no sé si és Socialista, Socialdemòcrata, en tot cas, és el què és, és 

una tarifació justa i necessària amb els actuals moments. Li asseguro que el que 

segur que no pretenem és que se’ns consideri d’Esquerres, almenys un servidor. 

Aleshores, avui aprovem el que aprovem i serà el que valdrà. Si hi ha alguna errada 

amb la informació que es transmet a través de la web, i li agraeixo al Sr. Villaseñor 

que ho hagi advertit, doncs serà corregit a partir d’aquesta aprovació, que espero que 

es pugui fer en aquest plenari.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     19 (PDeCAT-Demòcrates, Cs, ERC-MES, PSC i regidor no 

       adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      6 (CUP-PC, ICV-EUiA i PP) 

 

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

NÚMERO 24 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017. 

 

A requeriment de l'Alcaldia-Presidència, i en aplicació del Reial Decret 

500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa en matèria de pressupostos el 

Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

 

D’acord amb els articles 175 a 181 del TRLRHL, que fan referència als 

diferents tipus de modificacions de pressupost com poden ser els crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les generacions de 

crèdit, entre d’altres. 

 

D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de 

26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats 

Autònomes i Ens Locals, en relació amb el contingut de l’article 32 i de la disposició 

addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix que s’haurà de tenir en 

compte la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Atès el corresponent i preceptiu informe d’Intervenció de data 30 de juny 

d’enguany, completat amb el conjunt d’annexos documentals que formen part de 

l’expedient, on s’informa favorablement de la possibilitat i procedència de realitzar les 

corresponents modificacions pressupostàries. 
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ASPECTES CONCRETS DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

1. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 9 de 

juny d’enguany, s’han de realitzar unes obres de substitució del tancat de parcel·la 

a la deixalleria municipal de l’avinguda Roquetes, essent el seu cost 33.514,45 €. 

 

2. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 9 de 

juny d’enguany, per fer front a la despesa per les obres de millora dels voltants de 

les escultures a l’avinguda Pla del Vinyet cal augmentar l’aplicació pressupostària 

corresponent en 12.522,89 €. 

 

3. Segons l’informe del cap de servei d’Explotació de Tecnologies de la Informació 

emès el 15 de juny d’enguany, cal disposar de 25.480,37 € per poder adquirir un 

CPD de contingències alternatiu per garantir la continuïtat dels serveis mínims a la 

ciutadania per possibles contingències per causes majors. 

 

4. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 20 

de juny d’enguany, cal traspassar l’import (12.259,33 €) de l’estalvi energètic 

aconseguit durant el mes de febrer en 10 equipaments municipals a serveis 

socials per pagar factures de serveis (principalment de gas per calefacció) a 

persones amb vulnerabilitat social i amb risc de patir pobresa energètica del 

municipi. 

 

5. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 21 

de juny d’enguany es necessiten 2.743,81 € per poder substituir un inversor 

avariat de la pèrgola fotovoltaica del parc Ramon Barnils. 

 

6. Segons l’informe del director de l’àmbit de Polítiques Socials, Habitatge i Esports 

emès el 28 de juny d’enguany els serveis socials de l’Ajuntament ocupen un espai 

cedit del CAP Turó de Can Mates, del Servei Català de la Salut. Per regularitzar 

aquesta col·laboració, properament l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut 

signaran un conveni de cessió d’ús. Per tot, s’ha de crear una aplicació 

pressupostària d’import 6.527,91 €.  

 

7. Segons l’informe del director de l’àmbit de Polítiques Socials, Habitatge i Esports 

emès el 28 de juny d’enguany cal crear una aplicació pressupostària amb 

15.000,00 € per fer front a les bonificacions de les quotes dels programes 

esportius en edat escolar dins el programa de l’Omet per a les famílies més 

vulnerables de l’últim trimestre de l’any. 

 

8. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 30 

de juny d’enguany és necessari crear una aplicació pressupostària de despesa 

corrent i una altra d’inversió, amb un total de 50.000,00 €, per poder fer front a la 

compra pública d’innovació, dins l’actuació de la Comissió Europea per reforçar 

les polítiques europees per promoure la utilització dels instruments de compra 

pública adequats per al desenvolupament i contractació de solucions innovadores 

i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses en la contractació 

pública, per tal que ajudin a l’assoliment dels objectius socials comuns i a 

l’increment de l’eficiència de la despesa pública. 

 

Es sotmet al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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1r.-  APROVAR l’expedient de modificació número 24 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2017 consistent en: 

 

Efectuar transferències de crèdit positives de diverses aplicacions pressupostàries 

de despesa finançades per transferències de crèdit negatives de despeses, 

ascendents a un import total de 155.304,95 €.  

 

Crear l’aplicació pressupostària de despeses per la pèrgola fotovoltaica del parc 

Ramon Barnils via crèdits extraordinari, per un import total de 2.743,81 €, finançats 

amb baixes per anul·lació d’aplicacions pressupostàries de despesa corrent.  

 

2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 

d'anuncis d'aquest Ajuntament l'edicte d'aquesta modificació del pressupost de 2017, 

durant un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb allò 

establert en els articles 169 a 171 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. S i durant 

aquest termini no s'han presentat reclamacions quedarà definitivament aprovada 

aquesta modificació pressupostària. 

 

3r.-  DONAR COMPTE al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament i a la 

Intervenció Municipal d’aquest acord per tal de fer efectives i executives aquestes 

modificacions pressupostàries. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: En el plenari del mes de juliol fem aquesta modificació. El número 24 

correspon al nombre de modificacions que portem parcialment a les Juntes de 

Govern i que després agrupem i aprovem en plenari i és habitual que sigui així, no fa 

falta que expliquem que el Pressupost és això, un Pressupost que després necessita 

d’ajustos plenari a plenari, ajustos comptables, ajustos en el que són partides 

genèriques que s’han d’agregar o desagregar per donar compliment a l’acció de 

Govern. Concretament en aquesta proposta de modificació, la número 24, tenim una 

partida de substitució de la tanca de la parcel·la de la deixalleria municipal, que es 

traspassa des de la partida d’adequació d’edificis; tenim també una partida per poder 

millorar els voltants de les escultures de Pep Codó a l’Avinguda Pla del Vinyet, 

aquesta és una partida que arriba des d’altres partides de finançament 

pressupostades i aprovades el desembre de l’any passat, en l’aprovació del 

Pressupost 2017; una partida que servirà per adquirir un centre de procés de dades, 

un CPD, també és una partida que es forma a partir del traspàs d’altres partides de 

projectes informàtics que decauen en favor d’aquest CPD, insisteixo això és en la 

gestió quotidiana del Pressupost; el traspàs aquest és important perquè és un fet 

col·lectiu del que és l’Ajuntament com a Institució; el traspàs dels 12.259,33 euros de 

l’estalvi energètic aconseguit durant el mes de febrer a 10 equipaments municipals. 

Saben que és una iniciativa que es promou des dels treballadors de l’Ajuntament que 

anomenem ESTALGIA, estalvi i energia, que aconsegueix una quantitat, en aquest 

cas ha estat aquesta quantitat que abans els citava 12.259,33 euros i això es 

traspassa a la partida que ens permeti aplicar aquesta quantitat a subvencionar a 

persones en vulnerabilitat social, en risc de patir pobresa energètica al municipi, 

principalment de gas per calefacció, per tant, es dedicarà aquest estalvi que hem 

aconseguit entre tots a pagar factures de consums, insisteixo, de persones i famílies 

en vulnerabilitat social; i una altra partida interessant a destacar en aquesta 

modificació és l’aplicació pressupostària de despesa corrent amb un total de 50.000 

euros a un programa de compra pública per innovació. Nosaltres com Ajuntament 
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estem compromesos amb tot un programa, dins d’una actuació a la Comissió 

Europea per reforçar polítiques de suport a la innovació i per a poder donar 

compliment a aquesta política, doncs la compra pública que realitzem des de 

l’Ajuntament té una línia de recerca i captura, podríem dir, al final de compra, 

d’aquests productes o serveis innovadors i, per tant, hi destinem aquests 50.000 

euros. Aquest és el conjunt de punts que formen part d’aquesta modificació que els 

proposem aprovar. 

 

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

Bé, nosaltres en la línia també del punt anterior, però sobretot del que fem 

últimament amb les modificacions també ens abstindrem, per a nosaltres hi ha 

algunes modificacions que hi estem d’acord, i d’altres no ens agraden, per exemple, 

doncs el punt que ara explicava el Tinent d’Alcalde, dels 15.000 euros aquests per fer 

front a la tarifació social que com deia en el punt anterior, doncs són 15.000 però 

podrien ser 16.000 o 14.000 o 25.000, ja veurem, perquè creiem que està feta amb 

uns criteris que potser no acaben sent els que toquen. I l’altra modificació que 

tampoc ens veiem amb la responsabilitat per poder-hi votar a favor és aquest últim 

que explicava dels 50.000 euros en projectes de compra innovadora, que en la 

Comissió Informativa se’ns va intentar explicar, a la d’Economia, però bé, per part del 

Gustau que no és la seva feina, esperem que en la propera Informativa de Promoció 

Econòmica i Innovació se’ns pugui detallar, perquè bé, nosaltres de primeres els 

projectes Smart, així només perquè sí, sense saber quina és la necessitat que estan 

resolent, no hi donem suport. 

 

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

MES: Nosaltres hi donarem suport, bàsicament perquè si hem donat suport al punt 

anterior seria bastant il·lògic, i entenem que les modificacions van en una línia de 

gestió municipal. Una tonteria, ens hem fixat amb el tema de l’escultura de la 

DELPHI, no sé si necessitarem també algun pressupost extraordinari, perdó, 

l’escultura de Codó, no sé si necessitarem algun pressupost extraordinari per posar 

l’escultura de la DELPHI, que vostè sap que tenim una certa relació en els darrers 

mesos. I també sobre el percentatge de l’1% atès la propera aprovació dels 

Pressupostos Generals de l’Estat i l’aprovació d’aquest augment als treballadors i 

treballadores. No sé si ja, diguem-ne, per vinculació ja funciona o haurem de fer 

algunes aportacions extraordinàries. En tot cas, el nostre grup hi donarà suport. 

 

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

com sempre, les modificacions de Pressupost tenen bastants punts, en alguns estem 

d’acord, en altres no. No repetiré algunes coses que s’han comentat anteriorment. El 

que sí que volia comentar el punt aquest d’ajuts a la pobresa energètica, que per a 

nosaltres té una part positiva, evidentment, la part de l’estalvi ens sembla de conya, 

és quelcom indiscutible i que es destini a subvencions per qüestions de pobresa 

energètica ens sembla també molt bé. El que passa és que, clar, això ens suscita 

una reflexió, és si no havíem dotat suficientment aquesta qüestió, anteriorment, o 

sigui què hauria passat en cas que no haguéssim estalviat aquest tema, per tant, bé, 

que hi pensem i que en prenem nota de cara a l’any que ve de dotar-ho més, perquè 

això tan sols corrobora alguna de les coses que diu l’Observatori Sociològic, que hi ha 

un percentatge important de la població que té problemes de pobresa energètica. I 

entroncant amb el debat anterior, en el segon torn del Damià, quan ens ha respost 

una mica el nostre posicionament sobre els preus públics, ell parlava de no volem 

empatar no? No, és que una bona tarifació social, la que nosaltres defensem, i aquí 

suposo que està la discussió, que a vegades sembla que no, és que una bona 

tarifació permetrà que els de baix paguin encara menys i alguns pagaran força més, 

guanyarem, i aquells de dalt ho notaran molt poc i, per exemple, no caldrà que 
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depenguem d’un estalvi positiu, però d’un estalvi al cap a la fi, que no teníem previst, 

per tal de pagar coses necessàries com la pobresa energètica. Per tant, nosaltres ens 

abstindrem després de fer aquesta reflexió. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: No és l’única despesa que tenim per pal·liar el que s’anomena pobresa 

energètica. Això és la destinació d’un estalvi que es provoca voluntàriament i amb la 

col·laboració de tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i d’un conjunt 

d’equipaments, 10 equipaments si no m’equivoco, durant un període de temps, és 

allò que en vam anomenar ESTALGIA, que per comptes de 2 ascensors en 

funcionava 1, després ho vam haver de rectificar, però en principi en funcionava un o 

el tema de la temperatura i l’estalvi que hem aconseguit, el que es fa és agregar-se a 

les partides que serveixen per fer front a tot el que pugui provocar la pobresa 

energètica, que en ocasions és pagament de factures, efectivament, però en altres 

no, en altres ocasions és la intervenció en millora d’aïllaments, de tancaments, 

etcètera, etcètera, per tant, m’agradaria posar en valor, perquè a més es viu molt 

aquí a l’Ajuntament i als equipaments, el fet aquest de durant un període de temps 

estalviar, la conscienciació que genera entre els propis treballadors de l’Ajuntament, 

entre la gent que també visita l’Ajuntament i observa que estem en ple procés 

d’estalvi energètic, doncs la conscienciació que genera també cap a altres activitats, 

les seves quotidianes com a persones o famílies o les de les empreses que ens 

venen a visitar i la dedicació finalment d’aquesta quantitat agregada a tot el conjunt 

de polítiques socials com Ajuntament. Jo volia posar-ho en valor perquè és un 

programa molt correspost, diguéssim, per tots els treballadors i valia la pena que hi 

féssim aquest esment. 

 

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

tan sols dir que jo he intentat dir que em semblava molt bé aquest estalvi, no dubtava 

d’això que es comenta i tampoc crec que hagi posat en dubte que hi hagi partides 

d’entrada. Només que si a la següent Comissió Informativa avia’m si podem mirar 

com augmentar la despesa des de l’Ajuntament, per temes de pobresa energètica 

per veure com evoluciona la cosa i si hem de pensar altres coses per fer. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (PDeCAT-Demòcrates, ERC-MES, PSC i regidor no 

        adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:       9 (CUP-PC, Cs, ICV-EUiA i PP) 

 

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE 

 

Educació, Universitat, Família i Recursos Humans 

 

13.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

FUNCIONARI DE L’EXERCICI 2017. 

 

Vist que per acord del Ple ordinari de data 21 de novembre de 2016 es va 

aprovar la plantilla per a l’exercici 2017. 

 

Vist l’informe emès per la direcció de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i 

Recursos Humans on es posa de manifest la necessitat de fer algunes modificacions 

a la plantilla inicialment aprovada. 
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Vist allò que preveu l’article 37 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, pel que fa a les 

escales que integren els funcionaris de carrera propis de les entitats locals. 

 

Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

- MODIFICAR les places de la plantilla de personal funcionari segons el 

següent detall: 

 

- Crear 2 noves places de recepcionista. 

 

- Amortitzar 2 places d’auxiliar administratiu/va. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDORA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT, FAMÍLIA I RECURSOS 

HUMANS, SRA. ESTHER SALAT: Portem a aprovació la modificació de les places 

de la plantilla del personal funcionari, en concret és la creació de dues places de 

recepcionista, que són necessàries per a fer aquesta primera atenció a tots els 

ciutadans que s’adrecen a l’edifici d’aquest Ajuntament i es crea de nou perquè 

actualment la plantilla no contempla aquest perfil professional, contempla 

consergeria, contempla administratiu, però aquesta primera atenció que es fa des de 

la recepció no hi havia una plaça creada i, per tant, amb la creació d’aquestes dues 

noves places també amortitzarem dues places d’auxiliar administratiu. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

Vots a favor:     24 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, 

PSC 

        i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:       1 (PP) 

 

 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018. 

 

 1r.- APROVAR la proposta de determinació de les següents festes locals per a 

l’any 2018, retribuïdes i no recuperables, en exercici de la competència municipal 

atribuïda al Ple per l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 

regulació de jornades de treball, jornades especials i descansos, en relació amb 

l’Ordre del Departament de Treball núm. 101/2017, de 25 de maig, en referència a 

les festes laborals d’àmbit local regulades en l’article 37.2) de l’Estatut dels 

treballadors, i en els termes que a continuació es relacionen, pel que fa a la capitalitat 

del municipi i a l'àmbit de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 

 

a) SANT CUGAT DEL VALLÈS: 3 de març  i 29 de juny. 

 

b) E.M.D. VALLDOREIX: 21 de maig  i 29 de juny. 
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 2n.- TRAMETRE certificació del present acord a la Delegació Territorial de 

Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya, als efectes escaients.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDORA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT, FAMÍLIA I RECURSOS 

HUMANS, SRA. ESTHER SALAT: Doncs donat que la Generalitat ens ha demanat 

notificar durant aquest mes de juliol el calendari de festes locals per l’any 2018, 

proposem en el cas de Valldoreix les dates 21 de maig i 29 de juny i en el cas de la 

resta del municipi, de Sant Cugat, serien el 3 de març i el 29 de juny, coincidint amb 

Sant Medir i Sant Pere. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius 

presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el regidor Sr. Sergio 

Bláquez). 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 

 

15.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ ENTRE 

ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT I SANT CUGAT 

DEL VALLÈS. 

 

Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 15 d’abril de 2013, de 

conformitat amb el que determinen els articles 28.1) i 114.2.c) del Text Refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 28 del Decret 209/2015, de 22 

de setembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 

de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, va 

acordar l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant Cugat 

del Vallès, en la part que confronta amb el terme del municipi de Sant Feliu de 

Llobregat, havent estat promogut l’inici d’aquest expedient per part de l’Ajuntament 

de Sant Cugat davant la Direcció General d’Administració Local del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 

 

Atès que en data 1 de juny de 2017 es van reunir les Comissions de 

delimitació creades a l’efecte, on hi havia representants de l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i de la Generalitat de 

Catalunya, als efectes de realitzar les operacions de delimitació, de les quals van 

aixecar acta conjuntament els secretaris de les dues corporacions afectades, havent-

se posat d’acord tots els compareixents en les fites proposades. 

 

Atès allò establert al Decret 209/2015, de 22 de setembre, que modifica el 

Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 

mancomunitats de Catalunya (capítol V del Títol I), així com per allò establert als 

articles 22.2.b) i 47.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, de 

2 d’abril, i l’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya. 

 

En base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 

següents acords: 
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1r.- APROVAR, amb el quòrum previst a l’article 47.2.c), de la Llei 57/2003, de 

16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 

règim local, i article 31.4) del Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es regula 

la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en els seus propis termes, 

contingut i abast, l’acta relativa a les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Sant Cugat del Vallès i de Sant Feliu de Llobregat estesa amb 

conformitat en data 1 de juliol de 2017, i signada pels representants de l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i representants 

de la Generalitat de Catalunya, havent-se posat d’acord tots els compareixents en les 

fites proposades. 

 

2n.- FACULTAR a l’Alcaldessa-Presidenta perquè pugui dur a terme les 

actuacions necessàries pel desenvolupament dels presents acords. 

 

3r.- TRASLLADAR el present acord a la Direcció General d’Administració 

Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 

Generalitat, als efectes de procedir a la publicació de l’esmentada delimitació en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina l’article 

32.1) del Decret 209/2015, de 22 de setembre. 

 

4t.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, als 

efectes procedents. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY: En el Ple municipal de 15 d’abril de 

2013, es va acordar l’inici de l’expedient per tal de definir la delimitació de terme 

municipal de Sant Cugat, amb la part que toca amb Sant Feliu de Llobregat. L’1 de 

juny es van reunir les Comissions de Delimitació de l’Ajuntament de Sant Cugat i de 

Sant Feliu de Llobregat amb la Generalitat i allà mateix es va aixecar Acta conjunta de 

l’acord assolit -explicat en Comissió Informativa-  i, per tant, el que portem a aprovació 

és aprovar aquesta Acta que delimita els termes municipals de Sant Cugat del Vallès 

i de Sant Feliu, facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per a que pugui dur a terme les 

actuacions necessàries i traslladar el present acord a la Generalitat i a l’Ajuntament 

de Sant Feliu de Llobregat. 

 

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

Nosaltres votarem a favor d’això, no vull criticar-ho, només que a la Comissió 

Informativa se’ns va explicar aquesta qüestió de la delimitació, que hi ha moltes 

qüestions que estan tancades, algunes altres que estan portant més problemes 

d’això. Només vull confirmar que ho vaig entendre bé, vull dir que em vaig agafar a la 

cadira quan ho vaig sentir, em va semblar sentir que el que havia de ser la sala de 

concerts, que ara és el TEATRE, es troba al terme municipal de Cerdanyola?  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però estem fent la delimitació de Sant Feliu de 

Llobregat. A veure. 

 

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

sí, ja ho sé, però quan se’ns explica el punt... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Un tros de carrer, però és el carrer de darrera.  
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. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Potser sóc l’únic que ho va entendre, però vaja, és que ho havia entès així i estava 

una mica... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, li explico. 

 

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

perdoni, un moment, sé que estem parlant de Sant Feliu i votarem a favor, però quan 

se’ns va explicar a la Comissió Informativa se’ns va comentar, i precisament se’ns va 

comentar això i ens vam quedar una mica així. Quan vam sortir vaig dir, hem sentit 

això? I per això preguntava. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord. A veure, com sabeu, la ciutat de Sant 

Cugat delimita amb molts municipis i, per tant, amb tots hem anat fent les 

corresponents delimitacions, que és un estudi de tècnics que en base a estudis 

topogràfics, cartogràfics, etcètera, fixen la línia exacta de delimitació. Amb aquesta 

que portem avui, que és la de Sant Feliu de Llobregat, que jo sàpiga no hi ha hagut 

cap dificultat, però per exemple, n’hi d’altres que ens afecten molt més. Ens va 

afectar la del Papiol, perquè ens passa pel mig de l’Ermita de la Salut i aquí vam tenir 

dificultats i de fet estem en un contenciós amb Papiol, perquè al final la Generalitat va 

interpretar que l’Ermita entrava tota en terme de Papiol i nosaltres consideràvem que 

s’havia de mantenir el criteri del cartogràfic, que era que passava pel mig de l’Ermita; i 

per exemple, en el cas de Cerdanyola, què ens passa?, que sí que tenim carrers que 

són colindants, és a dir, per exemple, el Club Esportiu Set Ball, tindria dues pistes 

que una meitat de la pista és terme municipal de Sant Cugat del Vallès, l’altra meitat 

de la pista de tennis és Cerdanyola del Vallès. El mateix passa amb aquest carrer, 

que és el carrer que dóna darrera de la benzinera, al darrera de tota la zona de Can 

Solà i, per tant, aquest carrer hi ha una part que és Sant Cugat i l’altra part que és 

Cerdanyola i aquests són ajustos que s’han d’acabar de fer, perquè sí que la línia 

amb Cerdanyola arriba fins a dalt de tot, per dir-ho d’alguna manera, de l’escola 

Àgora, si nosaltres travessem l’autopista, és un tema important i per tant hem 

d’ajustar molt bé perquè sinó quin és el problema?, doncs que a vegades tenim 

dificultats d’actuació administrativa, podem entrar a netejar o no podem netejar 

perquè aquell carrer en funció de com delimitem és d’un altre terme municipal. 

Podem enviar la Policia municipal o no podem enviar la Policia municipal, i això ens 

genera bàsicament dificultats. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 

membres electius presents). 

 

DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

 

16.- DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA 

CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL 

PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO. 

 

Atès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la 

candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de 

la humanitat, de la UNESCO. 
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Atès que en aquesta llista estan inscrits, entre d’altres, la Patum de Berga, els 

castells, el cant de la Sibil·la, el Misteri d’Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut 

d’Algemesí, les Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània.  

 

Atès que dins del nostre àmbit cultural i pel que fa a les danses, algunes de les 

que ja formen part de la llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois 

de Romania o la rumba cubana.  

 

Atès que la candidatura s’emmarca en el treball de la Confederació per reforçar 

la vitalitat del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya i arreu del món. 

 

Atès que la Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció 

per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar 

que es compleixen els cinc requisits següents:  

 

1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció. 

La sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les 

persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni cultural 

immaterial, segons s’ha pogut recollir en tots els actes informatius organitzats fins ara. 

Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon a les persones que la 

practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és absolutament 

compatible amb els instruments internacionals de drets humans i amb el 

desenvolupament sostenible.  

 

2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la 

importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s’està fent 

per a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les 

reunions informatives s’està explicant la Convenció de la UNESCO i l’interès del 

patrimoni cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre 

desperta una gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els 

mitjans de comunicació, que contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara 

a l’expedient es proposaran altres accions.  

 

3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja 

està prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d’aquest 

criteri, es tracta d’explicar de manera clara tot el que s’està fent en formació, 

ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en noves iniciatives de 

futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la 

recerca.  

 

4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni 

el seu consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat 

sardanista s’organitza al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya. La seva 

assemblea general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 assemblees 

territorials celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya també ho han aprovat 

després de conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S'està donant i 

es continuarà donant molta informació sobre aquest procés i s'espera anar recollint el 

consentiment de nombroses entitats de base. A més, totes les persones que formen 

el moviment sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la societat sobre 

el valor del patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de salvaguarda a 

preveure per a la sardana.  

 

5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural 

immaterial. Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la 
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Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir en 

compte que la sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i 

està declarada element festiu patrimonial d’interès nacional. Tanmateix, també 

s'intentarà que la sardana sigui inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja 

sigui comarcal, municipal o altre, per reforçar el compliment d'aquest criteri.  

 

Atès, que la sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits 

establerts i per tant l’èxit de la candidatura només dependrà de l’esforç i la cura que 

s’hi posi. 

 

Per tot l'esmentat fins ara, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

declara: 

 

Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa 

del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, que està impulsant 

la Confederació Sardanista de Catalunya. 

 

Segon.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a 

l’Ens de l'Associacionisme Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la 

Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol, a la Conferència General de la 

UNESCO i a l’Entitat Sardanista de Sant Cugat. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Volem agrair l’acord per unanimitat de tota la 

Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Cugat, traslladar a la Confederació 

Sardanista de Catalunya aquesta candidatura de la sardana a la Llista Representativa 

del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO el suport d’aquest 

Consistori. Dir que la Declaració que ha aprovat la Junta de Portaveus es basa en 

diversos acords, en primer lloc que la sardana sigui patrimoni cultural immaterial 

d’acord amb la definició de la convenció Unesco; en segon lloc que la inscripció a la 

llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la importància del patrimoni cultural 

immaterial; en tercer lloc que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana; en 

quart lloc que la comunitat practicant de la sardana participi directament en la 

candidatura i doni el seu consentiment lliure, previ i informat; i en darrer lloc que la 

sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural immaterial. 

 

 Doncs queda donada lectura d’aquesta Declaració feta per unanimitat de tots 

els portaveus d’aquest Consistori. 

 

MOCIONS INSTITUCIONALS 

 

17.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A L’OBLIGAT COMPLIMENT DELS 

ACORDS DE LES MOCIONS PRESENTADES I APROVADES PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 

Atès que les mocions són un instrument polític fonamental mitjançant el qual 

els regidors i regidores dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament fem 

servir per a elevar propostes ciutadanes i polítiques, sotmetre-les al seu debat i 

aconseguir l’aprovació en el Ple i la seva execució. 

 

Atès que el Ple municipal és la màxima expressió de la diversitat d’opcions i 

idees que existeixen en democràcia i té un paper polític representatiu molt important. 
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És fonamental que les decisions plenàries es portin a terme i no es converteixin en 

una mera declaració política sense transcendència ni eficàcia per manca de voluntat 

de l’Equip de Govern. No poden quedar-se en una declaració d’intencions davant de 

la ciutadania. 

 

Atès que quan es presenten mocions es pretén assegurar el compliment dels 

acords adoptats i dotar de la major transparència i publicitat possible a les mocions 

aprovades en el Ple. Lamentablement tenim molts exemples a l’Ajuntament de Sant 

Cugat en què les mesures que s’executen no són fidels a l’esperit de la moció o als 

objectius que es perseguia en presentar-la. 

 

Atès que existeixen acords que no s’han dut a terme o que la seva aplicació 

s’ha perllongat excessivament en el temps. Especialment acords de mocions dels 

Grups Municipals de l’oposició que resulten incòmodes a l’equip de govern però que 

són de directa competència municipal i afavoreixen al conjunt de veïns i veïnes de la 

ciutat. 

 

Atès que per garantir l’execució dels acords de les mocions s’han d’incorporar 

no només el compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania 

sinó també mesures concretes: termini i pressupost, per fer-los efectius. 

 

Atès que, en el Ple de 21 de desembre de 2015, es va aprovar per unanimitat 

la “Moció dels grups municipals de Ciutadans, Convergència i ICV-EUiA  sobre el 

seguiment i execució de les mocions aprovades pel ple, i la seva publicació en el 

Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès” . 

 

Per tot això es proposa al Ple els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Instar, per respecte a la democràcia i diversitat del consistori, a 

l’equip de govern a que es pronunciï expressament sobre la voluntat d’executar les 

propostes d’actuacions derivades de les mocions aprovades als diferents plens 

municipals. 

 

SEGON.- Instar a l’equip de govern a que faci partícip i que hi hagi diàleg 

permanent amb els grups proposants de les diferents mocions aprovades per a la 

correcta execució dels acords aprovats i la correcta adequació a l’esperit de la moció. 

 

TERCER.- Instar al govern municipal perquè habiliti un sistema de 

comunicació immediat amb els grups polítics municipals proposants de les mocions, 

per a informar-los de les actualitzacions incloses en el seguiment de les esmentades 

mocions. 

 

QUART.- Donar efectiu compliment als acords de la “Moció dels grups 

municipals de Ciutadans, Convergència i ICV-EUiA  sobre el seguiment i execució de 

les mocions aprovades pel Ple, i la seva publicació en el Portal de la Transparència 

de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès”, aprovada per unanimitat al Ple de 21 de 

desembre de 2015. 

 

CINQUÈ.- Publicar el text definitiu de les mocions aprovades pel Ple al web 

municipal.  

 

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

EUiA: Nosaltres volem dir una vegada més que ens alegrem que una moció d’aquest 

tipus sigui institucional perquè de fet el que volem és que les mocions s’aprovin i si 

s’aproven d’una manera institucional que es compleixin. Per tant el que demanem és 

valentia per votar en contra de les mocions que no es vulguin complir i les que 

aprovem que les portem endavant. Dit això llegirem els acords. 

 

(En aquests moments la regidora Sra. Roser Casamitjana dóna lectura a 

la part dispositiva de l’anterior moció). 

 

18.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A PRIORITZAR ELS TRÀMITS EN 

ATENCIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT (OAC) ALS 

ADULTS ACOMPANYATS DE NADONS (0-24). (*) 

 

Atès que, de conformitat a la Convenció dels Drets del Nen, adoptada per 

l'Assemblea General de l'Organització de Nacions Unides (ONU) el 30 de novembre 

de 1989 i ratificada per Espanya, “Los niños tienen derecho a disfrutar del más 

alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios médicos y de 

rehabilitación, con especial atención en aquellos relacionados con la atención 

primaria de salud, cuidados preventivos y disminución de la mortalidad infantil”. 

 

Atès que, en dates recents, Sant Cugat del Vallés ha rebut, per segona vegada 

consecutiva, la distinció de Ciutat de la Infància, atorgada per UNICEF. 

 

Atès que les polítiques d'igualtat i conciliació de la vida professional i familiar 

han de ser un compromís real i desplegar-se en totes les àrees de la societat.  

 

Atès que aquestes polítiques han de traduir-se en una obligació de 

l'administració local de dotar a l'individu de serveis i mesures tangibles per poder 

desenvolupar la seva vida sense obstacles. Més encara, quan poden ser fàcilment 

removibles per una bona gestió. 

 

Atès que aquestes polítiques han de ser eficaces i financerament 

sostenibles. 

 

Atès que les famílies de Sant Cugat, qualsevol que sigui la seva forma, han 

d'anar a l'ajuntament de la seva ciutat per realitzar tot tipus de tràmits i multitud 

d'ocasions ho fan acompanyats de nenes i/o nens en edat de 0 a 24 mesos. 

 

Atès que, entre aquestes edats, es troba comprès el rang dels nounats, les 

cures dels quals s'extremen en tots els àmbits i també en relació amb la seva estada 

als edificis públics.  

 

Atès que és un corrent majoritari entre els pediatres l'assenyalar que el nen o la 

nena no surti en els primers dies o setmanes de vida a llocs públics (com l'edifici 

de l'Ajuntament) per prevenir infeccions. El sistema immune del nounat encara es 

troba en desenvolupament i el contraure una infecció pot ser molt més greu que en 

els nens o nenes majors. Portar-los a llocs públics, com a aquest edifici, els exposa a 

una ingent quantitat de virus i/o sistema de climatització als quals no haurien de 

veure's sotmesos. 

 

Atès que els horaris, jocs i benestar dels bebès (0-24 mesos) es prioritzen en 

les seves famílies pel que no té sentit algun que en la OAC es traspassi normalment 

la mitja hora d'espera per a totes aquestes famílies. 
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Atès que aquest Grup Municipal va sol·licitar per escrit a l'Alcaldia- 

Presidència del Consistori en nota datada el 7 de novembre de 2016 que s'habilités 

una cua ràpida per evitar que les esperes de nounats o bebès anessin més enllà del 

raonable i posteriorment, davant la falta de resposta, es va tornar a sol·licitar en 

pregunta de Ple Municipal; no havent-se implementat mesura alguna a dia d'avui. 

 

Per la qual cosa, se sol·licita al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Posar en marxa en el marc del nou gestor de torns de l’OAC, un 

mecanisme que de manera automàtica i “smart” prioritzi l’atenció de les persones 

adultes acompanyades de bebès (0-24 mesos), sens perjudici d’una atenció de 

qualitat i àgil a la ciutadania de Sant Cugat.  

 

Segon.- Fer efectiva aquesta mesura abans del mes d’octubre de 2017.  

 

(*) Es fa constar que a efectes d’acta el text originari de la moció del grup 

municipal de C’s redactat en castellà, es tradueix al català de conformitat amb 

allò establert a l’art. 9.1) de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 

en relació amb l’art. 3.1) del ROM.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

DE Cs: En primer lugar queremos agradecer a todos los grupos del Consistorio que 

se hayan adherido a nuestra moción. En segundo lugar el buen trabajo hecho por 

parte del equipo de gobierno y las enmiendas que han hecho de la moción una mejor 

propuesta y que creemos que saldrá adelante pronto. Paso a leer a continuación los 

dos acuerdos. 

 

(En aquests moments la regidora Sra. Munia Fernández-Jordán dóna 

lectura a la part dispositiva de l’anterior moció). 

 

19.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA RETIRADA DELS PALS DE LLUMS 

I ALTRES OBSTACLES QUE DIFICULTEN L’ACCESSIBILITAT DELS VIANANTS 

DE CARRERS DELS DISTRICTRES DE LA FLORESTA, LES PLANES I MIRA-

SOL. 

 

Atès que en molts carrers i trams amb tipologies urbanístiques de baixa 

densitat com la Floresta, les Planes i Mira-sol hi ha nombrosos pals de llum i de 

telefonia propietat d'empreses privades de serveis que dificulten l'accessibilitat dels 

vianants. 

 

Atès que de vegades en aquests pals conviuen la instal·lació de l'enllumenat 

públic amb la xarxa distribuïdora elèctrica i/o telefònica i per tant es pot deduir que hi 

ha també ús públic del pal per part de l’Ajuntament. 

 

Atès que hi ha nombrosos pals en mal estat amb el consegüent perill per la 

seguretat de vianants i vehicles. 

 

Atès que hi ha pals ubicats en el mateix lloc on eren abans de la urbanització 

d'alguns carrers malgrat la seva ubicació inadequada. 
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Atès que moltes de les ubicacions d'aquests pals dificulten el pas dels vianants 

per les voreres i és responsabilitat de l'Ajuntament garantir la seguretat i 

l'accessibilitat, especialment dels col·lectius amb mobilitat reduïda. 

 

Atès que les associacions veïnals han manifestat reiteradament als Consells de 

Barri aquesta situació. 

 

El Ple de l'Ajuntament acorda: 

 

1r.- Fer un cens sobre l'estat i la ubicació dels pals de les instal·lacions de 

serveis (llum, telefonia i enllumenat públic) i d'altres obstacles a l'accessibilitat de 

carrers i trams amb tipologies urbanístiques de baixa densitat com la Floresta, les 

Planes i Mira-sol.  

 

2n.- Fer un pla de retirada i reubicació dels pals de les instal·lacions que 

obstaculitzin l'accessibilitat i que afectin la seguretat de vianants i vehicles. 

 

3r.- Retirar i reubicar els pals de les instal·lacions les quals en sigui 

responsable l'Ajuntament, sempre que sigui possible i, en cas que no ho sigui per 

motius tècnics, assegurar que no suposa un perill per a les veïnes i veïns.  

 

4t.- Demanar a les empreses propietàries de les instal·lacions la retirada i 

reubicació dels pals que són de la seva propietat i sancionar, si s'escau, les empreses 

que defugen la seva responsabilitat. 

 

5è.- Fer l’estudi abans de finalitzar l’any 2017. El pla de retirada i reubicació es 

realitzarà durant l’any 2018.  

 

6è.- Informar als Consells de Barri de la Floresta, les Planes i Mira-sol, a la 

Taula de Mobilitat Reduïda de Sant Cugat, i a les empreses subministradores dels 

serveis propietàries de les instal·lacions. 

 

7è.- Dotar una partida als pressupostos de l’Ajuntament per al 2018 per poder 

donar compliment al Pla de retirada i reubicació dels pals de les instal·lacions que 

obstaculitzin l’accessibilitat i que afectin a la seguretat de vianants i vehicles. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

Aquesta moció la vam presentar des de la CUP la gent de la Floresta però ha rebut 

aportacions de pràcticament tots els grups municipals i al final els acords han quedat 

com llegiré. 

 

(En aquests moments el regidor Sr. Ignasi Bea dóna lectura a la part 

dispositiva de l’anterior moció). 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs que consti també l’aprovació per 

unanimitat d’aquesta moció institucional i per tant de la feina que ens hem convingut 

a realitzar de manera conjunta. 

 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
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20.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, ERC-

MES, ICV-EUIA, PDeCAT-DEMÒCRATES I PSC, EN NOM DEL CENTRE 

D’ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELÀS, DE REBUIG A LA PRODUCCIÓ I VENDA 

D’ARMES QUE ALIMENTEN ELS CONFLICTES DELS QUE FUGEN LES 

PERSONES REFUGIADES. 

 

Atès que, tot i que el nombre total de refugiats que entren a Europa ha minvat 

a causa de les polítiques migratòries de la UE, la xifra de persones refugiades l'any 

2016 va ser superior a l'any anterior. Aquestes polítiques es basen en la detenció a 

les rutes migratòries més comunes i promouen així l'empresa de rutes cada vegada 

més perilloses. El 2016 hi ha hagut 4.700 casos coneguts de persones que han mort 

creuant el mar Mediterrani i, en el que portem del 2017, la xifra de víctimes mortals 

conegudes al Mediterrani s'eleva a gairebé 1000. 

 

Atès que totes aquestes persones fugen de conflictes armats que tenen lloc 

amb l'armament importat principalment de països d'Occident. Dins el rànquing de 

països exportadors d'armes, l’Estat espanyol se situa a la 7ª posició a escala mundial, 

i a la 4ª a l'Orient Mitjà. Segons el reconegut centre de recerca SIPRI (Stockholm 

International Peace Research Institute), Àsia i Orient Mitjà són els principals 

destinataris d'un comerç d'armes que està creixent continuadament des del 2004, 

incrementant un 8,4% des del període 2007-2011 a 2012-16. Pel que fa a les 

exportacions de la Unió Europea, Orient Mitjà se situa com el segon comprador 

d'armament. 

 

Atès que en aquest darrer any hi ha hagut un nou rècord històric en 

l'exportació d'armes espanyoles. Segons l'informe «Estadístiques espanyoles 

d'exportació de material de defensa, d'un altre material i de productes i tecnologies de 

doble ús» de l'any 2016, elaborat per la Secretària d'Estat de Comerç, s'han exportat 

armes per un valor de 4.052 milions d'euros. Per altra banda, el valor de les 

autoritzacions ha assolit els 5.550 milions d'euros. 

 

Atès que tant a nivell europeu com espanyol existeixen mitjans legals per 

assegurar una regulació i control en les destinacions del comerç d'armes. Però la 

insuficiència de rigor en l'aplicació dels reglaments de control de comerç d'armes està 

contribuint a mantenir vius bona part dels conflictes armats que tenen relació directa 

amb una de les pitjors crisis de refugiats de la història, davant la qual els mateixos 

països exportadors d'armes estan adoptant una resposta feble i insuficient. 

 

Atès que les polítiques de foment i autorització d'exportacions d'armament 

encara presenten una gran opacitat, ja que les actes de la Junta Interministerial per al 

Comerç i Control del material de defensa i Tecnologies de doble ús són secretes. El 

Ministeri de Defensa hauria d'informar a la Comissió dels contractes entre governs o 

memoràndums d'Enteniment que puguin tenir efectes en el comerç d'armes. Només 

així és possible determinar si la política governamental de la legislació en matèria de 

control del comerç de les exportacions en matèria de defensa s'està aplicant 

degudament. 

 

Atès que els pressupostos per a la seguretat fronterera segueixen creixent molt 

ràpidament. Segons l'informe "Border Wars II" publicat pels centres d'investigació 

Transnational Institute (TNI) i Stop Wapenhandel, el pressupost de Frontex aprovat 

pel 2016, 238.700.000 d'euros, va representar un increment del 67,4% davant dels 

142.600.000 d'euros amb els quals comptava l'any 2015. S'espera que creixi a 322 

milions d'euros l'any 2020, 50 vegades superior al seu pressupost de 6,3 milions 

d'euros l'any 2005. El pressupost del 2016 per al Fons de Seguretat Interior de la UE 
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va augmentar de manera similar a 116.400.000 d'euros a l'octubre del 2015 fins a un 

total de 647.500.000 d'euros. 

 

Atès que una proporció substancial d'aquests pressupostos han beneficiat les 

empreses d'armament i de seguretat en un mercat de seguretat fronterera que creix 

aproximadament un 8% a l'any. Airbus, Leonardo, Safran i Thales són algunes de les 

empreses armamentistes i de seguretat que aquest darrer 2016 van obtenir 

contractes de seguretat fronterera. Per la seva banda, les empreses Indra, Advent i 

ATOS també van obtenir importants contractes per a projectes d'identificació i 

seguiment de refugiats. 

 

Atès que la UE està promovent pressupostos europeus per la R+D militar i de 

seguretat que els vincula amb el control dels fluxos migratoris que mostren un procés 

de militarització de les polítiques de seguretat comunitàries que afavoreixen els 

productes que fabriquen les indústries del sector armamentístic. 

 

Atès que la Unió Europea va acordar reubicar 160.000 sol·licitants d'asil abans 

de setembre del 2017. L'Estat espanyol es va comprometre a acollir 17.387 

persones, de les quals aquest maig del 2017 encara n'havien d'arribar més de 

16.083. 

 

Atès que en el Ple ordinari del passat 24 d’octubre de 2016 es va aprovar 

declarar Sant Cugat municipi de Cultura de Pau i fomentar la cultura de la pau, 

difondre i donar suport a totes les iniciatives en suport al foment de la pau, el 

desarmament i la fi dels conflictes armats, la convivència pacífica i la no violència.  

 

Atès que el 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar una 

Moció advocant per la desmilitarització de Catalunya que, entre d'altres, contemplava 

no concedir ajuts i no promoure activitats per part de l'Administració a la indústria 

militar a Catalunya, inclòs el suport a la recerca i el desenvolupament explícitament 

orientats al creixement de la indústria militar i armamentista. 

 

Atès que l'informe 27 del Centre Delàs d'Estudis per la Pau sobre la Indústria 

militar a Catalunya revela que a Catalunya hi ha importants companyies produint 

armament o components de tecnologies militars el destí del qual és la guerra 

(empreses com INDRA, Expal del grup Maxam, Sener, GMV Aerospace o Rohde & 

Schwarz). 

 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

l'adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Cugat vetllarà, a través del clausulat de les 

prescripcions tècniques, que es valorin les empreses que no tinguin cap vincle amb el 

mercat armamentístic, exceptuant els casos en que l’objecte del contracte tingui a 

veure amb el subministrament del material necessari que requereix el Cos de 

Seguretat Ciutadana i el de Protecció Civil de Sant Cugat.  

 

SEGON.- Aquest compromís es traduirà en la tramitació de les disposicions 

necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de sis mesos des de 

l’aprovació d’aquesta moció. 
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TERCER.- Treballar amb el Centre Delàs d’Estudis per la Pau per informar de 

les empreses vinculades amb la fabricació d’armament. 

 

QUART.- Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania de Sant 

Cugat, al Centre Delàs d’Estudis per la Pau, als grups parlamentaris del Parlament 

de Catalunya i a la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri 

d’Hisenda, als governs de la Generalitat i d’Espanya, a la Federació de Municipis de 

Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 

CINQUÉ.- Declarar Sant Cugat ciutat lliure d'empreses que fabriquin armes i 

per tant rebutjar la instal·lació a la nostra ciutat d'empreses que tinguin alguna relació 

amb la producció i venda d’armament. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas tenim una cessió de la paraula al 

Sr. Jordi Calvo. Benvingut. Per tant els grups renunciem al primer torn d’exposició de 

proposta i et fem la confiança perquè puguis exposar. 

 

INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI CALVO, EN REPRESENTACIÓ DEL CENTRE 

D’ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELÀS, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

Aquesta moció té a veure amb la crisi de les persones refugiades. Com podeu veure 

en el text l’any 2016 va haver-hi 4.700 casos de morts al Mediterrani de persones que 

volien creuar el Mediterrani, el 2017 en portem més de 1.000, i tot això ens interpel·la 

i sabem que volem fer alguna cosa per evitar que torni a passar, i amb aquesta moció 

-que volem treballar en molts municipis i que comencem per Sant Cugat- estem 

intentant portar al plànol municipal la pregunta de si volem anar a més de a les 

conseqüències, que ja ho hem demostrat en alguns casos, en altres no, doncs anar 

també a les causes, i les causes és preguntar-nos sobre de què fugen les persones 

refugiades, i en molts dels casos podem afirmar que fugen de la guerra, fugen de la 

guerra que acabem de saber fa dos dies en l’últim informe d’actualització de 

conflictes armats que en el món hi ha més de 30 conflictes armats actius avui, ara 

mateix, i des del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs estudiem i ens preguntem 

com es fa la guerra i amb quins elements es fa la guerra i qui facilita que la guerra es 

pugui fer de la manera que es fa, i l’element primordial -com bé sabem- de les 

guerres són les armes, i les armes es produeixen a casa nostra, les armes es 

produeixen a Europa occidental i es produeixen als països del nostre voltant i 

Espanya és el 7è màxim exportador d’armament del món, el 7è, des de fa ja molts 

anys, i això és el que a nosaltres ens fa pensar que molt probablement moltes 

d’aquestes guerres tinguin ara mateix armes fabricades a casa nostra, fabricades a 

l’Estat i fabricades també a Catalunya. A Catalunya hi ha menys indústria militar en 

proporció que a la resta de l’Estat, però hi ha intenció que s’instal·lin moltes més 

empreses d’armament, i és aquí en aquest punt en el que intentem apel·lar als 

municipis, al poble, perquè digui clarament que no vol col·laborar amb el que passa. 

Vosaltres direu que hi ha regulacions sobre les exportacions d’armes que fan que la 

nostra indústria pugui fabricar i després aquestes armes no acabaran en la guerra,  

doncs això no és veritat, cada any podem veure que Espanya li ven armes a 20 

països com a mínim que estan en guerra, cada any. Li ven armes a Aràbia Saudí, 

han trobat armes espanyoles al Iemen, han trobat armes espanyoles a la República 

Centreafricana, han trobat armes espanyoles utilitzades per Gadafi, armes prohibides 

en la guerra de Líbia i la llista no s’acabaria si tinguéssim més informació, perquè les 

armes quan es produeixen per molta llei que hi hagi acaben passant de mans en 
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mans i acaben en les guerres de les que finalment fugen aquestes persones 

refugiades. Hem vist, hem identificat, amb els grups amb els que hem parlat 

finalment, que Sant Cugat s’ha declarat un municipi de cultura de pau, un municipi 

de foment de la pau, que també en el Parlament català s’ha aprovat una moció per 

desmilitaritzar Catalunya, la qual cosa implica que es treballarà, segon un punt de la 

moció, per no afavorir la presència d’indústria armamentista a Catalunya, i a 

Catalunya -com bé dic- hi ha certa indústria militar, certa indústria que fabrica molts 

dels elements que formen part de les armes que ara són utilitzades en aquestes més 

de 30 guerres que hi ha al món, però com bé dic és molt probable que hi hagi encara 

més indústria armamentista volent instal·lar-se a Catalunya, així que us demanem a 

tots els grups de Sant Cugat d’aquest Ple que voteu a favor d’aquesta moció que 

declari Sant Cugat ciutat lliure d’indústria militar armamentista perquè això serà com 

a mínim ser coherents i no col·laborar en que hi hagi tantes guerres al món. 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Gracias por la 

intervención, totalmente de acuerdo con los motivos que expone. Quería ampliar que 

España ahora se encuentra por detrás de Inglaterra en la producción y venta de 

armas. Cualquiera que estudie la historia sabrá que Inglaterra siempre ha sido una 

gran potencia armamentística y es preocupante que España se esté convirtiendo en 

un país que le sigue los pasos. Uno de los problemas de la industria armamentística 

española es que tiene como uno de sus principales clientes a Arabia Saudí, según la 

Junta Interministerial para el comercio y control de material de defensa y tecnología 

de doble uso, a pesar de que todas las leyes y los tratados internacionales dicen que 

no hay que vender y no hay que llevar armas a países sospechosos de ir en contra de 

los derechos humanos, este organismo dependiente del Ministerio de Defensa ha 

priorizado el tema de las relaciones políticas, esto es verdaderamente una pena 

cuando ya había habido precedentes que no se le habían vendido por ejemplo 

escopetas de gas lacrimógeno a Israel, pero en este caso, en el caso de Arabia 

Saudí, se hace una excepción cuando Arabia Saudí ya ha bombardeado con bombas 

de racimo a Yemen y ha provocado más de 4.000 muertes, entonces Arabia Saudí yo 

creo que dista mucho de ser un ejemplo para los derechos humanos, casualmente es 

el paradigma de lo contrario. A algunos les puede parecer que este tipo de mociones 

no influye directamente al Ayuntamiento de Sant Cugat pero la verdad es que sí, y 

por eso desde aquí he llamado a todos a unirse a esta causa y por supuesto el voto 

será positivo. 

 

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

nostre grup no donarà suport a aquesta moció i explicaré el per què. En primer lloc 

perquè la moció confon la crisi migratòria amb el comerç d’armes, que són dues 

coses diferents, acudint a una simplificació dels conflictes armats de forma 

preocupant. La moció parteix d’una premissa falsa donant a entendre que si no hi 

hagués armes no hi hauria guerres, perquè les guerres les provoquen les armes. Les 

guerres tenen el seu origen en la llibertat del ser humà, tant dels governants com dels 

ciutadans, les armes van arribar més tard, cadascú decideix lliurement si fer el bé o el 

mal, si ser un governant just o esdevenir un dictador, si servir als seus compatriotes o 

servir-se d’ells. Les armes són un instrument i com s’utilitzin depèn de cadascú, són 

instruments tan naturals com ho és per exemple internet, que qualsevol pot fer servir 

internet per delinquir, ho veiem diàriament amb atacs informàtics de software maliciós 

i amb les estafes econòmiques o amb l’assetjament per xarxes socials, etc., i la 

solució que vostès plantegen és -si fos en aquest cas- prohibir internet, i així no patir 

les conseqüències del mal ús que se’n faci. La seva postura esdevé a més una gran 

irresponsabilitat i un desconeixement alarmant de la realitat en que vivim. Qui 

decideix passar per sobre dels drets i les llibertats dels altres, com per exemple 

alguns governants de règims com Veneçuela o Corea del Nord, entre d’altres, o el 
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terrorisme internacional, no deixaran de vulnerar els drets humans si no és per la 

força de les armes. Per altra banda, respecte a la crítica sobre l’increment de despesa 

en I+D+I del Ministeri de Defensa i en sistemes de control i seguretat de les nostres 

fronteres, només cal constatar una cosa molt òbvia, si no comptem amb una 

seguretat suficientment avançada i eficaç les agressions que el nostre país pugui 

patir no podran ser repel·lides i estarem a mercè de qualsevol agressor o, el que és el 

mateix, perdrem la nostra llibertat. Algú pot negar que existeixin aquestes amenaces 

reals? Es fonamental invertir en I+D+I de seguretat i armament com ho és en comptar 

amb un potent i actualitzat antivirus o tallafocs en sistemes informàtics. 

 

 Per últim la moció esdevé una regla de moralitat inacceptable, en un Estat 

democràtic el principi d’innocència garanteix que només una sentència judicial pot 

declarar culpable per la comissió d’un il·lícit. Les administracions públiques -com 

estableix l’article 103 de la Constitució espanyola- serveixen amb objectivitat els 

interessos generals i actuen d’acord amb el principis d’eficàcia, jerarquia 

descentralització i coordinació amb sotmetiment ple a la llei i al dret, per tant els 

informes del Centre Delàs poden estar molt bé però en cap cas poden fonamentar la 

prohibició a una empresa legalment constituïda de realitzar una activitat lícita a 

qualsevol punt de Catalunya i concórrer en igualtat de condicions als concursos 

públics. Qualsevol mesura contra això constitueix una discriminació i una vulneració 

de drets fonamentals. Si pel contrari el que vostès volen és trobar solucions a les 

conseqüències dels conflictes armats, com les màfies que trafiquen amb persones 

refugiades, el Govern d’Espanya té diversos projectes endegats que els convido a 

conèixer. Si s’aprova aquesta moció cauríem en la paradoxa d’estar reprovant l’ús 

d’armes i d’impedir la implantació d’empreses que fabriquen armes en un municipi en 

el qual la pròpia Policia Local i els Mossos d’Esquadra fan servir aquestes armes per 

protegir-nos. 

 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Al 

ponente o a quien ha explicado la moción intentaré explicarle nuestro voto en contra 

desde un punto de vista, espero, constructivo. Nuestro grupo, una vez leída la 

moción, ha decidido -como le he dicho- el voto en contra. Queremos, o nos gustaría 

por lo menos, que se tenga en cuenta nuestro firme compromiso con la cultura de la 

paz y nuestra oposición a cualquier forma de violencia, esa es la base de partida y el 

punto de llegada pero la moción que se nos trae a Pleno es, dicho desde el respeto, 

a nuestro entender, un totum revolutum, o sea un revoltijo de ideas desordenadas 

que no puede tener nuestro voto a favor y francamente que lo lamento. 

  

 Intentaré exponer lo que a mi juicio son los puntos que mayor controversia nos 

han generado y espero que el resto de fuerzas se hayan mirado en profundidad la 

moción. En primer lugar en la moción se hace una crítica sin paliativos a Frontex y a 

su incremento de presupuesto, pues bien nosotros estamos de acuerdo en que 

Frontex aumente su presupuesto y este organismo por cierto no es más que el hecho 

de que Europa en su conjunto se preocupe de sus fronteras comunes y de que la 

llegada de inmigrantes o refugiados pueda ser más segura. Dotar a Frontex de 

recursos significa solidarizarse con los países que se tienen que enfrentar a 

desembarcos masivos para los que no están en absoluto preparados, básicamente 

los países del sur de Europa. Dotar de mayores recursos a Frontex significa también, 

por cierto, gastos en sistemas de radares o barcos de rescate. Especialmente los 

últimos años Italia y Grecia, país que creo que visitó la Alcaldesa hace unos meses 

con motivo de los refugiados, se han visto más que desbordados. Opinamos en todo 

caso que la llegada descontrolada, desordenada, caótica y masiva a las costas 

europeas no hace sino aumentar un discurso, por desgracia, xenófobo. Por el 

contrario, un mayor control de la inmigración así como el reparto equitativo entre los 
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países europeos -ahí sí que estamos de acuerdo- para asumir las cuotas pactadas de 

refugiados, tiene que ser una fórmula de solidaridad y que sirva además para aplacar 

ese bochornoso discurso xenófobo, pero hablando de armas como la hace la moción, 

por favor no equivoquen el tiro y no disparen contra Frontex que no forma parte del 

problema y que busca ser parte de la solución. De verdad que nos sorprende mucho 

que partidos como el PDeCAT o el PSC asuman lo que dice en este sentido la 

moción y les animamos a que se informen. En segundo lugar, yo creo que es incluso 

más grave, la moción habla o nombra a empresas que supuestamente forman parte 

de la industria armamentística pero cuando uno se va a la página web del Centre 

Delàs encuentra que bajo el título inequívoco de “Directori d’empreses i industries 

amb producció militar situades a Catalunya” se encuentra uno con la sorpresa de que 

aparecen Nissan, Iveco, El Corte Inglés, Gamo, que hasta donde yo sé -y creo no 

equivocarme- creo que lo único que fabrican son carabinas de aire comprimido, es 

decir lo que popularmente conocemos como las escopetas de feria, y que este puede 

ser un tipo de opción en el que podemos estar o no estar de acuerdo, nos puede 

gustar más o menos, pero yo creo que es demagógico calificarlo de industria 

armamentística, y también se encuentra uno en este directorio -¡oh sorpresa!- con 

Gutmar SA, no sé si les suena Gutmar SA, una empresa que se ha afincado en Sant 

Cugat del Vallès para suplir la ausencia de Delphi y que se dedica básicamente al 

sector aeroespacial. Según el quinto acuerdo, señores del PDeCAT i del PSC, si 

aprobamos la moción, Gutmar no tendría que estar en Sant Cugat del Vallès, léanse 

por favor el acuerdo, yo creo que directamente ni se lo han leído o por lo menos si se 

meten dentro del directorio del Centre Delàs verán que para ellos Gutmar forma parte 

de las empresas armamentísticas en Cataluña, es así alcaldesa y si no míreselo si es 

tan amable. En general visto lo que el Centre Delàs considera producción militar 

nosotros consideramos, y espero que lo tomen como una crítica constructiva, que hay 

que ser mucho más riguroso porque de no ser así se corre el riesgo de caer en la 

demagogia. En tercer y último lugar, y para ir finalizando la exposición, la guerra en 

Siria -creo que coincidimos todos- es una auténtica vergüenza para la humanidad y 

es bochornoso el papel que Europa ha jugado y está jugando, como lamentable fue 

también su papel en los años 90 en la Guerra de los Balcanes, pero también es cierto 

que en 2013 se levanta el embargo de armas a este país y se permite su venta 

porque Rusia e Irán arman al dictador del país Sr. Bashar al Assad y se abre la 

puerta a que los llamados rebeldes se puedan armar a su vez para no ser 

masacrados, es decir, por lo menos tengamos en cuenta que el conflicto tiene 

variables absolutamente difíciles de controlar sin que ello quite un ápice de drama a 

esta guerra y, como he dicho, una vergüenza que yo por lo menos siento colectiva. 

 

En resumen, tal vez bien intencionada la moción, no lo dudo, pero sesgada y 

equivocada en muchos puntos, no puede sino que tener nuestro voto en contra. 

 

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

A mi m’agradaria com hem fet amb altres mocions quan les ha presentat una entitat, 

en el Ple passat va passar amb el Bosc de Volpelleres per exemple, sobretot per les 

al·lusions que ha fet ara el Sr. Blázquez al Centre Delàs, crec que seria de rebut que 

es poguessin defensar. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Mai ho hem fet així, sempre donem la veu i per 

tant els grups renunciem al nostre torn de proposta, però la rèplica sempre la tenim 

els grups, i per tant em sap molt de greu... 

 

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

No sempre ho hem fet així. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, sempre ho hem fet així Sr. Gutiérrez, li puc 

assegurar. Per tant amb molt de respecte tothom ha de poder expressar des del grup 

el que consideri. 

 

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

Intentaré respondre algunes coses tot i que estic segur que no ho faré tan bé com ho 

poden fer ells perquè és la seva moció. Álvaro, quan parlaves d’innovació i 

desenvolupament militar jo crec que això és un oxímoron, sobretot per la part de 

desenvolupament, al menys Ciutadans ha dit que partia de la idea de la cultura de la 

pau, no ho ha dit vostè, suposo que és lògic tenint en compte que el Govern del PP 

fa una defensa de la indústria armamentista sobretot per justificar l’enorme despesa 

que ha fet el Govern de Rajoy en aquest tema. Jo crec que crisi migratòria, comerç 

d’armes i Frontex estan estretament lligats, són les mateixes empreses les que 

fabriquen les metralletes de les guerres de les quals fugen les persones refugiades, 

són les mateixes empreses que després fabriquen les concertines amb les que es 

troben quan intenten entrar al nostre país, i per tant Frontex és una privatització de la 

gestió de les fronteres i jo crec que està estretament lligat i que és normal que ho 

posem en aquesta moció. 

 

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

primer lloc lamentar que no puguin defensar ells la moció, segur que ho farien molt 

millor. Sí que vull fer un parell d’apunts, en primer lloc responent al Sr. Benejam, la 

moció no confon crisi migratòria i venda d’armes, el que fa és relacionar-les perquè 

estan estretament relacionades, perquè els refugiats no fugen d’altra cosa que de la 

guerra, de la guerra que es genera amb armes, en molts casos espanyoles, i per tant 

no és cap confusió sinó que és una relació intencionada, detallada, argumentada, i 

per tant el convido a que llegeixi amb més deteniment la moció. Jo crec que vostès 

tenen una obsessió amb alguns països en concret, jo crec que els drets humans són 

igual de drets, i les llibertats són iguals si passen a Veneçuela que a Corea del Nord, 

que si passen a Aràbia Saudí que a Síria, i per a vostès sembla que no és així i 

resulta que hem de mantenir la producció d’armes a l’Estat espanyol pel que succeeix 

a Veneçuela o a Corea del Nord. Nosaltres condemnarem la vulneració de drets 

humans sigui a Veneçuela o a Corea del Nord, o sigui a qualsevol lloc del món, i 

creiem que no fan cap ajuda a la defensa dels drets humans que continuïn permetent 

que les armes espanyoles arribin a aquest nivell. Dir en aquest sentit el que vostè ha 

dit quan sap perfectament que els nens soldat estan matant i morint, ambdues coses, 

amb armes espanyoles, i ja ho vaig defensar en aquest Ple quan vam parlar de la 

moció per la cultura de la pau, que com a poc seria hipòcrita, les armes no són per 

garantir els drets humans, són per lucrar a unes poques empreses i a unes poques 

persones. 

 

En relació a Ciutadans, no és cap “revoltijo de ideas desordenadas” aquesta 

moció, realment que falti al respecte al Centre Delàs d’aquesta manera provoca 

vergonya i agrairíem que tractessin amb una mica de cura les seves paraules quan 

fan referència, i més tenint-los aquí presents, a una entitat que és referent en estudis 

i a la seva pàgina web vostè ha barrejat conceptes de forma intencionada, convido a 

la ciutadania que segur que pot accedir a la pàgina web i comprovar-ho per si mateix 

com vostè ho ha fet. No és cap “revoltijo de ideas desordenadas”, és relacionar uns 

conceptes que estan estretament relacionats i per tant és intentar que aquest 

Consistori es comprometi novament amb la defensa de la pau i, en aquest cas, com 

que la guerra es fa amb armes, no es fa amb una altra cosa, que posem el nostre 

granet de sorra perquè aquest municipi eviti o com a mínim no contribueixi a que no 

puguem posar fre a la crisi armamentista que estem vivint. 
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 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Molt 

breument perquè penso que han exposat bastant bé la moció, el redactat també és 

molt clar i tant l’Èric com el Ramon que ha intervingut abans han dit moltes coses de 

les que volia dir. Els discursos contraris a la moció són essencialment diferents, diré 

una coseta sobre el batibull de que parla la moció, jo crec que aquesta moció és una 

moció atemporal en realitat que vol anar contra la indústria armamentista, el que 

passa és que s’ha posat un context per posar exemples de què suposen les armes i 

les conseqüències de la industria armamentista i en aquest moment una de les crisis 

humanitàries més fortes que tenim i que hem tingut és la dels refugiats, i aleshores 

es fa servir per posar el focus en algunes de les conseqüències, per tant més que 

batibull crec que és una contextualització que no està de més i amb una cosa molt 

palpable de la qual la gent n’és conscient a dia d’avui, per tant jo penso que no hi ha 

batibull, per tant els convidaria a repensar el posicionament. Amb el PP el debat seria 

bizantí i hauríem d’anar..., és que parlem codis diferents i aleshores és molt difícil 

que ens entenguem, a mi m’ha fet vergonya la intervenció, a més a part d’algunes 

coses que ha dit que són totalment refutables amb menys de 10 minuts de conversa 

de cafè, però m’ha recordat el documental aquell de “Bowling for Columbine” on 

s’explica que uns nens podien anar a un supermercat i comprar metralletes 

tranquil·lament -suposo que això no és  problema per a vostès, si les podien fer servir 

adequadament i des de la raó no passava res-, el fet és que es van carregar molts 

companys seus, i aleshores va sortir una persona de l’Associació Nacional del Rifle i 

va dir que el problema no és que aquests nois haguessin pogut comprar metralletes i 

matar als seus companys, és que els professors no tenien un metralleta allà al calaix i 

per tant no es podien defensar. A mi m’ha recordat vostè aquest tipus d’actitud. 

 

I una altra cosa que li vull rebatre, evidentment que es fan guerres per les 

armes, es fan guerres sense que hi hagi un motiu inicial senzillament per col·locar 

excedent armamentístic dels països occidentals, d’això tenim una llarga llista a  la 

història però vaja és que hi ha hagut tants conflictes, fins i tot les potències que 

havien sigut colonials els hi sobraven armes i les han enviat cap allà i s’han dedicat a 

picar a la porta de diferents grups per tal de crear conflictes inexistents pel simple fet 

de fer negoci amb les armes que, és clar, això que ha dit és d’una manca de rigor 

històric alarmant i jo no sóc qui li ha d’explicar, segurament els hi falta llegir força com 

hem dit en altres ocasions, per no dir aquestes animalades. 

 

En tot cas treure les armes o reduir el comerç d’armes segurament no acabarà 

amb els conflictes ara mateix però sí que és un granet de sorra, algú pot pensar que 

fer-ho des de Sant Cugat és una tonteria, des dels municipis moltes vegades es 

generen dinàmiques transformadores i per tant estem molt satisfets i satisfetes des 

de la CUP-PC que aquesta moció tiri endavant malgrat algunes de les aberracions 

que s’han dit avui. 

 

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

DEL PSC: La moció té un clar sentit i qui el vulgui entendre doncs l’entén fàcilment, 

qui vulgui rebuscar doncs també pot rebuscar, però em sembla que l’intent del 

compromís de la ciutat de Sant Cugat de no afavorir les empreses armamentistes, la 

capacitat que tenen vostès i parlo sobretot a Ciutadans de donar la volta a les coses, 

de buscar i rebuscar tres peus al gat, sincerament és per intentar entrar en 

contradiccions o que els partits, alguns partits, entrem en contradiccions, no es 

preocupi que en el PSC sabem el que fem i tenim els diàlegs interns i tenim els foros 

interns i després una altra cosa, aquesta qüestió que vostès diuen: nosaltres ens 

hem informat..., vostès s’han d’informar bé..., sàpiguen que la demagògia..., han de 

ser rigorosos..., no faltin a la veritat..., no, no, menys mal que els tenim a vostès que 

Ple rere Ple ens demostren que són els únics que treballen aquí que es miren les 
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coses i les qüestions. Com he començat, aquesta moció té un clar sentit i no estem 

parlant de les empreses en general sinó d’aquelles divisions de les empreses que 

poden afavorir l’armament, perquè sinó amb aquesta lògica ni Letona, ni Gallina 

Blanca, ni totes aquestes empreses que fan servir els exèrcits per alimentar-se, tota la 

indústria alimentària, no es podria fer servir, i vostès no em negaran que totes 

aquestes empreses estan afavorint la guerra i estan afavorint el desplegament de les 

injustícies de la guerra en tot el món, llavors jo crec que vostès han tret la situació, no 

tenien ganes de votar a favor d’aquesta moció i per tant jo els hi dic que facin un 

capteniment i que es llegeixin bé la moció, que vegin quin és el sentit i la voluntat 

d’aquestes divisions específiques que treballen pel desenvolupament de l’armament, 

per la distribució i per tot això, i després en parlem. Ara els hi dic jo a vostès: siguin 

seriosos alguna vegada també. 

 

. TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Nosaltres des de l’equip de govern crec 

que hem col·laborat des de fa anys amb el Centre Delàs i per tant el considerem un 

centre seriós i crec que han demostrat moltes vegades que els recursos que 

destinem com ajuntament del 7%, la resta també, però sobretot del 7%, van a 

recursos i a campanyes que realment tenen sentit. En aquest sentit el nostre grup 

donarà suport a aquesta moció, només hem fet una esmena o millora -en el sentit 

que Ciutadans també ho posava en dubte- per matisar el fet que des de 

l’administració local es compra material per als Cossos de seguretat i de Protecció 

civil per la ciutat, per tant hem de matisar que l’Ajuntament de Sant Cugat vetllarà 

mitjançant el clausulat de les prescripcions tècniques que es valorin les empreses 

que no tinguin cap vincle amb el mercat armamentístic, exceptuant els casos en que 

l’objecte d’aquesta compra tingui a veure amb el subministrament necessari que 

requereixen els cossos de seguretat de Sant Cugat. Per tant aquesta és l’esmena 

que fèiem nosaltres i votarem a favor. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Decirles que Frontex es 

el muro donde se estrella la vida en su totalidad, que yo creo que Frontex es 

indefendible desde cualquier punto de vista. Como afectan las armas a Sant Cugat, la 

Sra. Pellicer conoce bien el caso que le pasamos hace un tiempo, un ciudadano en 

Honduras amenazan a sus hijos con armas, las pandillas, en los barrios de 

Centroamèrica, tienen que huir, terminan viniendo a Cataluña, ¿Dónde llegan? A 

Sant Cugat, en Sant Cugat se ven cinco veces víctimas, víctimas por temas de 

género, víctimas por temas de papeles, y ¿qué lo ha provocado?, las armas, estas 

pandillas sin armas no podrían amenazar a esta gente y ese gasto social viene a Sant 

Cugat, ese gasto social lo asumimos nosotros, ¿en nombre de qué nosotros tenemos 

que defender a la industria armamentística?, a lo mejor lo que deberíamos hacer es 

gravar a la industria armamentística hasta que desaparezca porque es igual, no la 

podemos quitar legalmente porque hay una ley en la Constitución que la ampara, 

pues podemos gravarla hasta que sea improductiva, hasta que sea impráctica. 

 

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

creo que el debate lo podemos tener de muchas maneras pero no desde el corazón, 

porque si lo hacemos desde el corazón todos expresaríamos nuestro rechazo y 

seguro que aquí nadie diría que está muy contento con las guerras, es que no creo 

que nadie aquí piense eso, todos pensamos que las guerras son una lacra, incluso 

en el siglo XXI que se sigue produciendo y mucho, pero ya se producían antes de 

que existieran armas, entonces yo creo que si no existieran armas se producirían 

igual porque creo que los conflictos continuarían, de otra manera, evidentemente, 

como pasaba antes, pero pasarían, y vaya por delante que nosotros estamos a favor 

de cualquier iniciativa encaminada a luchar contra la guerra injusta donde la haya, en 
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este caso hemos hablado de Siria y es un ejemplo flagrante de los problemas de una 

guerra, la gente que se tiene que marchar de allí forzada para no morirse o ser 

represaliada o consecuencias de este tipo, pero yo creo que el debate de las armas, 

sí que es verdad que en este caso hay gente masacrada por las armas, es verdad, 

pero el problema no es de las armas sino de quien las utiliza para masacrar a quien 

masacra, ese es el problema y hay que luchar contra esa persona, contra esas 

personas, contra esos gobiernos, contra esos grupos terroristas, todo ese problema 

es el que hay que solucionar, no el tema de cortar las armas porque quien quiera 

ejercer la violencia encontrará la manera de hacerlo sin armas, sin una pistola, lo 

harán de otra manera, de hecho todos podemos ver los videos en los que con un 

simple cuchillo, que es un arma pero no de fuego, y que la puede fabricar cualquiera 

en su casa, no hace falta comprar una pistola, matan a gente indiscriminadamente, a 

adultos, niños y lo que sea, y es por eso que nosotros no estamos de acuerdo en 

cómo está planteada la moción, si estuviera planteada en otros términos 

naturalmente nosotros somos defensores de la no violencia, y si pensamos que se 

pueden utilizar las armas es para defenderse en ningún caso para atacar a nadie. Y 

el comentario del Sr. Bea, evidentemente su defensa de las armas y su postura 

contra la nuestra ya me la esperaba pero me gustaría haber oído alguna vez de usted 

y de su partido una defensa contra las armas tan ferviente como la de hoy sobre todo 

en la época en que esas armas mataban a concejales de nuestro partido. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      21 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

           regidor no adscrit) 

Vots en contra:   4 (Cs i PP) 

Abstencions:       0 

 

21.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA, Cs I PSC 

PER DONAR SUPORT AL MANIFEST “MILLORAR EL SISTEMA SANITARI: 

ENFORTIR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA”, IMPULSADA PER ENTITATS I 

PLATAFORMES EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA I MILERS DE 

PROFESSIONALS I USUARIS DE LA SANITAT PÚBLICA DE CATALUNYA. 

 

Atès que l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya 

(AIFiCC), el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), Confederació 

d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Federació d’Associacions de 

Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP), 

Rebel·lió Atenció Primària, i la Societat Catalana de Medicina de Família i 

Comunitària (CAMFIC) han fet arribar al Departament de Salut i a la gerència de 

l’Institut Català de la Salut el manifest “Millorar el sistema sanitari: ENFORTIR 

L’ATENCIÓ PRIMÀRIA” que és l’expressió del malestar de tota l’atenció primària i 

que diu literalment: 

 
“Molts anys després de la seva reforma, l'atenció primària segueix sent la 

germaneta pobra del sistema sanitari. Mai va assolir el desplegament de 
competències i la dotació pressupostària que la reforma demanava. La crisi iniciada 
el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs van aplicar a partir del 
2010, han comportat un deteriorament progressiu i una sobrecàrrega insuportable 
dels seus professionals. Hem vist com del 18% del pressupost de salut dedicat a 
l'atenció primària l'any 2010, hem passat al 14% l'any 2016. 

 
Els ciutadans han vist com s'han tancat serveis, s’ha obviat la seva 

participació, s'ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera 
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inadmissible l'espera per a ser visitats pels seus professionals de referència. Això ha 
comportat la massificació i el trencament de la continuïtat i longitudinalitat de 
l'atenció, característiques que està demostrat de sobres que milloren la salut de les 
persones. 

 
Els professionals dels equips d'atenció primària (metgesses, infermeres, 

administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves 
possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i 
la il·lusió professional. A l'atenció primària el temps és la principal tecnologia que 
utilitzen els professionals, i la seva persona, l'instrument de treball. Sense temps i 
amb males condicions de treball la qualitat de l'atenció es deteriora, fent patir tant 
als pacients com als professionals. 

 
Els nostres polítics i gestors s'han atipat de fer declaracions buides sobre la 

importància de l'atenció primària que s'han contradit sistemàticament amb la 
progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels 
professionals i la seva feina. A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i 
assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del 
sistema sanitari. La idea d'un nou pla estratègic no ens dóna cap garantia que es 
produeixin canvis significatius en la dotació de personal i en la millora dels serveis.  

 
Una mostra d'això que diem és el fet que els pressupostos del 2017 per a 

Salut augmenten de 408 M. d’euros però només 27,6 M. (6,7%) seran destinats a 
l'atenció primària.  

 
En aquest context els companys del CAP Can Vidalet han encès l'espurna de 

la queixa i la indignació amb un manifest que han fet arribar al Departament de Salut 
i a la gerència de l'Institut Català de la Salut. Aquest manifest és l'expressió del 
malestar de tota l'atenció primària. 

 
Ha arribat el moment de dir prou. Per això ens hem unit les entitats signants 

per fer quatre demandes concretes: 
 
1. Augment del pressupost destinat a l'atenció primària que s'ha de situar com 

a mínim en un 20% per progressar fins al desitjable 25%. Amb aquests recursos es 
pot plantejar una dotació suficient de centres d'atenció primària, atenció continuada 
i urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, 
assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes d'aquestes 
tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis han de 
passar a ser exercides per l'atenció primària, tant a les consultes com als domicilis i 
a la comunitat. 

 
2. Fer de l'atenció primària l’eix del sistema sanitari públic. Cal traspassar 

poder a l'atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia, 
consens, protocols i codis d’actuació en situacions específiques. Una mesura  inicial 
és que sigui l'atenció primària qui gestioni les llistes d'espera tant de proves 
complementàries com de primeres visites de consultes externes. Els professionals 
d'atenció primària són els que millor coneixen la situació clínica del pacient en el 
moment de la derivació i les seves necessitats. Cal que els serveis d'atenció 
primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d'entrada al sistema en totes 
les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels seus 
problemes de salut i millor poden orientar sobre el tipus de servei que necessiten en 
cada moment. Aquestes mesures milloren l'eficiència de tot el sistema i l'adequació 
de les seves intervencions. 
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3. Recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAPs) perduts 
des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les 
seves necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i 
familiar, permisos i baixes laborals). Alhora és imprescindible posar fi a la precarietat 
laboral, que afecta tant a professionals com a pacients perquè impedeix el 
desenvolupament de trajectòries vitals, disminueix la qualitat clínica, incrementa els 
errors i priva dels beneficis de la confiança que es construeix entre professional i 
pacient i de l'atenció longitudinal. S'haurà de fer una revisió de la ràtio de 
professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de l'edat de la 
població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori. 

 
Aquest augment de personal ha de tenir com a resultat les millores que la 

ciutadania demanda a l'atenció primària: Qualitat en la visita mèdica i infermera amb 
temps suficient per atendre adequadament i millora de l'accessibilitat al propi metge i 
infermera per als diferents problemes de salut. 

 
4. Dotar d'autonomia de gestió i de lideratges propers els EAPs. Autonomia 

de gestió vol dir apoderar als EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats 
prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serve is d’atenció als 
ciutadans. Aquesta autonomia de gestió es pot aplicar dins d’un sistema de provisió 
pública de serveis sanitaris, com ja es fa als hospitals de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) que tenen autonomia per a gestionar el pressupost que tenen assignat. Els 
EAP han de negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a criteris 
clínics i ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i 
de la utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com 
organitzen el seu treball. Els directius han de ser reconeguts líders clínics que 
mantinguin activitat assistencial dins dels seus equips i que siguin triats amb 
transparència i participació significativa dels professionals de l’EAP. Calen unes 
direccions que formin part dels equips, siguin properes als professionals, puguin 
entendre les seves particularitats i puguin donar el suport que necessiten. Per això 
cal abolir les fórmules de concentració de les direccions de diferents equips. 
Aquestes mesures contribuiran a una major motivació, implicació i satisfacció dels 
professionals amb la seva feina. 

 
Sense aquestes demandes satisfetes, no serà possible que la ciutadania rebi 

l'atenció que necessita i mereix, amb repercussió progressiva en la salut de les 
persones i la societat i en la sostenibilitat d’un sistema sanitari públic, universal, 
finançat a través d’impostos i amb la participació de la ciutadania que contemplava 
la reforma de l’atenció primària. Per això demanem que es produeixin de manera  
immediata i palpable acords i resolucions en aquesta direcció. Cal que el pla per 
revertir la pèrdua de professionals dels equips d’atenció primària sigui aprovat pel 
Parlament abans de l'estiu, per assegurar així un compromís polític compartit. Per tal 
d'acomplir aquest objectiu amb la màxima celeritat, i fer-lo factible dins el marc 
econòmic actual, el Departament de Salut aturarà qualsevol dels projectes en marxa 
que poden detreure pressupost de l'atenció primària. Cal que les mesures que no 
comporten un augment de despesa siguin posades en marxa de manera immediata. 
Demanem a la Conselleria que en un termini d'un mes doni resposta a les nostres 
demandes establint compromisos concrets i terminis d'aplicació.” 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Donar suport i difusió al manifest exposat, i garantir la col·laboració 

amb les entitats signants i altres plataformes en defensa de la Sanitat pública per 

aconseguir els objectius. 
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SEGON.- Instar al Departament de Salut i a la Gerència de l’Institut Català de 

la Salut a portar a terme les mesures necessàries per assolir els objectius de les 

demandes d’aquest manifest. 

 

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les entitats promotores, al 

Conseller de Salut, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, la Marea 

Blanca de Catalunya, Centres d’Atenció Primària de Sant Cugat, Sindicats CCOO, 

UGT, CATAC-IAC, CGT, Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 

Catalana de Municipis. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas també tenim una petició de 

paraula a favor de la doctora Assun Reyes. Assun, benvinguda al Ple, tens la paraula. 

 

INTERVENCIÓ DE LA SRA. ASSUN REYES, EN REPRESENTACIÓ DEL FÒRUM 

CATALÀ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (FoCAP), EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

Gràcies Sra. Alcaldessa, aquesta vegada vinc al Ple amb un altre “barret”, vinc amb el 

barret de la FoCAP, de la Fundació o Congrés d’Atenció Primària, que junt amb 

altres entitats hem redactat un document que es diu exactament així “Millorar el 

sistema sanitari: Enfortir l’atenció primària”. Ja vaig demanar a la FoCAP que vingués 

algú altre perquè a mi em teniu molt vista però van decidir que per proximitat i tot 

plegat estava bé que vingués jo. 

 

Seré curta perquè em sembla que el Manifest l’heu pogut llegir, ja fa molts mesos 

que circula per les xarxes i s’ha publicat en diferents mitjans, és un document molt 

clar, és un document de mínims sobre el que s’ha de treballar molt més però amb el 

que les entitats que el vam redactar vam poder estar-hi d’acord. Després de fer 

aquest document s’han adherit altres associacions i entitats veïnals, professionals, 

municipis com l’Ajuntament de Mataró fa un parell de dies. 

 

El document aquest de mínims el vam redactar només la CAMFIC, que és 

l’Associació on hi ha els metges de família, el que serien les infermeres de família, la 

FoCAP i els qui havien iniciat el moviment que eren Rebel·lió Primària i el moviment 

de treballadores socials. A partir d’aquí s’han adherit pràcticament tots els moviments 

veïnals i reivindicatius de Catalunya, entre ells evidentment la Marea Blanca, a la que 

a més a més tots pertanyem com a entitats, o sigui la Marea Blanca està composada 

per entitats que per elles mateixes ja havien signat el manifest. 

 

L’històric ja el sabeu, ha sigut arribar a un límit amb el que és l’atenció primària, hem 

arribat a una situació límit, és impossible donar el servei a la ciutadania que s’ha de 

donar amb les condicions en que s’està treballant fins ara, i en els últims anys, des 

del 2010, hi ha hagut una baixada de pressupost molt important, una baixada de 

personal importantíssima, no s’ha anat reemplaçant a la gent que es jubilava i hi ha 

una precarietat laboral molt important que no només afecta als treballadors i a les 

treballadores, que també, sinó que fa que no es puguin complir els objectius bàsics 

d’atenció primària que la caracteritzen que són la longitudinalitat al llarg de la vida, 

l’equitat i la facilitat d’accés. Aleshores, nosaltres el que demanàvem era revertir 

aquesta situació, pel que fa a la cosa quantificable demanàvem revertir la situació del 

2010 afegint les 2.000 persones que en aquell moment ja dèiem que faltaven. El 

pressupost que en aquest moment ha baixat d’un 16% quan havia estat proper al 

20% tornés a pujar immediatament al 20% respecte al pressupost de sanitat global 
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en espera d’arribar al 25% que és el que es recomana a nivell europeu, i acabar 

definitivament amb la precarietat laboral, això és el que es demanava. 

 

Les reivindicacions dels equips d’atenció primària, de sempre, ja sabeu que és tenir 

un temps de visita adequat, com a usuaris de la sanitat pública tots haureu patit el 

que representa anar al metge o a la infermera de capçalera i veure les cues que hi ha 

o el temps que et poden dedicar, tot això repercuteix moltíssim en el que és l’atenció 

de primera línia i això acaba repercutint també en l’atenció secundària i sobretot 

encareix moltíssim la despesa sanitària. Nosaltres des d’atenció primària fem una 

aposta per una qualitat assistencial de primera línia molt bona perquè d’aquesta 

manera també l’assistència sanitària global seria molt més barata i més equitativa, i 

aquesta equitat s’ha d’aconseguir des de l’atenció primària, és el primer estament, la 

primera línia que hi ha en atenció i si aquesta no funciona es produeixen desequitats 

molt importants en l’accés al sistema. 

 

Demanem també tenir un lideratge en l’organització; se’ns ha reconegut sempre que 

som la porta d’entrada però mai se’ns ha empoderat ni se’ns ha donat lideratge, 

sempre és assistència hospitalària la que acaba liderant tots els temes, demanem 

que se’ns reconegui no només que som la porta d’entrada sinó el lideratge amb tot el 

que són protocols i organització de l’assistència sanitària. 

 

Crec que no hi ha res més important a dir, a part de la lectura que ja podeu fer del 

Manifest; després d’això, al cap d’uns dies, la Conselleria va presentar un document 

que es diu NPISC que és per la reforma de l’atenció primària i l’atenció comunitària 

amb el que hi ha moltes coses amb les que podríem estar d’acord i de fet estem 

d’acord els qui vam redactar el document, però ens queixem i pensem que no podem 

recolzar-ho si no es concreten les dates i es concreten els pressupostos. En tot cas 

pensem que és un pas endavant tornar a reconèixer que l’eix principal de l’atenció és 

la primària però pensem que si no es concreten ni pressupostos ni dates és paper 

mullat. 

 

També hi ha una confusió que ens preocupa sobre el que és l’atenció primària, en 

aquest moment el que s’intenta és que hi hagi moltes coses que no serien realment 

d’atenció primària com seria l’atenció a les darreres etapes de la vida, el PADES, tots 

aquests altres tipus d’atenció no és atenció primària, l’atenció primària és infermer i 

metge de primera línia junt amb l’equip administratiu que l’acompanya, totes les altres 

coses no són atenció primària, nosaltres pretenem tenir una atenció primària forta i 

una bona relació amb la resta d’actors però no es poden considerar aquests primària 

perquè això porta a una confusió i a problemes conceptuals importants. Després 

d’això vam tenir una reunió amb el Conseller de la que tampoc vam sortir molt 

esperançats i per això a partir d’ara cada dia 30 es farà una concentració davant dels 

CAP recordant que el Manifest aquest continua vigent fins que no es donin les 

condicions que nosaltres demanem. 

 

Demanem doncs que aquest Ple s’adhereixi a aquest document de reforcem l’atenció 

primària. 

 

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

nostre grup donarà suport a aquesta moció però no sense deixar clar quins han estat 

els principals responsables de l’estat en que es troba la sanitat pública a Catalunya i 

que no són altres que els diferents governs de la Generalitat, els de Convergència i 

els del Tripartit. Els Governs de la Generalitat han anat construint un model sanitari 

públic, no només deficitari i ineficaç sinó a més clientelar, la principal amenaça del 

sistema sanitari públic no són les mútues privades de salut sinó la Generalitat de 
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Catalunya i els Consellers de Salut, tots recordem les irregularitats en les concessions 

a empreses privades fetes per algun conseller en concret. La mala gestió de la salut 

pública la patim tots, i no només en temps de crisi on la falta de recursos o 

finançament suposa la implantació de mesures dràstiques. Manifestem tot el nostre 

suport als grans professionals de la salut que tenim a Catalunya que són pioners en 

tot el món en moltes de les seves especialitats tot i el escassos recursos i la 

precarietat en que sovint han de treballar. La salut, juntament amb l’educació i la 

seguretat, són els pilars de la nostra societat del benestar. Lamentem que mentre 

aquestes columnes s’estan veient contínuament debilitades per la mala gestió i les 

polítiques fracassades, els responsables de la Generalitat dediquin tots els seus 

esforços en coses de les quals la ciutadania no se’n beneficia en res. 

 

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

Des d’aquí saludo a la bona amiga Assun Reyes. De fet molt contràriament al que ara 

deia el representant del PP, òbviament, el país, el nostre país, Catalunya, ha tingut, 

té, tocada de mort això sí, però ha tingut una sanitat pública bona o podríem dir 

gairebé excel·lent perquè és el que es mereix la bona gent d’aquest país, per no 

haver estirat més el braç que la màniga perquè al final els serveis públics de qualitat 

és el que ens mereixem i és veritat que està tocada de mort per diferents polítiques 

que s’han fet d’austeritat però també recordem algunes paraules, alguns episodis 

lamentables com gent sense escrúpols que ha dit públicament que “nos hemos 

cargado el sistema sanitario catalán”, però d’això vostès no se’n recorden mai quan 

han de parlar de segons què, només se’n recorden d’altres coses. Però també és 

veritat que afortunadament, actualment, aquest govern té com una prioritat la sanitat 

pública i en aquest sentit tot el que ha dit l’Assun també ho podem compartir, de fet 

quan en l’anterior Ple Ciutadans va portar una moció sobre urgències pediàtriques 

nosaltres ja vam comentar que era fonamental també, a banda que vam dir que hi 

havia un pla nacional d’urgències, però també vam dir -i això l’Assun ho ha explicat 

molt bé perquè a més ella és una professional i jo no ho sóc tant- però vam dir aquell 

dia que era molt important reforçar la primària, precisament també per això, i allò que 

ha explicat l’Assun, de que va tot molt relacionat i que la base, sense cap mena de 

dubte, és la primària. Però aquest departament de Salut i aquest Govern ha fet una 

clara aposta per l’atenció primària, i jo volia recordar algunes de les coses que ja 

s’han dut a terme, per exemple el 25 d’abril d’aquest 2017 es va aprovar -en tema de 

primària- el Pla de garantia de l’estabilitat laboral entre el Departament i els principals 

agents del sector sanitari, o parlant de recursos humans i la necessitat de tenir-ne 

més -que deia l’Assun-, el Govern ha aprovat 4.000 places de l’oferta pública 

d’ocupació del 2017 de l’Institut Català de la Salut i el 60% són per aquests metges 

d’atenció primària, i d’aquesta manera per exemple molts que estan ara en situació 

temporal esdevindran fixes, o també impulsa mesures de conciliació de la vida 

personal i laboral, o per exemple el Pla de desenvolupament professional continu per 

tal de facilitar i promoure als professionals que puguin tenir pràctiques formatives de 

forma continuada. Però a més a més també en matèria de recursos perquè al final tu 

pots fer molts plans però si no posem diners, i evidentment no serveixen per a res, i 

en aquest sentit el Departament de Salut ha fet una apreciació que crec que es 

diferencia molt al que havien fet fins ara que és un mapa de desigualtats 

socioeconòmiques, perquè és evident que les persones amb menys recursos tenen 

menys salut i per tant això vol dir que és una manera -a través d’un servei de sanitat 

pública i de qualitat- d’invertir també en igualtat i en justícia social, i per això també el 

Departament ha decidit invertir 65 milions d’euros en el període d’entre el 18 i el 21 

per a millorar el finançament precisament també d’aquestes zones del país molt més 

desafavorides. 
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I ja també per acabar i parlant d’aquesta estratègia nacional de l’atenció 

primària, dir que aquí parla també de l’equip de professionals de capçalera per cada 

persona, que incorpora professionals més enllà només que del metge o de la 

infermera, o per exemple modificar el mapa sanitari per adaptar-lo a les noves xarxes 

d’atenció primària, o per exemple contractar aproximadament 5.300 professionals 

més. És veritat que estem revertint una situació que és complicada, que va lligada a 

molts altres fenòmens com és la falta de recursos públics i, per això, alguns 

considerem que la millor manera de revertir tot això és tenint el propi control dels 

nostres recursos per dedicar-los a allò que molts considerem que és fonamental i que 

és precisament la sanitat pública. Nosaltres ens abstindrem en la moció. 

 

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

PC: Nosaltres compartim molts dels plantejaments que exposava l’Assun i els que 

exposa la moció, creiem que és cert que la sanitat pública en general ha estat 

castigada per diferents responsables d’una forma completament injusta, que això ha 

passat factura especialment a les classes populars, que això s’ha acabat dirimint amb 

esperances de vida diferenciades segons si ets d’un barri per exemple de Barcelona, 

si vius a Pedralbes o vius a Nou Barris, i són els metges de capçalera i d’atenció 

primària qui palpa totes aquestes desigualtats i per tant qui pot fer una atenció més 

holística, més integral i també per això més social. Estem molt d’acord amb les 

reivindicacions però per una cosa estranya que passa en aquest Ple, que no passa 

gaire sovint, que és que discrepem per qüestions diferents només en un dels punts 

que hi ha en el manifest. Estem d’acord i votarem a favor, positivament, en termes 

generals amb el que proposa la moció, però el punt 4 discrepem pel que fa a 

l’autonomia de gestió, nosaltres pensem que l’autonomia de gestió vol insistir o obre 

la porta a criteris economicistes, no estem d’acord amb aquesta gerencialització o 

professionalització de la gestió dels centres, sí així estaríem d’acord amb la 

necessitat de democratització, de fer equips més petits i més propers, a la rotació de 

càrrecs per exemple, però no així del lideratge i l’autonomia de gestió que es parla en 

la moció i que es parla en el Manifest que porta o pot portar a la competitivitat entre 

centres i obtenir millors resultats per finançament, per tant dins de l’acord general 

discrepem en aquesta visió pel que fa a l’autonomia de gestió. 

 

. TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Des del PDeCAT ens abstindrem en 

aquesta moció tot i que estem molt d’acord en coses del Manifest i que precisament 

el Conseller de la Generalitat fa uns dies va presentar l’estratègia nacional d’atenció 

primària i salut comunitària, en la que alguns dels punts que s’han manifestat ja 

estan presents, amb un increment de la inversió de 397 milions d’euros, amb un 

concepte d’una xarxa primària renovada que inclou tots els recursos com metges, 

infermeres, i molt més transversal, una ordenació de serveis que el CatSalut està 

intentant fer, garantir el temps mitjà de 10 minuts per visita, etc., etc., etc. Amb tot 

això estaríem d’acord, amb el que no estem d’acord és amb el posicionament 

d’incomodar als professionals que precisament estan fent la seva feina i als que els hi 

estem exigint més doncs manifestar-nos i anar a molestar i anar als centres el dia 30 

o el dia 28 a queixar-nos, o posar banderes, o posar pancartes o el que sigui. 

Nosaltres amb això no estem d’acord. Per tant estant d’acord amb el fons creiem que 

aquestes no són les formes i més tenint en compte que el que la gent vol és estar 

ben atesa, que l’atenguin bé, i separar totes aquestes qüestions de protesta del dia a 

dia. Per tant aquesta és la causa per la qual nosaltres ens abstindrem. 

 

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

EUiA: Suposo que està prou clar però jo voldria aclarir que el Manifest no va ser més 

que l’expressió del descontent d’una part molt important dels professionals de 
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l’assistència primària amb les condicions de treball que ells mateixos pateixen i amb 

la degradació que al seu parer patia l’atenció primària en molts dels CAP de 

Catalunya. 

 

Certament estem d’acord en que s’està elaborant un nou Pla d’estratègia i per 

la sanitat, volem dir de totes maneres que aquest Manifest es va presentar un 26 

d’abril i el 22 de maig es va presentar el Pla sanitari i s’ha tingut ja la primera reunió 

del que és la FoCAP amb el Servei Català de la Salut. Malgrat tot considerem que 

aquest Manifest continua vigent amb tots els matisos que vulgueu, però malgrat que 

el propi FoCAP considera que hi ha tota una sèrie de punts amb els quals hi estan 

d’acord i que significa l’increment de personal, l’increment de recursos, determinades 

autonomies, com s’escullen els directors d’aquests centres, etc., ells mateixos fan 

després notar que hi ha 4 temes que ells consideren molt importants amb els quals 

no hi estan d’acord i consideren que ni tan sols es manifesten. Per tant, considerem 

que amb tots els matisos i amb totes les formes de manifestació que es puguin 

considerar aquest Manifest continua vigent. Cal dir que tampoc es parla en aquest 

document impulsat pel Departament de Salut de qui serà la gestió que queda una 

altra vegada en mans dels centres hospitalaris i per tant tots sabem que el pacient 

queda pendent d’una trucada que no se sap ni qui la farà ni quan la farà, i això sense 

oblidar la precarietat laboral de la major part dels professionals, pensem en les 

retallades que han tingut que són una de les més importants de tots els funcionaris, 

la majoria d’ells són interins, molts estan contractats fins i tot per dies, i com deia amb 

un salari que està retallat al màxim. Per tant nosaltres creiem que s’ha de continuar, 

evidentment, el diàleg amb la Conselleria de Sanitat, como no podria ser d’una altra 

manera, però que aquesta Conselleria ha de fixar uns terminis, uns pressupostos 

exactes i un calendari exacte per complir allò que teòricament se suposa que està 

promès en aquest calendari sanitari. 

 

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

DE Cs: Simplemente hacer unas anotaciones a las intervenciones de algunos de los 

grupos. Después de lo expuesto por las dos médicas que hay aquí en la sala poco 

nos queda que añadir en cuanto a la visión que tenemos de absoluto acuerdo con el 

Manifiesto. Dos notas, por un lado manifestar que son los profesionales, no ya sólo 

los ciudadanos, los que exponen todo este tipo de quejas y los que hacen mención a 

la bajada impresionante en el presupuesto que tiene la sanidad de atención primaria. 

Y en segundo término, a la Sra. Ingla decirle que si bien es cierto que, como ha dicho 

la Roser, se han llevado a cabo en este mes y pico desde que se lanza el Manifiesto 

actuaciones por parte de la Consejería, no es prioritario. Es decir, para este Gobierno 

actual de Cataluña -que tampoco parece que vaya a durar mucho- la sanidad no es 

uno de los pilares, no es aquello en lo que se están fijando y no tienen una voluntad 

clara de que sea uno de los pilares, como podemos ver todos los días en todos los 

medios de comunicación. 

 

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

SOCIALISTA: Evidentment nosaltres com a proposants ens afegim a tot el que diu la 

moció perquè ve de la Plataforma. És obvi que es reclama un augment del 

pressupost en l’atenció primària i que a més a més pivota tot sobre aquesta atenció 

primària l’eix del que hauria de ser el sistema sanitari públic dotant-lo de noves 

infraestructures, dotant-lo d’autonomia de gestió i de lideratge dels equips que és el 

que proposa l’escrit. En definitiva el que està dient aquesta Plataforma és un S.O.S. 

per l’atenció primària i qui no ho vulgui veure és que no ho vol veure bàsicament. Per 

tant la voluntat de millorar la qualitat assistencial, els resultats en salut demostren que 

a la llarga són també bons resultats econòmics, perquè la gent va menys al metge, i 

fruit d’aquesta primera derivació de l’atenció primària, i per tant aquest primer impacte 
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a l’atenció primària i la seva resolució i la seva eficiència repercuteix sobre tot el 

conjunt del sistema sanitari posterior. Per tant enfortir aquest nivell assistencial també 

és vetllar pel sistema sanitari del nostre país, però també per esmerçar recursos 

econòmics i a més a més està demostrat que els programes preventius són més 

elevats si hi ha una bona assistència primària. És obvi que quan es toca un 

determinat conseller salten les alarmes però en definitiva el que representa és més 

benefici si el que es diu és que repercutirà en una millor salut, uns millors resultats; 

una millor estratègia en aquest sentit, millorarà també la gestió econòmica, per tant 

serà un sistema més sostenible i evidentment aquesta atenció primària també deriva 

en un major efecte social, amb més equitat i satisfacció. Nosaltres entenem que no hi 

podem votar contrari i per tant ens vam afegir. Celebrem que se’ns hagi plantejat 

aquesta qüestió per part de la Plataforma i dels companys d’aquesta moció. 

 

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

Nosaltres tampoc volem ni podem votar en contrari i per això no ho farem, i de fet ja 

hem dit que estàvem molt d’acord, però tant al Sr. Soler com a la Sra. Fernández-

Jordán els hi volia dir perquè han parlat de recursos, de que no es fa res, la Sra. 

Fernández-Jordán de forma molt complerta no s’ho creu, diu que no fem res. 

Aquesta estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària que dèiem, 

l’APISC aquest, suposa una inversió de 400 milions d’euros i el pressupost de salut 

és d’un 20%, per tant mai s’havia invertit en salut ni amb primària com s’ha fet en 

aquest govern, per tant repassin les xifres i veuran el que estic dient. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     11 (CUP-PC, Cs, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no adscri) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:    14 (PDeCAT-Demòcrates i ERC-MES) 

 

 22.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP I Cs EN 

REBUIG AL REFERÈNDUM IL·LEGAL ANUNCIAT PER A L’1 D’OCTUBRE. 
 

Considerando que el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha 
anunciado su intención de celebrar un referéndum sobre la independencia de 
Cataluña, al margen de la ley, para el próximo 1 de octubre. 
 

Considerando que el Partido Popular, PSC, Ciudadanos y Catalunya Sí que 
es Pot, han manifestado su oposición o, cuanto menos, que no están de acuerdo en 
los términos en que han planteado los grupos separatistas la celebración del 
Referéndum, ni en la formulación de la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un 
Estado independiente en forma de república? 
 

Considerando el carácter ilegal de esta consulta, la falta de legitimidad y las 
responsabilidades legales en que puede incurrir este Consistorio. 
 

Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos presentan al 

Pleno del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallés de no dar apoyo, ni ceder recursos municipales materiales y/o personales, 
para la pretendida celebración el 1 de octubre del citado referéndum ilegal. 
 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a tramitar la baja de la Associació 
de Municipis per la Independència de manera inmediata. 
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TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Parlament de Catalunya, a la 
Generalitat y a la Associació de Municipis per la Independència. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

No leeré la moción porque ya todo el mundo ha podido verla, había ejemplares fuera, 

pero sí voy a hacer unos comentarios en relación a la convocatoria del referéndum del 

1 de octubre, que en realidad no existe porqué todavía no hay convocatoria pero han 

dicho que se va a convocar, bueno, veremos cuándo se convoca y supongo que todo 

es una estrategia para no firmar ningún papel para no tener problemas legales. 

Estamos viendo estas últimas semanas como desaparecen miembros del Gobierno 

de la Generalitat, altos cargos, y solo esperamos mañana por ejemplo ver cuál es el 

siguiente que se vaya por la puerta. Y nos preguntamos a veces, porque todos 

dudamos, de cuál es el problema con el referéndum. ¿Es un problema hacer un 

referéndum? Pues así a priori no, pero nosotros estamos convencidos de que tal y 

como está planteado no es legal, pero no daremos el argumento de la legalidad que 

siempre es el que damos cuando se discute si es legal o no, pero en este caso se 

discute si debe hacerse o no, y si es democrático hacerlo o no. Y voy a lanzar varias 

preguntas para saber si lo es: ¿Es democrático que se convoque un referéndum 

modificando una ley sobre la tramitación para poder saltarse los trámites que requiere 

cualquier otra ley?, ¿Es democrático canviar las reglas de los referéndums para que 

puedan votar los que tienen 16 años?, ¿Es democrático que quien lo convoca -el 

President de la Generalitat- no esté escogido en las urnas como President porque no 

era el candidato?, ¿Es democrático que el proyecto de referéndum para la 

independencia no figurara ni siquiera en su programa electoral?, ¿Es democrático 

que no se establezca un mínimo de votos a favor por encima del 50% para declarar la 

independencia?, ¿Es democrático que no se exija para su validez un porcentaje 

mínimo de participación ciudadana?, ¿Es democrático que nos digan que han 

preparado una ley para proclamar la independencia -para el caso de ganar el sí- pero 

que la escondan para que no sepamos lo que dice?, ¿Es democrático que para que 

tomemos cada uno nuestra decisión no nos digan la verdad sobre las consecuencias 

de la hipotética secesión?, nada más hay que mirar los problemas que tiene el Reino 

Unido para salir de Europa y eso que ellos ya son un país independiente desde hace 

mucho tiempo. ¿Es democrático que sea la propia Generalitat la que promueva una 

consulta ilegal y además nos diga qué hay que votar incumpliendo su deber de 

neutralidad institucional? ¿Es democrático, en definitiva, reducir la pluralidad de 

nuestra sociedad a un sí o un no? 

 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Primero de 

todo me gustaría un poco aclarar el debate de esta moción. Ciudadanos 

normalmente suele debatir todas las mociones que no son declaradas ilegales por un 

informe del Secretario y por tanto debatiremos esta moción, más que nada para 

acallar a algunos medios de comunicación. Cuando además estamos hablando de 

auténtica extorsión a funcionarios de nuestro Ayuntamiento, por tanto yo creo que es 

conveniente abrir el debate. 

 

 Seré un poco más concreto que el Sr. Benejam, cualquier referéndum debe ser 

llevado a cabo de acuerdo con la Constitución y la legislación en vigor, Comisión de 

Venecia 3 de junio del 2017, a partir de aquí cualquier comparación con lo que 

ustedes quieren prepararnos a los catalanes para el 1 de octubre en concepto 

democrático de un referéndum es pura ciencia ficción. Todo sin el apoyo de la 

mayoría de los ciudadanos que no les votaron a ustedes y a sus partidos en las 

últimas elecciones autonómicas. Todo ello tras un 9-N donde el 33% teórico avalaron 
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su tesis independentista con unas urnas de cartón, sin censo electoral, sin atisbo 

mínimo de la mínima pluralidad, sin control de la custodia de las urnas y donde el 

actual Conseller d’Economia, Sr. Junqueras, se encargó del recuento de los votos, 

digno de la consulta en Guinea Ecuatorial, Corea del Norte o de cualquier república 

bananera que se precie, no de Cataluña. Pero si la consulta del 9-N ya era definitiva y 

el pueblo les había transmitido claramente su voluntad ¿para qué tenemos que volver 

a gastarnos el dinero público en hacer otra re-consulta? Por favor, dejen de hacer el 

ridículo por España y por Europa en nuestro nombre, en Europa no les reciben más 

que los partidos minoritarios de ultraderecha. Estamos cansados, estamos 

abochornados, si no tienen proyecto para Cataluña más que un precipicio de la 

frustración nosotros sí que lo tenemos, convoquen las elecciones y pongan las urnas 

de verdad. 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Había unos puntos que 

habías comentado Álvaro y es que me estuve revisando la ley y los menores de 16 

años no votan, los inmigrantes con NIE tampoco votamos, de hecho esto es un 

enfrentamiento que tenemos con el gobierno las federaciones y asociaciones de 

inmigrantes, yo creo que se ha tratado de hacer esta ley en consonancia con la ley 

española para que se parezca lo más posible a la normalidad democrática en las 

últimas elecciones, esa es la respuesta que hemos obtenido cuando hemos hablado 

y también el Sr. Junqueras -yo no estoy en el Parlament ni sé nada de este tema- 

pero cada vez que lo he escuchado hablar por la televisión ha dicho que es un 

documento abierto que está expuesto a debate, solo con esa introducción yo creo 

que el compromiso del ayuntamiento de Sant Cugat por poner las urnas cuando se lo 

pide el pueblo de Cataluña está intacto, el voto a la moción será de forma negativa 

porque en realidad creo que las leyes son herramientas que deben modificarse para 

el servicio de la democracia y no que la democracia se vea encorsetada al servicio de 

las leyes, por eso mi voto negativo. 

 

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

Per començar nosaltres aquesta moció ens posa en els atesos en el mateix sac que 

Ciutadans i el Partit Popular i no hi estem d’acord. Nosaltres sí que volem un 

referèndum i no hem manifestat la nostra oposició frontal a l’1 d’octubre, nosaltres el 

que hem fet ha sigut plantejar dubtes sobre les presses, sobre els procediments i 

sobre les garanties amb les quals es pot convocar, i nosaltres també hem anat a fer, 

com diu el portaveu de Ciutadans, també hem anat a fer el ridícul per Espanya i per 

Europa, mai fins ara 72 diputats d’una força espanyola havien defensat el dret a 

decidir, o mai fins ara 2 partits europeus com són el Partit Verd Europeu o el Partit de 

l’Esquerra Unitària havien defensat el dret a decidir a Catalunya. Però saps què 

passa Álvaro?, el Partit Popular sou els culpables de tot això, un partit que governa 

sense convèncer, sense cap proposta per Catalunya més enllà dels tribunals, un 

partit que pretén inhabilitar i emmordassar la política catalana, que judicialitza la 

política i que polititza la justícia. Nosaltres l’1 d’octubre ens mobilitzarem, ja veurem si 

serà en el marc en el que ens convoqui la Generalitat o en qualsevol altre, hi serem 

com hem estat sempre en la defensa del dret a decidir el nostre futur, però més 

encara hi serem davant de l’immobilisme del Partit Popular. Per tant nosaltres 

votarem en contra d’aquesta moció i demanaríem també una mica de serietat a l’hora 

d’explicar la postura dels altres. 

 

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

MES: En primer lloc congratular-nos per la presència de Ciutadans en aquest plenari 

parlant d’un tema del procés i ja ho ha explicat vostè i per tant potser és el fervor 

veneçolà de les votacions o alguna cosa similar però creiem que és molt positiu que 

totes les veus d’aquelles formacions polítiques que han tingut vots es representin en 
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aquest plenari. D’altra banda la moció que inicialment va presentar el Partit Popular i 

que té el suport dels companys de Ciutadans diu alguna sèrie de coses com per 

exemple que el que s’està promovent és il·legal, i en tot cas jo li diria que existeix un 

possible conflicte de legalitats i en tot cas ja veurem quan hi hagi la convocatòria -si 

és que es fa d’aquesta manera- del Parlament o del Govern quina és la legalitat que 

vostè creu que no és legal. Després hi ha una cosa que han dit els dos grups polítics 

sobre responsabilitats legals, responsabilitats legals de l’Ajuntament, responsabilitats 

legals per què?, per deixar una sala?, per l’electricitat de la Casa de Cultura o del 

col·legi x mentre funciona?, perquè la Policia Local dintre de les seves funcions pugui 

regular el trànsit?, per atendre alguna alarma?,  per deixar una sala igual que es 

deixa a altres entitats quan es demanen?, fins i tot qualsevol entitat; responsabilitats 

dels funcionaris?, extorsió?, vostè ha parlat d’extorsió als funcionaris i laborals de la 

casa, suposo que vostè ha vist la carta del Secretari d’Estat per a les Administracions 

Territorials, el Sr. Bermúdez de Castro, que no envia moltes cartes i n’ha enviat una 

després de fa molts anys, home! com vostè sap no és obligatori que el personal dels 

ajuntaments formin part de les eleccions, jo no he vist mai a l’alcaldessa, ni a l’anterior 

alcalde, ni qualsevol alcalde, agafant a treballadors municipals de l’orella obligant-los 

a venir l’endemà a les 7 del matí. Faig una mica de conya per no posar una cara tan 

seriosa, de guerra civil que vostè està fent i per tant això no ho és. Què és el que no 

diu la moció?, la moció no crida al diàleg ni a parlar-ne, una moció que diu que no al 

referèndum però no diu res més, espectacular!, no parla d’un Estatut escapçat, 

perquè alguns ens vam creure que aquell Estatut -molts dels que estem aquí, una 

àmplia majoria dels que estem aquí, no els meus companys-, però vam creure que 

aquell Estatut era un pacte entre les aspiracions nacionals de Catalunya i un Estat 

que tirava cap a una velocitat millor i cap a una integració. Vostès saben què és el 

que va passar, recordaran què és el que va dir en Pasqual Maragall en aquell 

moment en que l’Estatut sortia del Parlament de Catalunya, va dir si aquest Estatut 

una vegada que hagi estat votat pels catalans i les catalanes resta tocat s’haurà de 

ratificar perquè ja no serà vàlid, i jo pregunto: l’hem tornat a votar?, no, no l’hem 

tornat a votar, per tant ens deuen una votació, ens deuen un referèndum i ens deuen 

un posicionament, i això és el que estem fent en aquests moments. 

 

 Ja ho ha dit el company d’Iniciativa, jo crec que el 80% aproximadament dels 

catalans i les catalanes estan a favor del dret a decidir i evidentment Catalunya Sí que 

es Pot, Iniciativa o el Comuns també, i d’aquest plenari com a mínim hi ha 20 

regidors que són favorables a decidir el nostre futur i per tant el dret a 

l’autodeterminació i per tant això també s’ha de dir. 

 

 Aquesta és la situació que ens agrada a tots aquesta que estem vivint en 

aquests moments?, home! és evident que no!, què és el que ens agradaria 

segurament a tots?, doncs a alguns la manera de fer d’Escòcia i a alguns altres la 

manera de fer del Regne Unit, i en aquests moments no estaríem parlant si 

“empuren” a algú per portar una urna sinó que estaríem parlant de seguretat social o 

de quan es fa el debat entre aquest i l’altre, però aquesta no és la realitat, la realitat 

és la que és en aquests moments, i és una realitat complicada i per tant el Govern de 

la Generalitat es va comprometre a tirar endavant un referèndum i això és que 

s’haurà de fer. 

 

 Nosaltres partim de la base que la realització d’aquest referèndum no 

comportarà un problema a ningú, tampoc a nivell local, i en aquest cas l’altre dia 

parlant amb l’alcaldessa estem absolutament convençuts que el govern i l’alcaldia 

tirarà endavant i farà allò que sigui possible per tirar endavant aquest referèndum, i 

per tant no cal que li digui però si s’ha de signar alguna cosa i vostè vol portar 

aquesta ratificació a plenari tindrà el nostre suport. 
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 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: La 

veritat és que teníem l’esperança que aquesta moció al final es retirés, ahir vaig veure 

un entusiasme amb la consulta que s’ha convocat a Veneçuela, curiosament la brutal 

dictadura comunista de Veneçuela no ha prohibit la consulta i ha permès que es 

realitzés, com em sembla bé d’altra banda. La diferència és que ells a Veneçuela 

tenen unes eleccions d’aquí a 15 dies on es pot sotmetre a debat la Constitució des 

de zero, cosa que aquí no passa. En tot cas el referèndum que se celebrarà l’1 

d’octubre, mal que els pesi, és l’única manera de dirimir el conflicte polític que hi ha 

obertament entre l’Estat espanyol i una part important dels catalans. De fet parlant de 

la moció i parlant d’il·legalitat, malgrat que l’Álvaro quan ha fet l’argumentació ha dit 

que no volia parlar de legalitat, ho ha fet igualment, de la manca de legitimitat, bé, en 

aquest país les forces que volen exercir el dret a decidir són majoria, una majoria 

important, aquí a Sant Cugat encara més, Junts pel Sí i la CUP aquí a Sant Cugat 

van arribar pràcticament al 60% dels vots, i si afegim a la gent de Catalunya Sí que 

es Pot o altres grups que estan a favor del dret a decidir arribem pràcticament al 70 i 

això amb una participació històrica del 84%, per tant la manca de legitimitat és 

senzillament inexistent. 

 

 Abans volia fer una prèvia i me n’he oblidat, jo demanaria si us plau quan es 

parla d’extorsions a funcionaris i aquestes coses que es concreti si s’han de fer 

acusacions, perquè vostè fa un ús massiu sistemàtic de la mentida, vostè menteix 

sistemàticament en aquest plenari. Això d’extorsions a funcionaris doncs digui i a qui i 

denunciï-ho i després dir que només reben als catalans que van a Europa a parlar 

sobre el dret a decidir la ultradreta, jo li diré una cosa i és que si vostè llegeix i 

s’informa en mitjans d’ultradreta és evident que es pensi aquestes coses. Surti de la 

seva cova si us plau i deixi de fer servir massivament la mentida. 

 

 Dit això, el referèndum es farà perquè està convocat i perquè s’ha de fer, 

perquè està legitimat per les urnes, nosaltres no voldríem aquest referèndum, jo 

agraeixo molt la intervenció del Ramon, nosaltres voldríem un referèndum legal, 

acordat amb l’Estat espanyol, el que passa és que vostès amaguen darrera aquest 

debat de legalitat la realitat, que vostès no volen reconèixer als líders catalans com a 

subjectes polítics, perquè la Constitució espanyola, i això ho sap tothom, és 

volgudament tancada, volgudament rígida, i exercir la independència, arribar a la 

independència és difícil, això s’ha de reconèixer, jo no em crec qui diu que serà bufar 

i fer ampolles, però és que l’altra alternativa és impossible, perquè no podem fer un 

referèndum acordat perquè la Constitució espanyola és volgudament rígida i el 

mecanisme per a fer-ho hauria de ser d’aquí una, dues o tres generacions. Per tant 

tenim legitimitat de sobres, no hi ha una legalitat alternativa perquè no ens deixen 

vostès, si vostès no volen ni parlar-ne, quantes vegades hem anat, ha anat gent que 

vol la independència i gent que no, jo recordo al Sr. Herrera que va anar al Parlament, 

van anar-hi tots els grups, van fer pedagogia i es van trobar amb una paret, no es pot 

dialogat amb qui no vol parlar. Vostès diuen qualsevol diàleg menys d’això, però si 

veníem a parlar precisament d’això, i entrem en aquest debat que no duu enlloc. 

 

 Mireu, quan una cosa tan senzilla com votar, posar un paper en una urna, és 

desobediència és que, com deia Kortatu, “Hay algo aquí que va mal”, com pot ser 

que votar implica desobediència i si votar implica desobediència nosaltres diem que 

desobeirem fins el final perquè vostès no ens deixen cap altra alternativa, són vostès 

els responsables i després no ens vinguin aquí amb argúcies legals i altres 

pantomimes, per dir-ho suau, per tant defensem radicalment aquest referèndum que 

es farà i tot el nostre suport a que l’Ajuntament faci tot el que s’ha de fer per pal·liar la 

manca democràtica a l’Estat espanyol i als seus representants aquí. 
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 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

DEL PSC: Jo em sumo a la demanda del Sr. Ramon Gutiérrez de que d’entrada a 

nosaltres no ens fa gràcia que utilitzin el nostre nom, les nostres sigles, per a fer una 

moció que a vostès els interessa. Parlin per vostès i deixin a la resta de grups que es 

posicionin en aquest sentit i que diguin el que sigui. 

 

 En segon lloc, com saben, també hem presentat una moció en aquest Ple per 

farcir de garanties aquesta possible convocatòria de l’1 d’octubre i que quedi clar quin 

ha de ser el paper de l’ajuntament i dels recursos que s’han d’esmerçar, jo no parlaré 

d’extorsió, sinó senzillament clarificar jurídicament quin és el paper, però ja en 

parlarem en la moció següent. 

 

 Si el que pretenen és posar en evidència també al PSC posant-lo aquí al mig i 

tal, mirin, nosaltres no estem a favor d’una consulta que se’ns planteja mancada de 

garanties però tampoc per l’immobilisme que vostès han provocat que s’arribés a 

aquesta situació al nostre país. Tant uns com els altres ens aboquen a un xoc de 

trens i saben que amb paraules del nostre candidat a la presidència del nostre, ja, 

candidat a la presidència de la Generalitat, en Miquel Iceta, per les properes 

eleccions, diu que la via que proposem no és la tercera via sinó que és la primera, o 

millor dit és l’única via possible per sortir d’aquest atzucac en el que estem advocats. 

Tampoc ens veuran en aquest embolic fora de la llei, per tant no ens hi trobaran i en 

tot cas es pot utilitzar un altre llenguatge que no sigui bel·licista. 

 

Nosaltres és clar que volem votar, però volem votar aquella solució que 

nosaltres plantegem i que no haguem d’assumir els desgavells d’uns i dels altres, ni 

les imposicions dels altres. Ja saben que nosaltres apostem per la reforma 

constitucional i avançar cap a un estat federal, i aquesta és la nostra via i és el que 

nosaltres volem, i en aquest sentit jo els hi diria que -com que és un document fresc- 

llegeixin la declaració de Barcelona que vam firmar els dos partits socialistes, entre el 

Partit Socialista Obrer Espanyol i el PSC recentment, està calentet, acaba de sortir 

però el poden trobar a internet i allà els il·lustraran sobre la nostra via, sobre la solució 

que plantegem en el nostre país. De tota manera ens diuen: plantegem una solució 

per poder votar i vostès ens diuen que no; en tot cas els departaments jurídics de les 

diferents institucions dirimiran quina és la responsabilitat dels recursos esmerçats 

perquè ni tan sols el Consell de Garanties Estatutàries està avalant aquesta consulta, 

ni tan sols el comunicat del Consell del Col·legi de Secretaris i Interventors de 

l’administració pública, per tant ara per ara garanties de vinculació evidentment no 

n’hi han però tampoc estem d’acord amb el fons de la moció, per tant nosaltres ens 

abstindrem en la moció en sí. 

 

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

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: El Sr. Benejam deia que no volia parlar 

d’il·legalitat i legalitat i justament el títol de la moció diu clarament això, el referèndum 

il·legal. La veritat és que m’ha agradat molt sentir al seu autor a l’hora de parlar de si 

és democràtic o no és democràtic, i per tant jo també li refaré la rèplica en aquest 

sentit. És democràtic no dialogar?, és democràtic no escoltar?, és democràtic no 

poder votar?, és democràtic no poder escoltar la veu d’un poble?, que a més a més 

és un dret reconegut pels diferents tractats internacionals. La veritat és que tant 

Ciutadans com el Partit Popular tot i que abans el Ferran comentava que s’estranyava 

que el grup de Ciutadans no s’aixequessin i marxessin del Ple. Estem contents que 

estiguin aquí però jo també els hi demanaria que es posicionessin més que en el 

passat en el present; en aquest passat en el que no hi ha hagut diàleg amb l’Estat 

espanyol, en el que s’ha intentat de totes les maneres, de manera democràtica, de 
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manera tranquil·la, de manera coherent, de manera legal, i no se’ns ha escoltat doncs 

aquest passat nosaltres ja estem en un altre moment d’aquesta pel·lícula, per tant jo 

els hi demano que no se situïn en el passat, que se situïn en aquest present que és 

molt il·lusionant, amb un futur molt il·lusionant, i que se centrin sobretot en el que 

toca ara, que és democràtic, que és la participació, jo els hi demano que se centrin 

en la participació, en aquella participació i aquell contingut que vostès pensin que ha 

de tenir el que vostès defensen, però defensin si us plau i treballin per la participació, 

perquè això és el que realment fa els pobles i fa que la democràcia tiri endavant. 

 

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

Comentar que a Esquerra li vull recordar -al Sr. Villaseñor- que van ser la resta de 

partits qui en el seu moment a l’hora de pactar quin era el contingut del nou Estatut 

de Catalunya van excloure al Partit Popular de la discussió, del debat, fent el que es 

va anomenar el Pacte del Tinell, i que inclús al debat parlamentari no es va acceptar 

ni una de les esmenes del Partit Popular, ni una. Llavors jo no sé si aquesta és una 

actitud mobilista o immobilista, no ho sé, però no sembla molt mobilista i molt de 

reacció a favor.  

 

Contestaré a Convergència perquè diuen: no escoltar, no dialogar, no votar, i 

nosaltres sí que creiem que s’ha d’escoltar, dialogar, votar, però primer que no es pot 

parlar amb una persona que no vol escoltar res, i això que vostè comenta en el sentit 

contra nosaltres, nosaltres ho comentem en el sentit contra vostès, no és una qüestió 

que només faci un. Sí que podem votar però que el President convoqui eleccions la 

setmana que ve, que les convoqui pel setembre, per l’octubre, quan vulgui, que per 

això té la potestat per fer-ho i a més a més crec que a dia d’avui és el que hauria de 

fer, convocar-les i així podrem votar democràticament, tal i com diuen les lleis 

aprovades per tots. I diu que no ens situem en el passat, però és que tot això 

perdona però és que ja ha passat, això és una repetició del passat, tot això del 

referèndum, de la declaració unilateral d’independència, tot això que segurament 

vostès defensen doncs ja ha passat, per tant no em digui que és de futur perquè això 

ja és del passat. També diu que no volem la participació, doncs sí, sí que la volem la 

participació però votant democràticament com diuen les lleis, no amb altres invents. 

 

I a Iniciativa i a la CUP els hi diria que diuen que el Partit Popular prohibeix 

exercir la democràcia, no , no, és que la democràcia s’exerceix tal i com diuen les 

lleis, i vostès segur que no estarien d’acord amb un referèndum que es fes a tota 

Espanya, o sí? Aquests governs del Partit Popular que diuen vostès que no volen 

acceptar un referèndum que es faci com volen vostès no és democràtic, bé, és clar, 

si no es fa com a mi m’agrada ja no es democràtic, oi?, doncs aquest no és el 

raonament i li vull comentar al Sr. Bea com li agrada comentar trossets de cançons, 

en aquest cas de Kortatu, li recordaré una de les cançons de l’Alaska que diu: “El 

final de la cuenta atrás llegará y no sabemos si será simple aniquilación o un futuro 

superior”, jo espero que sigui un “futuro superior” sense demagògies. 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Quisiera 

responder uno por uno a todos los portavoces, bueno en este caso al Sr. Villaseñor, 

el Estatuto yo creo que es un caso aparte y deberíamos debatirlo si quiere tomando 

un café, no lo votó el 50% de la población de Cataluña y su aprobación fue 

prácticamente de 1/3, nadie lo quiso, ustedes lo promovieron y nadie lo quiso y nadie 

lo votó. 

 

En cuanto al Sr. Bea me gustaría que se preparara un poco más los Plenos, 

no le acuso de que mienta sino simplemente de que no se prepara las cosas. En 

cuanto a extorsión le podría recordar el tema del 9-N donde la Sra. Asenjo está 
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actualmente en los Tribunales acusando a varios señores del PDeCAT de utilización 

de dinero indebido. Quisiera recordarle también que los señores de la Lega Nord que 

lucieron su camiseta de anti independentista, este grupo no es de ultraderecha es 

directamente fascista. 

 

Quisiera recordarle también a la Sra. Fortuny que normalmente el pueblo no 

tiene voz, quien tiene voz son los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que votar, y 

votarán directamente en unas elecciones autonómicas donde ustedes presentarán su 

propuesta y nosotros presentaremos nuestra propuesta para todos los catalanes. 

 

Por último recordarle unos datos importantes que parece que nadie ha leído, 

cada año se presenta una tabla con las democracias más avanzadas de todo el 

mundo, esta tabla se recoge en The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index y 

se ha publicado en el 2016 la última versión. En esta versión se recoge a España en 

la posición número 17 de 198. Sin embargo otras referencias de algunos partidos 

aquí presentes como Cuba, como Qatar, como Irán o como incluso Corea del Norte, 

pues la verdad es que no están muy bien puesto que están últimos en las listas. Si 

quiere Sr. Bea con mucho gusto se lo dejo para que lo lea. 

 

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

MES: No sé per què intervinc, però bé, és igual. Com comentava el company del 

Partit Popular sobre que se’ls va excloure en el moment del Pacte del Tinell, o com li 

vulguin dir, és clar, és que això de la memòria..., el seu partit va recollir 4 milions de 

signatures contra l’Estatut i en alguns casos contra Catalunya i una altra cosa que se 

li hauria de caure la cara -des del punt de vista polític- de vergonya, vostè sap que hi 

ha alguns articles de l’Estatut de Catalunya que van ser retallats perquè vostès van 

dir que eren inconstitucionals, i el mateix, igual, copiat, a Andalusia, no ho van dir, per 

tant això el que comporta, a part d’una jeta política una mica gran, comporta una 

situació d’esquizofrènia bastant complicada. Doncs bé, fem un referèndum a tot 

l’Estat, la legitimitat d’un ciutadà de Lepe i un de Sant Cugat serà la mateixa?, bé, 

però potser així ho sabríem. Jo crec que també entrarem en un àmbit 

d’esquizofrènia, però bé, podria ser la situació, però és que és igual el que fem, no hi 

ha cap proposta, no heu fet cap proposta, ni la fareu perquè el que està passant és 

una formació política que el que no vol és parlar-ne, que no vol pacte, que no vol 

política, i l’únic que vol és imposició, que és el que ha passat com a mínim en el 

segle XX i XXI. 

 

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

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Com que es parla tant de votar, que quedi 

clar que el que volem és votar i volem votar sí o no, i jo els hi demano que si vostès 

estan pel no facin aquesta feina que han de fer de la participació per la gent del no, i 

així al final podrem prendre la decisió cap a una banda o cap a una altra. Com que 

estem parlant de cançons a mi també me n’agrada una de Sopa de Cabra que diu: 

“Camins que ja són nous”. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:        4 (Cs i PP) 

Vots en contra:  20 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i 

regidor 

        no adscrit) 

Abstencions:       1 (PSC) 
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23.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A L’ELECCIÓ, A 

TRAVÉS D’UN PROCÉS PARTICIPATIU, DEL PREGONER I/O PREGONERA DE 

LA FESTA MAJOR. 

  

Atès que, la participació es defineix com “la capacitat per expressar 
decisions, què siguin reconegudes per l’entorn social i què afectin a la vida pròpia i/o 
a la vida de la comunitat en la què es viu.” (Roger Hart, 1993). 

 

Atès que, la participació és una peça fonamental del sistema democràtic, què 
ajuda a impulsar qualsevol aspecte de la vida política, econòmica, social i cultural. 

 

Atès que, els processos participatius són instruments actius destinats a que 
la ciutadania pugui opinar i elevar les seves propostes als governats. 

 

Atès que, el nostre Ajuntament fomenta la cultura participativa i promou nous 
mecanismes de participació directa de la ciutadania. 

 

Atès que, la Festa Major de Sant Cugat del Vallès té una alta participació del 
veïnat a totes les activitats que s’hi organitzen. 

 

Atès que, els pregoners i pregoneres de la Festa Major des de l’any 1978 
han sigut proposats per l’Alcaldia. 

 

Atès que, són molts els municipis que ja han començat a obrir l’elecció dels 
pregoners i pregoneres de les seves Festes Majors a la ciutadania.  
 

Proposem, al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Que a partir del proper any els pregoners i/o pregoneres de la 
Festa Major de Sant Cugat siguin proposats i elegits, a través d’un procés 
participatiu, pels veïns i veïnes de Sant Cugat del Vallès. 

 

SEGON.- Que amb el consens dels representants polítics al consistori i de la 
resta de vocals del Consell de Ciutat s’elaborin els requisits i mecanismes tant per a 
la presentació de candidatures com per a l’elecció del pregoner i/o pregonera de la 
Festa Major. 

 

TERCER.- Que els acords de la moció es traslladin al Consell de Ciutat. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: La 

moció és per a qui l’hagi llegida molt clara, curta fins i tot, i entenedora de tot el que 

es pretén. Tot i així i fins i tot per al públic afegir o comentar que ja són bastants els 

municipis que utilitzen un procés participatiu per a l’elecció del pregoner, ja sigui a 

pobles de Catalunya o a arreu d’Espanya. En definitiva cerquem una societat civil 

cada vegada més participativa a la vida pública. Potser se’ns dirà, m’avanço una mica 

o m’arrisco, que ja són molts els processos participatius que tenim engegats a la 

ciutat i que aquests són costosos, bé, és qüestió de triar aquells que valen la pena, 

potser el procés que ha fet referència al Pla d’equipaments no ha comptat amb la 

col·laboració o aquesta ha estat minsa de la ciutadania, però n’hi ha d’altres com els 

pressupostos participatius o els Premis Ciutat de Sant Cugat que creiem des de 

Ciutadans que sí ajuden a mobilitzar a la gent i alhora l’ajuden a apropar-la a la 

política. El que proposem tindria a veure o seria bastant semblant, retomant una mica 
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el que acabo de dir, amb el que fem amb els Premis Ciutat de Sant Cugat, és a dir, 

després d’un procés participatiu això aniria a parar al Consell de Ciutat que hauria de 

definir finalment qui seria el pregoner, i prèviament el mateix Consell de Ciutat hauria 

elaborat les bases reguladores del sistema de propostes, així com la pròpia elecció 

final del pregoner. 

 

 Creiem, i ja vaig acabant, que aquesta elecció popular del pregoner vindria a 

escalfar motors per la Festa Major i per a engrescar a la gent. Parlem sempre, ho 

deixo molt clar, de la Festa Major de Sant Cugat, tot i respectant l’autonomia de 

l’elecció de pregoner d’altres Festes de Barri que s’hi puguin fer a la nostra ciutat i on 

evidentment no hi tenim res a dir perquè tampoc depenen de l’Alcaldia. Parteixo de la 

base que tal i com se’ns va fer arribar a la Junta de Portaveus semblava que no hi 

havia masses grups que volguessin donar recolzament a la nostra moció i espero que 

s’ho hagin repensat perquè veritablement pensem que és una bona moció per la 

participació ciutadana i en general per la ciutadania. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vostès cada dia volen que tingui menys feina. No 

em volen ni deixar proposar pregoner, eh! 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Solo para decir que la 

propuesta de Ciudadanos es bastante interesante, lo debatimos en la Comisión 

Informativa y esto debería ser un llamado -porque hablaban del coste que tienen los 

procesos participativos en la Comisión- a que nos habituemos a estos mecanismos 

de participación, a lo mejor dentro de un tiempo implementando más mecanismos de 

participación acostumbrándonos a hacer estos pequeños gestos cuando venga un 

proceso participativo más grande como los presupuestos participativos ya tenemos 

una sociedad acostumbrada a intervenir en estos procesos. Yo creo que es un buen 

camino hacia la mayor participación, hacia la mayor implicación del pueblo, y por eso 

mi voto será favorable. 

 

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

EUiA: Nosaltres en principi en aquesta moció ens adherim als acords que vam 

prendre en la Junta de Portaveus en el sentit que el procés participatiu sigui per a fer 

uns criteris a tenir en compte per escollir al pregoner o pregonera de la Festa Major. 

Estem d’acord en que aquestes bases haurien de ser-hi per tal que l’elecció tingui en 

compte totes les diversitats de la nostra ciutat, ja siguin d’edat, de professió, de 

gènere, etc., però no veiem la necessitat que la persona escollida directament ho 

sigui per un procés participatiu. Creiem que l’equip de govern atenent aquests criteris 

que tots plegats haurem consensuat pot tenir la potestat d’escollir la persona que 

vulguin respectant, insisteixo, aquests criteris consensuats, i que per a nosaltres els 

processos participatius els reservaríem per qüestions de més calat a la ciutat. Per 

tant la nostra posició serà d’abstenció en aquesta moció. 

 

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

evident i molt reiteratiu que la participació ciutadana és fonamental per governar 

sobretot institucions com els ajuntaments, i amb això estarem absolutament d’acord i 

també a vegades hem d’acceptar que no sempre els processos participatius ens 

permeten arribar tan lluny com voldríem i moltes vegades són per raons diferents que 

segur que anirem -al llarg d’aquest mandat com a mínim- esbrinant com millorar-los i 

segur que serem capaços de millorar-los. Però certament i curiosament abans de que 

Ciutadans entrés aquesta moció jo li vaig expressar personalment a l’alcaldessa que 

estava molt d’acord amb el criteri a propòsit de la Festa Major i com tenim molt de 

temps de parlar-ne la veritat és que ens semblava un bon model de pregó confiar-los-

hi a les entitats de la ciutat i que fins i tot podríem arribar a dir que ens sembla millor 
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encomanar-ho a una entitat que potser a una persona individual, malgrat que això no 

vol dir que tanquem portes, això ni molt menys, sempre però serà com més difícil de 

justificar potser a títol personal que no a una entitat, i per tant en aquest sentit tampoc 

no ens plantejaríem massa canvis.  

 

 I pel que fa a això que ha explicat ara la Roser, que és el que es va parlar a la 

Junta de Portaveus, que és la proposta que va fer l’Alcaldessa doncs també totalment 

d’acord, podem parlar d’aquests criteris perquè ens doni més elements per poder 

escollir, i fins i tot si se’m permet alcaldessa potser a vegades fins i tot li facilitarem a 

lo millor en algun moment en que vostè digui que no ho té clar, doncs a lo millor entre 

tots ho fem més fàcil i jo crec que en això ens podem posar perfectament d’acord 

tots. 

 

 Nosaltres també ens abstindrem perquè no qüestionem potser obrir el tema del 

pregoner o pregonera però en tot cas no ens sembla que calgui fer aquest procés de 

participació. 

 

 . REGIDORA SRA. LOURDES LLORENTE, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CUP-PC: Todos sabéis que está en el ADN de la CUP que las decisiones se tomen 

entre todos y todas y que uno de nuestros ejes es fomentar la participación en la vida 

política y social como una manifestación de la soberanía popular. 

 

 Vuestra moción empieza diciendo que: “La participació es defineix com la 

capacitat per expressar decisions que siguin reconegudes per l’entorn social i que 

afectin a la vida pròpia i a la vida de la comunitat en la què es viu”. Parleu de 

“participació com a  peça fonamental del sistema democràtic que ajuda a impulsar 

qualsevol aspecte de la vida política, econòmica, social i cultural”. Realmente me 

parece sorprendente que empecéis una moción de esa manera cuando acabamos de 

escuchar vuestro posicionamiento de la moción anterior de un grupo que empieza y 

que niega el derecho de los catalanes a participar y ser escuchados el próximo 1 de 

octubre y que nada ha hecho y seguramente nada hará para que seamos 

escuchados. Hacéis una gran evocación al concepto de participación para acabarlo 

por reducir a la elección del pregonero de la Festa Major. 

 

 No dudamos de la importancia de la figura del pregonero y especialmente para 

aquellas personas o aquellas entidades en quienes recae, pero entendemos que la 

elección concreta del pregonero tiene que ver poco en realidad con los procesos 

participativos en los que nosotros creemos, y pensamos que hasta que estos 

procesos no sean respetados, hasta que no se crea realmente que son los 

ciudadanos los que tienen que decidir los aspectos básicos y principales de la vida 

política, económica, social y cultural, los procesos en los que se trabaje no serán 

realmente trascendentes y se limitarán a aspectos anecdóticos o menos relevantes, 

envolviendo en un papel de participación una forma de hacer política que poco tiene 

que ver y que niega realmente dicha participación en los aspectos más 

fundamentales o capitales para la población. 

 

 Compartimos absolutamente todo lo que ha manifestado la Roser, entendemos 

que una cosa que sería importante es participar en aquellos protocolos de decisión 

porqué hay muchas cuestiones o consideraciones que podrían quedar fuera o 

podrían ser dificultosas de trabajar. ¿Cómo evitar que personas poco conocidas pero 

que podrían ser unos buenos e interesantes pregoneros puedan salir elegidos? 

¿Cómo hacer que entidades no muy numerosas, o minoritarias, o con poca masa 

social, puedan enfrentarse en un proceso participativo de estas características ante 

otras entidades con mayor masa social? Entendemos que no es el proceso 
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participativo en el que nosotros creemos y por tanto ni podemos votar en contra ni 

podemos votar a favor y por tanto nos abstendremos. 

 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DE L’EQUIP 

DE GOVERN: En primer lloc agrair al grup de Ciutadans i també el diàleg i conversa 

que vam tenir en Comissió Informativa amb el Sr. Blázquez en referència a aquesta 

tema. Ens agrada a tots parlar de participació però justament en aquest tema i tal i 

com ja ens vam posicionar en la Comissió Informativa el nostre grup no podrà donar 

suport. Entenem que la Festa Major de Sant Cugat és una festa que és àmpliament 

participativa, no només pels seus ciutadans sinó també per les nombroses entitats 

que decideixen no només en la Festa Major de Sant Cugat sinó en les Festes Majors 

de barri i que ho fan possible. I també destacar que en els darrers anys justament 

l’equip de govern ha proposat justament entitats que s’hagin destacat per fets 

importants a la ciutat, ja sigui un aniversari, per la seva incidència a la ciutat, i a més 

a més entitats que aglutinen a molta i molta gent, i per tant és la manera més 

demostrativa de la participació fent que aquestes entitats tinguin aquest 

reconeixement. Per tant és una fórmula que nosaltres pensem que funciona i que 

també la mateixa alcaldessa en Junta de Portaveus ja va proposar el que ja s’ha 

comentat anteriorment que és poder treballar uns criteris, que treballarem des de la 

Comissió Informativa de Cultura amb les propostes de tothom i les aprovarem per ser 

encara millors en la presa de decisions d’aquests pregoners i pregoneres. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       5 (Cs, PP i regidor no adscrit) 

Vots en contra: 12 (PDeCAT-Demòcrates i PSC) 

Abstencions:      8 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 

 

24.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANT CUGAT AMB 

MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L'ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI. 
 

ATESOS 

 
Atès que malgrat que a l'Estat espanyol, es va despenalitzar l'homosexualitat 

l'any 1979, i es va equiparar l’accés al matrimoni al 2005, i a Catalunya es va 
aprovar la Llei contra l’homofòbia i la transfòbia al 2014, continuen produint-se al 
nostre país situacions d'homofòbia i transfòbia com mostren els darrers fets 
transcorreguts a municipis catalans com Berga, Barcelona, Sitges o Salou. 
 

Atès que arreu del món una vuitantena de països condemnen 
l’homosexualitat amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de 
mort.  
 

Atès que l’Agència Europea pels Drets Fonamentals ha demostrat en un 
estudi recent que una de cada quatre persones LGBTI ha estat agredida o 
amenaçada en els últims cinc anys i, a Catalunya, l’Observatori Contra l’Homofòbia i 
la Fiscalia contra Delictes d’Odi i Discriminació comptabilitzen 380 denúncies anuals.  
 

Atès que en relació a l’assetjament als infants i adolescents LGBTI, el 
Defensor del Pueblo i el Centro de Estudios Reina Sofía assenyalen que un 65% 
dels nois i noies homosexuals ha patit insults, un 30% exclusió, un 20% cops i un 
10% arriba a l’extrem d’haver patit pallisses, xifres tres vegades superiors a les 
patides per estudiants heterosexuals.  
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Atès que aquestes conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, 
passant desapercebudes per l’equip docent i per fins a un 50,6% dels pares i mares.   
 

Atès que l’Agència Europea pels Drets Fonamentals afirma que dues terceres 
parts dels i les adolescents que han patit assetjament ho amaguen per vergonya i 
por a represàlies. 
 

Atès que tot l'esmentat fins ara mostra que encara som lluny d’esdevenir una 
societat on tots i totes estiguem en les mateixes condicions a l’hora de viure 
lliurement la nostra opció o identitat sexual o de gènere i, en conseqüència, encara 
cal esmerçar esforços en la lluita per l’alliberament LGBTI. 
 

Atès que l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha realitzat i està realitzant 
diverses accions per assolir la plena igualtat de drets, establir els necessaris 
mecanismes contra l’homofòbia i la transfòbia, i el merescut reconeixement social a 
les persones LGBTI. 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es va adherir entre d’altres a 
la visualització de la diada del 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, 
transsexual i intersexual, i ubicar a la façana de l’Ajuntament la bandera amb els 
colors de l’arc de Sant Martí.  
 

ACORDS 
 

Primer.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a aprovar la proposta de "Ley 
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y 
características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales" (Llei d'igualtat LGTBI), registrada el 
passat 4 de maig al Congrés dels Diputats. 
 

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a implementar la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a què doni suport a les 
administracions locals per desenvolupar els continguts i mesures de la llei, sobretot 
aquells referents a l’àmbit educatiu, la formació dels treballadors i treballadores 
municipals i, especialment, de la Policia Local, la creació d’un servei d’atenció a les 
víctimes, i l'elaboració d’un protocol de denúncia i d’actuació en casos d’agressions i 
discriminacions. 
 

Quart.- Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l'Estat espanyol i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i publicar-los als 
mitjans de comunicació municipals.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha una moció alternativa presentada per 

Esquerra i per Iniciativa. 

 

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

DEL PSC: És obvi que tal com es mostra en els atesos de la moció de la qual poden 

disposar, de la moció original, i de la realitat que encara som ben lluny d’esdevenir 

una societat on totes i tots estiguem en les mateixes condicions alhora de viure 
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lliurement la nostra opció o identitat sexual o de gènere, i per tant encara cal 

esmerçar molts esforços en la lluita de l’alliberament LGTBIQ. 

 

 La moció anava en un sentit molt específic a instar a altres institucions com 

són l’Estat i la Generalitat a prendre el pols en el marc legislatiu corresponent i la seva 

dotació pressupostària, és a dir, donar-hi recursos per poder fer front al que es 

proposa en el marc legislatiu. Per tant instàvem al Congrés dels Diputats a aprovar la 

proposta de “Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o 

expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, 

gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, Llei LGTBI registrada el 

passat 4 de maig al Congrés dels Diputats. 

 

 També instava a la Generalitat a implementar la Llei 11/2014 de 10 d’octubre 

per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 

eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. I també perquè doni suport a les 

administracions locals per a desenvolupar els continguts i mesures de la llei. Però és 

clar, ens han presentat esmenes inicialment, i després una esmena a la totalitat que 

és en forma de moció alternativa, i nosaltres ens preguntem per què. Doncs home! 

primer perquè els interessa desviar el discurs de la Generalitat quan és una 

competència de la seva responsabilitat i per tant interessa intentar posar contra les 

cordes al govern municipal, doncs bé, els hi dic com ens han informat des de l’Àrea 

Social que Sant Cugat estem fent accions i que ho estem treballant, fruit també de 

mocions que s’han realitzat en aquest Ple i que s’han aprovat i fruit d’accions que 

s’estan treballant com per exemple conveniar i explorar amb d’altres entitats i 

administracions supramunicipals l’acord per impulsar precisament aquestes accions 

concretes i en concret tot allò que fa referència a l’àmbit escolar. Exemples són la 

visualització de la Diada del 28 de juny amb la bandera de l’arc de Sant Martí a la 

nostra façana de l’ajuntament, o amb el termini -que estem en termini tal com es va 

acordar- de poder disposar a finals d’any d’una diagnosi i un pla de treball per 

promoure, defensar i garantir els drets de les persones LGTBIQ, així com preveure 

noves accions de dur a terme. 

 

 Paral·lelament, un cop informats els membres de la Comissió Informativa de 

l’Ajuntament, continua el procés de contractació per a oferir a partir del proper curs 

2017-2018 un servei d’atenció a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans, 

intersexuals i queers, a les seves famílies i a la ciutadania interessada per tal de 

donar suport als processos personals d’identitat sexual, així com donar informació 

especialitzada en l’àmbit: recursos, associacions i activitats, a més a més d’oferir 

sensibilització i prevenció contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Està previst, 

com sabeu, que aquest nou servei municipal donarà resposta a les necessitats 

d’aquest col·lectiu i defensarà els drets de totes les persones i per tant de la mateixa 

manera es mantenen com fins ara les activitats que es duen a terme a les escoles i 

els instituts en matèria de sensibilització, igualtat dels rols d’estereotip i de gènere 

amb relacions igualitàries, etc., etc. Totes aquestes accions es desenvolupen tant 

amb recursos tècnics i econòmics propis com amb la concertació d’altres 

administracions i d’altres entitats. 

 

 Mirin, els donaré una mala notícia, la implementació de les mesures per 

l’alliberament del moviment LGTBIQ no és patrimoni de cap formació política, ni a 

Sant Cugat, ni a Catalunya, ni a l’Estat. La segona qüestió és que no poden negar 

l’evidència que la igualtat i el reconeixement de la llibertat sexual va arribar de la mà 

d’un govern Socialista i pioner en el nostre món occidental com el coneixem. Ningú 

ens pot donar lliçons en aquesta matèria i nosaltres tampoc en pretenem donar. Han 

de fer vostès els deures que els pertoca fer en aquelles institucions que vostès tenen 
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la responsabilitat de governar i de gestionar els recursos que tenen. Els hi puc dir que 

aquesta voluntat naixia amb la voluntat de teixir confiança entre tots i donar un 

missatge de que Sant Cugat també demanda a les administracions del nostre país i 

de l’Estat que hi posi recursos i que tiri endavant allò que està compromès en llei. 

Hagués pogut prosperar la moció original amb aportacions que s’haguessin pogut fer, 

sempre mirant el caire no municipalista, ara bé, han volgut jugar a la confrontació 

amb una alternativa i els hi dic una cosa, s’hagués pogut aprovar la moció original i 

s’hagués pogut d’alguna manera tirar enrere la moció alternativa que vostès 

presenten, però aquesta no és la voluntat d’aquest govern que intenta el màxim 

consens. No els hi donaré l’oportunitat i pensin bé el seu paper i el seu missatge que 

estan donant a la ciutadania amb la seva actitud, en aquest cas els hi diré que ha 

estat una proposta fracassada i que altres forces que se suposen progressistes de la 

ciutat no han volgut demanar a la Generalitat ni a l’Estat que hi posin esforços amb la 

lluita amb la igualtat del col·lectiu LGTBIQ, i en aquest moment el nostre partit i grup 

municipal retira la moció. 

 

 (La present moció fou retirada per part del grup proponent). 

 

25.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANT CUGAT PER 

PROTEGIR L’AJUNTAMENT EN EL PROCÉS DE CONVOCATÒRIA D’UN 

REFERENDUM D’INDEPENDÈNCIA I CERCAR UN ACORD PER UNA REFORMA 

CONSTITUCIONAL. 

 
ATESOS 

 
Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la 

pregunta i la data amb la intenció de celebrar un referèndum el proper 1 d’octubre 
de 2017, que a data d’avui no ha estat acordat amb l’Estat. 
 

Atès que la Comissió de Venècia del Consell d’Europa (Comissió Europea per 
la Democràcia a través del Dret) ha declarat que no es pot celebrar un referèndum 
que no estigui emparat per la Constitució o per una llei d’acord amb la Constitució.  
 

Atès que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va declarar per 
unanimitat que la Generalitat no té competències per convocar un referèndum sobre 
el futur polític de Catalunya. 
 

Atès que el Govern de la Generalitat pretén modificar per majoria absoluta el 
que es va aprovar per 2/3 del Parlament, modificant així, de manera encoberta, 
l’Estatut i la pròpia Constitució espanyola. 
 

Atès que no existeix una majoria social per iniciar un procés unilateral 
d’independència.  
 

Atès que la majoria de la ciutadania a Catalunya està d’acord en trobar una 
solució a través del diàleg, la negociació i el pacte. Un pacte que, des del nostre 
punt de vista hauria de servir per enfortir l’autogovern de Catalunya, millorar el seu 
finançament i reconèixer el caràcter plurinacional d’Espanya.  
 

Atès que aquest pacte hauria de ser votat per la ciutadania de Catalunya i la 
resta d'Espanya, i en el marc de la llei, és a dir, amb garanties democràtiques, i 
avançar cap la construcció d’un estat federal que donés resposta a la situació 
actual. 
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En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

 

ACORDS 
 

Primer.- Constatar que no hi ha democràcia ni Estat de Dret sense respectar 
la legalitat, tenint present i reconeixent el marc legal vigent, i treballar per a 
modificar-lo de manera pacífica i democràtica. 
 

Segon.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que, en el cas que el Govern 
demani la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ho faci de forma 
oficial i per escrit, amb la signatura del responsable que correspongui. 
 

Tercer.- Sol·licitar al Secretari/ària de Sant Cugat del Vallès un informe escrit i 
signat sobre la participació de l'Ajuntament en el referèndum en cas que fos 
convocat oficialment pel Govern de la Generalitat. 
  

Quart.- Protegir i informar al funcionariat d’aquest Ajuntament perquè no hagin  
de col·laborar de manera obligada, en l'exercici de les funcions públiques, amb cap 
iniciativa sense la cobertura legal establerta. 
 
 

Cinquè. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i a la Delegació del 
Govern d’Espanya a Catalunya.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

SOCIALISTA: Tornem al tema, tornem a l’alegria. Abans hem parlat extensament de 

l’1 d’octubre, sobre la possibilitat d’aquesta convocatòria de referèndum i nosaltres 

creiem que hi ha determinades actuacions que poden desprotegir a treballadors 

públics i poden tenir conseqüències sobre la nostra institució. No ens agradaria entrar 

en arguments polítics -que segurament serà el que faci algun dels grups-, sinó més 

aviat allò purament tècnic ja que és probable que una consulta no avalada per la 

majoria d’institucions apel·lades com són la Comissió de Venècia del Consell 

d’Europa, el Consell de Garanties Estatutàries, òbviament el Govern de l’Estat, i com 

els hi deia el Col·legi de Secretaris i Interventors tampoc ho avala i per tant el que 

se’ns presenta, aquesta possibilitat de referèndum no assoleix les garanties 

democràtiques exigides ni per la seva convocatòria o possible convocatòria, ni per la 

seva possible celebració, ni pel seu possible pragmatisme en el resultat, sense 

respectar la legalitat i el reconeixement del marc legal vigent sense saltar-se l’Estat de 

Dret, ens agradi o no ens agradi tenim l’Estat de Dret que tenim. 

 

 Els socialistes, com la majoria de la ciutadania de Catalunya, està d’acord en 

trobar una solució a través del diàleg, la negociació i el pacte, que hauria de servir per 

enfortir l’autogovern del nostre país, millorar el seu finançament i el reconeixement 

plurinacional de l’Estat, i per tant el que volem demanar és l’exigència a la Generalitat 

de Catalunya, en el cas que el Govern demani la col·laboració dels ajuntaments, 

específicament el nostre ajuntament, i ho faci de forma oficial i per escrit, i aquesta és 

una de les demandes. També ens agradaria la sol·licitud a la Secretaria General de 

l’Ajuntament, quan sigui el moment i sigui convocat el referèndum, un informe escrit i 

signat sobre la participació de la nostra institució, i demanem la protecció i informació 

a totes les persones del funcionariat, jo no dic de manera extorsionadora, d’aquest 

ajuntament sinó perquè es dirimeixi quina és l’obligatorietat o la voluntarietat de 
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col·laborar sense la cobertura legal establerta. Creiem, sincerament, que és una 

moció garantista que la podrien subscriure aquells que volen votar i aquells que no 

volen votar, perquè senzillament el que estem dient és: el que anem a fer des de 

Sant Cugat és possible o no és possible? A nosaltres ens preocupa el nostre 

ajuntament, la nostra institució, i saber quines són les previsions en cas de 

convocatòria i aquest és el sentit de la moció que presentem. 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: La moción recoge 

algunas demandas de reforma constitucional, de actualización de la Carta Magna, 

que yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo con estas peticiones, pero sí 

que me parece que por el documento del borrador que ha emitido la Generalitat y que 

se votará en estos días que estábamos hablando anteriormente, en el artículo 30, 

literal 2, del borrador de ley, ya habla de lo que se le va a pedir y lo que no se le va a 

pedir a los ayuntamientos. Entonces, básicamente, en este articulado lo que dice es 

que a los ayuntamientos simplemente se les pedirá las instalaciones que se usaron 

para la última elección, con lo cual yo entendería que todo lo que es plenos de 

insaculación, responsabilidad civil, subsidiarias del Ayuntamiento de Sant Cugat no 

habría ni siquiera un Pleno, eso es lo que se entendería, habría que ver luego como 

se deposita en tierra. Yo creo que la ley que se va a aprobar, seguramente que se va 

aprobar en el Parlamento de Cataluña ya prevé estas situaciones. Como les decía, la 

moción va en consonancia con el ADN federalista del Partido Socialista de Cataluña y 

yo creo que forma parte de la normalidad democrática, con la misma normalidad 

democrática que se pretende votar el 1 de octubre, y por eso el voto será negativo. 

 

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

Nosotros en esta moción nos sentimos cómodos con todo el redactado de los atesos 

y también de los acuerdos, pero a excepción del punto 6, la última frase donde dice: 

“reconeixement del caràcter plurinacional d’Espanya”, nosotros no estamos cómodos 

con esta forma de decirlo, sí con el reconocimiento de las nacionalidades, tal y como 

establece ahora mismo la Constitución, pero no obstante votaremos a favor, la 

apoyaremos porque entendemos que el resto que se hace de consideraciones, o sea 

la lectura que hace de la situación política respecto al referéndum y las propuestas de 

acuerdo son ajustados a la realidad, con lo cual la apoyaremos. 

 

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

Nosaltres podríem subscriure moltes de les coses que diu aquesta moció si no fos 

per petits detallats que no són tan petits, nosaltres creiem que el PSC s’oblida 

totalment que el que reclama el 80% de la població a Catalunya no és millorar el 

finançament sinó que és fer un referèndum, i no compartim de cap de les maneres 

que el referèndum que ens faci falta sigui per modificar una Constitució espanyola i 

que per tant l’hagi de votar tota la ciutadania espanyola, no hi estem d’acord. 

 

 Jo sé que aquesta moció està feta amb bona fe i que la intenció és 

precisament una cosa que nosaltres també reclamem, i és reivindicar aquells acords 

amb els quals hem arribat entre tots per dotar-nos de democràcia i pluralitat no es 

poden trencar quan interessa per una majoria més petita de la que els va aprovar, 

però com sovint passa quan parlem d’aquest tema, la moció posa el carro davant 

dels cavalls. Amb la informació que disposem avui en dia no sembla que estiguem 

davant d’un referèndum efectiu i amb garanties, és cert, però també és absurd que 

se’ns demani concreció al Ple dels ajuntaments, com fa la moció, sigui per fer el 

referèndum o per no fer-lo, quan qui convoca i organitza aquest referèndum encara 

no ha concretat. En els darrers dies, des de Junts pel Sí, i des de la CUP també, 

se’ns acusa als Comuns de posar-nos al costat contrari de la democràcia, però 

curiosament també el PSC, Cs i PP ens acusen del mateix des d’un punt de vista 
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oposat. Jo crec que s’ha de poder debatre tenint dubtes, responent amb matisos, no 

responent com a senzill una cosa que objectivament és complexa sense que se 

t’acusi de traïdor si no dones la resposta que el règim binari ha previst. 

 

 Nosaltres en aquesta moció ens abstindrem i ens comprometem a seguir 

treballant pel referèndum que ens fa falta. 

 

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

MES: Feia temps Pere que no parlàvem de coses d’aquestes. Aquesta és una moció 

diferent de l’anterior que hem tractat però sí que forma part del debat conjunt i per 

tant segurament la podíem haver tractat conjuntament, però en qualsevol cas 

aquesta és una moció que té diferents caracteritzacions, la primera la definició sobre 

quina és la voluntat integradora de Catalunya a l’Estat i per tant aquest és un fet que 

és lògic que així ho digui el partit que proposa la moció. L’altra cosa que hem de dir 

és que ens ha sobtat que es presentés la moció, pensàvem que passaria 

segurament com a Terrassa, on el posicionament de l’alcalde ha estat un, i ens ha 

sobtat també -però això no és un posicionament- perquè una part del govern carrega 

responsabilitats sobre sol·licitar Secretaria i Generalitat, sobre una altra part del 

govern, i tot i que és evident, vostès ho han explicat moltes vegades, que el seu és 

un acord a nivell municipal, però jo penso: home! els funcionaris són municipals no?, 

o els espais locals són municipals?, no sé. Jo crec que en tot cas no li fa favor a l’altra 

part del govern. Insisteixo que ja he dit en l’anterior intervenció sobre quin és el 

capteniment que sé que té l’alcaldessa en referència a això, per això ens ha sorprès 

encara més aquesta situació. 

 

 Jo no entraré molt en el concepte musical que hem parlat abans però potser la 

cançó seria “Despacito”, i d’altra banda els hi llegiré alguna frase com el 

reconeixement al dret d’autodeterminació de les nacionalitats i pobles de l’Estat 

espanyol, aquesta és una frase que aquells que no venim de l’independentisme sí 

que la tenim a dintre i el Pere reconeixerà molt bé aquesta frase que és el pacte 

d’unitat del Partit dels Socialistes de Catalunya, per tant nosaltres entenem que el 

dret a l’autodeterminació ha d’estar implícit i ha d’estar defensable i després cadascú 

que voti el que consideri, sí o no, el no és tan important com el sí, en qualsevol cas, i 

entenem que es donaran totes les garanties perquè es pugui fer. 

 

 Posar en un dels acords que s’ha de demanar un informe al Secretari, li podem 

demanar qualsevol dels grups municipals i en tot cas la responsabilitat de Secretaria 

és la que és, i hi ha diferents opinions com la del Secretari de Tarragona o altres, el 

CSITAL també parla d’una altra situació, bàsicament el CSITAL el que diu és que els 

Secretaris i Interventors el que han de fer és complir la llei, tampoc estem inventant 

aquí la sopa d’all, o sigui és una qüestió lògica. Nosaltres entenem en tot cas que 

posar en qüestió la possible il·legalitat d’una actuació no és el que s’hauria de fer en 

aquests moments i menys des d’un integrant del govern de la ciutat. 

 

 Nosaltres evidentment no sabem encara quin serà el trasllat sobre les possibles 

actuacions que hauran de fer els municipis, ja en parlàvem anteriorment i l’oferiment 

-no cal que li digui alcaldessa, li torno a repetir i estic segur que evidentment no som 

nosaltres, som molts més- fem-ho conjuntament, en tot cas, ja sé que hi ha 

responsabilitats d’alcaldia que són les que són però en tot cas si s’ha de fer nosaltres 

sempre hi serem, ni al darrera ni al davant sinó al costat en aquesta situació. 

 

 Altres vegades s’han aprovat ponències polítiques sobre aquesta situació, se 

n’ha parlat del 9N, recordem, hi ha debats que estem repetint sobre el 9N, en aquest 

cas amb percepcions diferents i amb vots diferents pel que veig, i aquesta moció diu 
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alguna cosa que ens ha sobtat, bàsicament diu que no hi ha democràcia amb el que 

està tirant el Govern de la Generalitat de Catalunya, i en aquest cas el Parlament, i 

nosaltres considerem que sí; el tema de Secretaria i la carta del Sr. Roberto 

Bermúdez, el Secretari d’Estat d’Administracions Públiques; reiterar, tot i que 

evidentment ha estat molt diferent el punt que ha fet el Sr. Soler al que ha fet el 

company de Ciutadans anteriorment sobre la responsabilitat dels treballadors i 

treballadores, que és voluntària, per tant traslladar un missatge de tranquil·litat als 

treballadors, ningú va dir que seria fàcil. Reitero el missatge d’Escòcia, tan de bo 

estiguéssim fent un referèndum pactat, aconseguit i amb la majoria de tot plegat. 

Reitero les paraules del company Pasqual Maragall en el seu moment “ens deuen un 

referèndum” i votar és el que s’ha de fer. 

 

 El cul de sac és una paraula que surt molt sovint, vindrà si el Parlament no 

compleix allò que va prometre i si aquest ajuntament no tira endavant allò que també 

hem promès tots plegats, i això no passarà. 

 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: La verdad 

es que el Partido Socialista nos tiene completamente desconcertados con sus 

continuos cambios de rumbo. Mientras es capaz de celebrar el Día de la Constitución 

en Rubí leyendo artículos de la Carta Magna, o defender el bilingüismo en Lleida, en 

Sant Cugat es cómplice del independentismo. Mientras es capaz de jurar su cargo 

con original fórmula de “por imperativo local” plagiando la fórmula casi a los partidos 

secesionistas, vota en contra del bilingüismo administrativo, abstención al Pacto 

Nacional del Referéndum presentada en febrero en este mismo Pleno, defiende el 

secuestro de la fiesta nacional de San Juan, de la fiesta mundial de San Juan, 

solsticio de verano, por parte de asociaciones nacionalistas, para unos países 

catalanes inexistentes más que en la literatura imaginaria de unos pocos que 

precisamente no le votan al Partido Socialista. Mientras vota a favor de la financiación 

con dinero público de asociaciones como el Correllengua que dista años luz de los 

principios más básicos de la transversalidad ahora desde las alturas del pacto de 

gobierno se nos trae al Pleno una moción impecablemente redactada -felicito a los 

escritores del PSC- por su excelente trabajo para defender todo lo contrario de lo que 

ha defendido en el plenario hasta la fecha. Y de verdad nos sabe mal no poder votar a 

favor de la moción, y no será por su falta absoluta de coherencia, no, no será por eso, 

será porqué en España somos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades 

autónomas, no una confederación de nacionalidades donde haya colectivos 

privilegiados sobre otros por el mero hecho de vivir en un lugar u otro. ¿Es ese su 

concepto de solidaridad? ¿Es ese su concepto nuevo de izquierdas? ¿Progresismo 

ilustrado? ¿Redistribución de la riqueza?  

 

 Si lo que quieren es mejorar la financiación de nuestra comunidad autónoma y 

el resto de comunidades autónomas mediante la negociación allí encontrará a 

Ciudadanos pero no para sufragar reinos de taifas como han hecho ustedes durante 

la democracia. 

 

 Reiterar de nuevo la carta del Sr. Bermúdez a la que ha hecho mención el Sr. 

Villaseñor, y simplemente hacer una reflexión, que no es potestad de los partidos 

políticos el proteger la legalidad con mociones, sino a los responsables del 

cumplimiento de que la ley haga su trabajo.  

 

 Por lo antes comentado nuestro voto será la abstención a la propuesta del 

grupo municipal del Partido Socialista de Sant Cugat. 
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 . REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Aquest debat està una mica repetit d’abans, segurament hi ha elements nous però 

segurament estem tots ja bastant marcats, n’hi ha que no estan ni se’ls espera, no 

volen que es voti, no volen votar, no volen deixar-nos votar a nosaltres, i els que 

intentem convèncer que poden fer campanya pel no, estem tot el dia amb aquesta 

disjuntiva.  

 

 La moció del Partit Socialista jo no penso que estigui feta amb bona fe, jo 

d’entrada penso que pretén que ens posicionem per enèsima vegada, però en aquest 

cas pretén infundir una mica el que seria la por als treballadors públics, perquè quan 

comencem a parlar no del que ens interessa a nosaltres com a representants públics 

i càrrecs electes, que és de la voluntat majoritària del nostre poble i com canalitzar-la 

amb fets polítics, sinó que comencem a parlar del “corsé” legal, de les possibles 

conseqüències, com vostès posen conceptualment un referèndum -que és 

preguntar-li a la gent què vol fer amb el seu futur- contra els funcionaris públics, 

vostès diuen “protegir als funcionaris públics d’un referèndum” que conceptualment 

és un oxímoron absolutament, com s’ha de protegir als treballadors d’un 

referèndum?, si el referèndum és una eina democràtica per excel·lència. Llavors jo 

penso humilment, potser m’equivoco, vostè em rectificarà, que de bona fe no n’hi ha 

massa en aquesta moció, potser sí que volien marcar una mica de perfil propi i 

demés i jo ho entenc també, desdir-se una mica de les postures tan demofòbiques 

que hem hagut de sentir aquesta tarda, i també els hi respecto i també ho puc 

entendre. Ara bé, el seu partit han sigut part d’aquesta problemàtica i han sigut part 

d’aquesta problemàtica durant molts anys, és a dir, vostès últimament han investit al 

Sr. Rajoy, i aquest senyor és el màxim responsable que no hi hagi cap tipus 

d’interlocució ni diàleg amb els anhels del nostre poble, del poble català, al menys 

d’una part molt important del poble català, per tant vostès han sigut còmplices 

necessaris d’un partit reaccionari i demofòbic, vostès van ser responsables -i jo 

espero que facin autocrítica en aquest sentit- del famós “apoyaré”, que aquí és a on 

neix el procés sobiranista de Catalunya, per tant amb aquell “apoyaré” i aquella traïció 

transversal vostès van sumar independentistes d’una manera desorbitada, i 

bàsicament el que han fet fins llavors és que s’han anat desprenent dels sectors més 

catalanistes que històricament formaven part del seu partit i que també tenien una 

visió i que havien arribat a construir un catalanisme polític també a Catalunya. Si el 

seu problema és la legalitat establerta no pateixin, el Parlament bastirà la legalitat, si 

aquest és tot el problema que tenim el Parlament la bastirà perquè en el Parlament hi 

ha una majoria suficient a la qual devem el nostre respecte en tant que majoria, per 

tant no parlem sempre “de estos radicales”, una majoria parlamentària que vostès no 

tenen i que bastirà aquesta legalitat. Si vostès tenen tant d’interès en la legalitat ja els 

hi deia que no és aquest l’ofici que ens toca, una persona que vol representar un 

càrrec electe, un càrrec polític que vol representar a altres persones ha d’intentar 

traduir, descodificar i entendre què és el que vol la gent quan es manifesta i es 

mobilitza i aquesta energia mobilitzadora convertir-la en coses concretes i això és el 

que estem intentant fer, el que passa és que per mala sort en aquest trosset de país 

al món tenim el pitjor interlocutor possible que hi pot haver que és l’Estat espanyol, 

que l’Estat espanyol en qüestions de democràcia diguem que ni està ni se l’espera. 

Per a nosaltres tot aquest conflicte no hi cap en la minúscula cotilla d’una Constitució 

que no oblidem -perquè ho repetirem fins a la sacietat, fins que estiguin cansats de 

sentir-ho- va ser pactat amb el feixisme, una cotilla que es diu Constitució que va ser 

pactat amb el temor a la retina de milers de persones, amb execucions, persecucions 

i exilis darrera, per tant estem parlant d’una Constitució que va ser feta amb traïdoria, 

a traïció i de nit, per tant moltíssima gent sabia o pensava que l’alternativa era el que 

havíem viscut durant 40 anys, no ens posi la Constitució com a exemple democràtic 

perquè no ho és, no ho va ser quan es va fer i segueix avui sense ser-ho perquè no 
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vol escoltar els anhels majoritaris del nostre poble, no ens deixa ni tan sols expressar-

nos. 

 

 Els atesos, no estem d’acord amb els atesos, evidentment que no estem 

d’acord amb els acords, però és que en els atesos vostè s’atreveix a desqualificar la 

realitat catalana dient que “si aconseguíssim millorar el finançament i reconèixer el 

caràcter plurinacional exponencial de l’Estat espanyol el conflicte polític estaria 

dirimit”, escolti no s’inventin coses, no és un problema de finançament el que tenim 

aquí, tenim un problema de negació de la nostra essència com a poble, tenim un 

problema de negació de la nostra sobirania, que no ens deixen exercir-la, començant 

efectivament per l’Estatut però acabant per les multituds de lleis que han sigut 

reprovades i jutjades i per tant anul·lades pel Tribunal Constitucional. Tenim un 

problema d’autonomia, de sobirania, se’ns està negant l’existència, per tant no ens 

insulti dient-nos que tenim un problema amb el finançament i que un millor 

finançament solventaria aquest problema, al menys no ens insulti si us plau. 

 

 Ja no els hi diré, perquè els hi dic a cada Ple, Rosa Parks, apartheid, 

esclavisme, els drets de les dones, els drets laborals, els drets polítics i socials es 

conquereixen desafiant les legalitats establertes, les legitimitats són al final el que 

importa, els drets polítics i socials es conquereixen desafiant les legalitats establertes. 

 

 I finalment, i acabo, el 9N milers de treballadors públics van ser voluntaris per 

obrir diferents espais públics, i estic convençudíssima que l’1 d’octubre es tornarà a 

repetir això, no pateixo gens pels treballadors d’aquesta casa, en tot cas sàpiguen 

que ens tindran al seu costat i també com deia el Sr. Villaseñor si aquesta qüestió 

passés pel Ple també tindran el nostre suport. Un últim element i l’hem de fer perquè 

estem preocupats, estem preocupats i  aquesta preocupació la dirigim directament al 

govern, falten menys de 80 dies pel referèndum i hi ha un membre del govern que no 

només no està d’acord amb que es realitzi aquest referèndum a nivell local sinó que 

a més hi posa pegues, és que hi està en contra, presenta una moció perquè no es 

faci, per tant voldríem que s’explicités el compromís del govern amb el referèndum 

una vegada més, tot i que ja sabem que han sigut moltes, i manifestar la nostra 

preocupació efectivament. 

 

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

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Començaré per la part final de la 

intervenció de la CUP, Núria està clar que a Sant Cugat i aquest equip de govern i és 

la primera cosa que vull dir de la nostra intervenció és el nostre compromís amb el 

referèndum, amb tots els processos que calgui per tirar-ho endavant, i a més a més 

això ho hem dit clar, alt i de manera molt contundent, per tant volia començar la meva 

intervenció en aquest sentit. 

 

 Jo volia centrar la intervenció també amb el que diu la moció, i no dispersar-me 

en d’altres coses que també són importants però sobretot centrar-me amb la moció 

on es comenta això, aquesta preocupació i aquesta protecció a l’ajuntament en el 

procés de la convocatòria. Bé, tranquil·litat, tranquil·litat al grup Socialista, en aquest 

sentit el referèndum haurà de tenir totes les garanties democràtiques i per això 

recentment es va presentar aquest treball de la Llei del referèndum 

d’autodeterminació que ens fixarà el marc legal per la celebració del referèndum 

vinculant el dia 1 d’octubre per a garantir el dret del poble de Catalunya a decidir 

lliurement el seu futur un cop vull recordar esgotades totes les vies de diàleg i de 

negociació i també justament per emparar a totes les persones físiques que hi 

participin, totes les persones físiques que hi participem, en primer lloc evidentment 
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els treballadors públics i els funcionaris, per tant tranquil·litat, compromís, coherència, 

legalitat i el nostre compromís amb el referèndum i amb tot el procés que calgui. 

 

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

SOCIALISTA: Evidentment estem en una fase en que tots els partits donen consell al 

PSC i el PSC té 40 anys d’història i està bé deixar-se aconsellar però em sembla que 

en fan un gra massa, i aquest oxímoron de donar-nos consells perquè estan 

preocupats per nosaltres doncs val més que us preocupeu per vosaltres que a 

vegades les realitats no són les que es veuen sinó que són pitjor del que es veu a 

casa seva. 

 

En tot cas lamentar -i ho lamento- una manca d’ètica d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, no volia entrar en aquest debat, en la Junta de Portaveus vam 

demanar una rectificació, o millor dit, una disculpa per la manca d’ètica utilitzada amb 

una informació obtinguda a través de la informació de les Comissions Informatives. Jo 

des de l’any 99 assisteixo als Plens, no com a regidor però sí com a públic, i és la 

primera vegada que un partit polític havia utilitzat una informació/moció/proposta d’un 

altre partit polític en benefici propi, i no només això sinó que enviant als mitjans de 

comunicació una moció que no era propietat seva i no només això sinó que també va 

fer una nota de premsa i obligant a tota una explicació que no s’havia d’haver produït, 

legal o no legal, és igual, vostès han ratllat una línia vermella que és difícil de 

traspassar, els hi recordo que fa qüestió d’un mes vam aprovar el Codi Ètic de la 

nostra ciutat, i hi ha postulats i hi ha punts del Reglament Orgànic Municipal que 

podrien estar en contradicció o fins i tot de la pròpia Llei de transparència, em dol que 

s’utilitzi informació, perquè què els hi semblaria a vostès si tal com ens arriba a 

nosaltres la moció d’Esquerra Republicana de qualsevol cosa ho enviem als mitjans 

de comunicació i diem aquesta és la moció que Esquerra Republicana ens ha enviat i 

a més a més el nostre posicionament és aquest. Però vostès no se n’adonen de la 

caixa de Pandora que acaben d’obrir amb això?, no se n’adonen?, això vol dir que 

aquella oportunitat que tenen els diferents grups municipals per poder donar llum a 

les seves propostes mitjançant la premsa, de poder gestionar els seus propis temps, 

de resoldre temes, doncs no, vostès s’ho salten a la torera, i se’ns dubte és un fet 

que en el Partit dels Socialistes de Catalunya li preocupa perquè avui és una moció 

però demà pot ser un altre tipus d’informació que filtrin a la premsa, i això sí que ens 

preocupa aquesta manca d’ètica, no ho havien d’haver fet i els hi vaig donar 

l’oportunitat de disculpar-se en la primera tongada de la intervenció i jo no hagués fet 

aquesta intervenció i hagués segurament interpel·lat a la resta de grups, responent a 

diferents qüestions que tinc totalment apuntades. Si vostès volen que juguem a 

aquest joc no es preocupin que no serem nosaltres els que siguem els primers, ja 

veurà com serà algun altre partit. I fins a cert punt disculpo fins i tot a Ciutadans que 

es va pensar que nosaltres ja havíem respost, i que per això s’hi va abonar, però 

pensi-s’ho quines són les actituds, quines són les maneres de fer com a companys 

de consistori i tantes i tantes reunions en les que estem plegats, si no podem confiar 

entre nosaltres amb la informació que ens traspassem anem apanyats, sens dubte 

per a mi han baixat molts enters. 

 

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

MES: Saben el que fan els calamars a vegades?, doncs tiren tinta, i vostè el que ha 

fet ha sigut tirar tinta. La veritat és que jo tenia un punt aquí posat que era per dir-los-

hi que la cosa havia anat així i que si creien que això havia pogut ferir susceptibilitats 

doncs que ens sabia greu. Jo no l’interrompo malgrat no m’agradi el que vostè digui, 

ni el to ni la manera, per tant si no pots aguantar en el moment que estic replicant-te 

o paro jo o surts tu, una de dues.  
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Aquí estàvem parlant d’una moció, el nostre grup en el seu moment va 

considerar que era una moció absolutament excepcional i per això va fer una nota de 

premsa, recordar dos punts, primer -i no sé per què no li vas demanar un informe al 

Secretari- perquè evidentment el traspassar una moció com aquesta en el moment 

que està registrada no forma part de cap delicte de revelació de secrets en cap cas, 

perquè a vegades les coses les hem de dir, no ho és. 

 

Nosaltres no tenim el costum de fer-ho, aquest grup no ho ha fet en tot aquest 

mandat, no pensem fer-ho, però en aquell moment vam creure que era un situació 

excepcional bàsicament  perquè hi havia una posició absolutament diferent d’un 

govern i pensàvem que això podia tenir un problema respecte al referèndum, ara hem 

vist que no, bàsicament. I en tot cas et vull recordar dues coses, la primera és que no 

és la primera vegada que passa, ja ha passat amb una moció de l’Hospital General i 

també ha passat amb una moció del Partit Popular en l’anterior mandat, cal que et 

digui quin va ser el grup que va fer el traspàs de la moció?, el teu i el meu, per tant 

home! hi ha cosetes que són una mica curioses. En tot cas si voleu parlem de la tinta 

o parlem de qualsevol altra cosa però jo crec que el debat està exhaurit, no serà la 

forma habitual del nostre grup i si vosaltres ho feu o si tu ho fas doncs fes-ho. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo crec que aquest debat el vam tenir en el si de 

la Junta de Portaveus, crec que vam poder fer reflexió tots plegats en relació als 

Codis de Conducta i el respecte als companys i companyes, i jo crec que cadascú 

aquí ha de fer l’avaluació corresponent, per tant en aquest cas també haig de dir que 

al final no només és el grup sinó que també som les persones que podem incidir en 

com actuem des del grup que sigui, per tant fem la reflexió personal. 

 

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

En aquest cas jo opino com el Sr. Soler, i que actuem d’aquesta manera jo crec que 

seria el correcte, jo crec que en aquest cas ells no pensaven, va ser un error i ja està, 

però bé, en fi, jo crec que d’ara endavant podria ser un error perquè no van pensar si 

es feia o si no, i crec que d’ara en endavant hauríem d’actuar tots així o modificar les 

regles i saber-ho tots. 

 

Al marge d’això el que vull és demanar a l’equip de govern, altres partits 

demanen que estigui compromès amb el referèndum, i nosaltres el que demanem és 

que no posi al servei d’una iniciativa il·legal, que nosaltres pensem que és il·legal, a 

l’Ajuntament de Sant Cugat, és el que demanem, i després perquè això tindrà 

conseqüències i ja ho sap tothom que tindrà conseqüències, és il·legal, tindrà 

conseqüències, per tant no fem coses que tindran conseqüències que no volem. 

 

I en el cas del PSC, jo des d’aquí li dic que en el cas que l’Ajuntament 

col·labori, l’equip de govern col·labori amb el referèndum, prengui la decisió que hagi 

de prendre ràpidament i conscientment del que s’estaria fent si no la prengués. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       2 (PSC i PP) 

Vots en contra: 18 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES i regidor no 

        adscrit) 

Abstencions:      5 (Cs i ICV-EUiA) 

 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
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 . REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Ho anava a dir abans però després he pensat que era igual, però com que va de 

formalismes el tema dir simplement que abans el Sr. Soler ha fet un incompliment 

d’un acord de Junta de Portaveus que vam dir explícitament que quan es retiraven 

les mocions es feia l’anunci però no es feia tot el desenvolupament polític, i ho dic 

perquè ha fet un desenvolupament més llarg que una presentació, tots teníem coses 

a dir en aquesta moció i vam explicitar i vam acordar justament en aquesta Junta de 

Portaveus que no ho faríem. Simplement això. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Gibert, intentem tots, té raó, que uns quants 

també comencin a pensar en quants plens han fet el mateix. No he esmentat a ningú, 

ni he anomenat a ningú, ni donaré paraules. En la Junta de Portaveus quedem en 

unes coses i després resulta que arribem aquí i hem de donar més llibertat a aquells 

grups que estan a l’oposició que als de l’equip de govern. 

 

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

No, una cosa és la Junta de Portaveus i les hem de complir tots. Si jo estic d’acord. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li puc assegurar que per part del govern ho 

complim sempre i més,  

 

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

PC: El que no pot ser és que ho compleixi només la gent de l’equip de govern, això sí 

que no pot ser. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs també m’agrada que reconeguin que 

justament moltes vegades és per part de l’oposició que no es compleix el que s’ha 

acordat en Junta de Portaveus, i avui és avui però portem ja un rodatge i portem una 

trajectòria i per tant crec que també hem de jutjar les coses en base al context i en 

base als fets anteriors. 

 

26.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA 

ELABORACIÓ D’UN PLA DE MESURES CONTRA L’INCIVISME A SANT CUGAT. 
 
Atès que l’increment del fenomen de l’ocupació il·legal a molts barris de Sant 

Cugat, ha fet repuntar les queixes i denuncies dels veïns per conductes incíviques 
per part dels ocupants. 
 

Atès que les mesures per eradicar el botellot han estat prou eficaces, i que en 
el sí de les negociacions del Pacte per la Nit s’estan fent avanços per a conciliar a 
veïns, restauradors i usuaris; són nombroses les denuncies per incompliment de les 
ordenances municipals i moltes vegades els agents es mostren incapaços, per faltes 
de mitjans o d’instruments, de donar una resposta a l’incivisme. 
 

Atès que són moltes les ocasions en que els veïns del parc de Can Mates 
han manifestat que estan farts dels abusos que totes les setmanes fan els usuaris 
del parc, que aprofiten per celebrar festes i celebracions particulars generant 
escombraries, deteriorant les instal·lacions i els espais enjardinats i provocant un 
excés de soroll intolerable. 
 

Atès que aquests veïns han acudit reiteradament a aquesta administració per 
a que posi fre, d’una vegada per totes, a aquestes actituds incíviques; i tot i que 
s’han reunit amb representants de l’equip de govern, les seves conclusions no són 
gens satisfactòries. 
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Atès que tots els parcs i jardins de Sant Cugat són espais públics i com a tals, 
ha de fer-se un ús racional i respectuós dels mateixos. 
 

Atès que l’Ajuntament no pot emparar aquestes conductes i exigim un pla 
d’actuació per tallar d’arrel les accions incíviques i preservar l’espai públic. 
 

Atès que la celebració de la Festa Major, l’arribada de l’estiu i les vacances, 
fàcilment, pot agreujar aquest problema requerint de l’administració pública una 
major presència d’agents cívics i efectius de la Policia Local per fer complir 
l’ordenança de convivència ciutadana i denunciar les accions incíviques que es 
puguin produir.  
 

Atès que la via pública és un indret on tothom ha de poder sentir-se a gust, 
cal que prenguem consciència de la necessitat de respectar les normes de 
convivència i de tenir cura dels béns comuns. 

 

Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents, ACORDS 

 

Primer.-  Instar a l’equip de govern a estudiar l’aprovació d’un Pla de mesures 
contra l’incivisme i aplicar-les de manera immediata als punts més conflictius de la 
ciutat. 

 

Segon.- Instar a l’equip de govern a incrementar la presencia policial i 
d’agents cívics que puguin dissuadir als incívics i denunciar i sancionar, si s’escau, 
les infraccions de l’ordenança municipal. 

 

Tercer.- Instar a l’equip de govern a modificar l’ordenança municipal de 
convivència ciutadana per tal de dotar als agents d’un instrument més eficaç a l’hora 
de lluitar contra l’incivisme a la nostra ciutat. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

  

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

Esta moción la presentamos debido a varias denuncias de vecinos de la zona del 

Turó de Can Matas i Parc Central que denunciaban la falta de civismo de algunos 

usuarios del parque, sobre todo los fines de semana y desde hace un tiempo. En este 

sentido hemos hablado en la Junta de Portavoces y antes en la Comisión Informativa 

y por parte del equipo de gobierno y de otros partidos también, se nos comentó que 

la moción entendían que abarcaba más temas del concreto de este parque. Nosotros 

dijimos que estamos dispuestos a retirarla, que es lo que vamos a hacer, para 

trabajarla y poderla aprobar en el Pleno de septiembre o de octubre, en función de lo 

que podamos acordar. Es lo que vamos a hacer, dejarla sobre la mesa y tratarla más 

adelante, propondremos un texto alternativo que intentaremos que sea cómodo para 

el resto de los partidos. 

 

 (El present punt fou retirat per part del grup proponent). 

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

 27.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
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ESTAT DE NEGOCIACIÓ SOBRE INCORPORACIÓ DE SANT CUGAT A LA ZONA 

1 DEL FFCC: Vull recordar que hi ha una pregunta entrada per escrit que 

contestarem tot seguit i que ha estat presentada pel Sr. Blázquez en relació a si ja 

s’ha tancat la negociació sobre la incorporació de Sant Cugat a la zona 1 dels 

Ferrocarrils de la Generalitat, així com si ja s’ha decidit que el cost anual d’aquesta 

mesura es repercuteixi en el rebut de l’IBI. Doncs li haig de dir que no, que no s’ha 

decidit ni una cosa ni l’altra, que evidentment si s’hagués decidit és que ho haurien 

sabut molt avançadament, per tant en aquest moment el que hi ha és un diàleg a 

nivell d’AMB, d’Àrea Metropolitana, i s’està parlant amb grups de treball però li haig 

de contestar que no s’ha tancat res en aquest moment. No sé si la Sra. Paraira vol 

ampliar la informació. 

 

 . TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 

 

ESTAT DE NEGOCIACIÓ SOBRE INCORPORACIÓ DE SANT CUGAT A LA ZONA 

1 DEL FFCC: Tal com ha dit l’alcaldessa es continua treballant a nivell d’Àrea 

Metropolitana, precisament la setmana passada va haver una reunió -per tant el tema 

no està tancat- convocant als 18 municipis, en principi tots voldrien formar part també 

d’aquesta integració tarifària, que a més es va comentar que no hauria de ser una 

petició sinó un dret igual que la resta de municipis, perquè també formem part de 

l’Àrea Metropolitana, s’està treballant en el calendari que es va proposar i que vam 

explicar a la Comissió Informativa, també vam posar sobre la taula la reunió de 

dimarts passat que potser valdria la pena tenir en compte altres administracions tals 

com Estat i Generalitat per veure les aportacions que es poden fer per ajudar en 

aquesta integració, i hem quedat emplaçats a que el Vicepresident de l’Àrea de 

Mobilitat ens convocaria a ser possible abans de final de mes, d’aquest juliol si era 

possible, i també vam demanar que si era possible estiguessin presents la resta dels 

18 municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana perquè igual que nosaltres en 

sortirem beneficiats ells també, igual que la Generalitat i l’ATM, i és el que s’està 

mirant de lligar. Evidentment, repeteixo perquè quedi clar, és un tribut metropolità 

que paguen els 18 municipis en aquests moments que en formen part i es fa a través 

del rebut de l’IBI, i el que vam demanar els municipis que vam voler opinar l’altre dia 

en la reunió era a veure si aquest rebut pot ser separat de l’IBI i que es tinguin en 

compte els mateixos valors que es van tenir en la resta dels 18 municipis per formar-

ne part, per intentar trobar la igualtat. Per tant, és un tema que evidentment no està 

tancat, és un tema que s’està treballant a nivell d’àrea metropolitana, la reunió la vam 

tenir dimarts passat, no n’havíem tingut cap altra, i per tant ho explicarem amb més 

detall en la Comissió Informativa. 

 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 

Gràcies per la informació. 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  

 

PROTOCOL EXISTENT EN CAS D’ONADA DE CALOR: Una de las cosas que le 

quería preguntar era si existe un protocolo por si acaso la ciudad se encuentra en 

medio de una ola de calor y como son los mecanismos para alertar a la población de 

esto. 

 

PROTOCOL CONTRA ACTES RACISTES: Y el tercero es que hace poco hubo un 

problema de un acto racista que fue denunciado en la ciudad, yo sé que ustedes 

están haciendo ahora un protocolo LGTB, no sé si en algún momento podríamos 
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hacer una ampliación hacia también tener un protocolo para cuando ocurren estos 

casos que espero que no sean demasiados. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Disposem d’un protocol en el cas 

de les onades de calor i li contestarà la Sra. Susanna Pellicer. 

 

PROTOCOL CONTRA ACTES RACISTES: I el tema que vostè comentava d’un 

establiment que va negar l’accés i per tant és un tema que ens fa reflexionar i haurem 

d’establir sistemes o protocols perquè aquestes qüestions no passin a la nostra 

ciutat. 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 

SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER (RESPOSTA):  

 

PROTOCOL EXISTENT EN CAS D’ONADA DE CALOR: Ho fem juntament amb el 

CatSalut i és un treball que fem amb ells, consisteix en fer un seguiment de les 

persones que viuen soles, persones vulnerables, o persones que viuen 

acompanyades de més de 80 anys, i es fa tota una sèrie de trucades periòdicament, 

exactament aquests dies, quan Protecció Civil ens diu que estem amb onada de 

calor, i també hi ha una cura especial a la web on es posen consells a la ciutadania 

en general i aquestes persones que a més a més tenen el SAD, el Servei d’Atenció 

Domiciliària, o el de Teleassistència, doncs se’ls hi fa un seguiment especial per si 

necessiten un acompanyament per anar a comprar o per anar al metge i amb tots els 

consells, per tant està destinat a les persones més vulnerables i a la resta de la ciutat 

se’ls informa pels mitjans de comunicació i la web municipal. 

 

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

 

ESTUDIO DEL COSTE DEL AGUA DE LA AMB: Una pregunta es sobre el estudio 

del coste del agua, que nos han informado que ya está hecho en la AMB y si ustedes 

lo tienen, el estudio del coste del agua que acordamos aquí en el Pleno. ¿Nos lo 

pasaron?, yo no lo he recibido, el estudio del coste del agua de la AMB, me dicen que 

lo pasaron. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): Està penjat a la carpeta. 

 

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

 

MESURES PREVISTES PER COBRIR BAIXES PER JUBILACIÓ ANTICIPADA 

AGENTS POLICIA LOCAL: Sobre la Policía Local y teniendo en cuenta que está a 

punto de aprobarse una ley que habla sobre la jubilación de la Policía, de los agentes 

de Policía, o sea teniendo en cuenta que se van a jubilar un número importante de 

agentes en los próximos 15 o 18 meses, la pregunta es qué medidas tiene previstas 

el Gobierno municipal para cubrir las bajas por jubilación anticipada, porque se van a 

jubilar anticipadamente unos cuantos agentes en la Policía Local cuando se apruebe 

este Real Decreto que contempla esta posibilidad con un amplio consenso político y 

social a día de hoy, y que según nuestras previsiones afectará en un primer momento 

a unos 13 agentes e igualmente qué previsión tienen de cumplir con su promesa de 

tener 120 agentes antes del fin del mandato teniendo en cuenta que hoy disponemos 

de 94 y de las prejubilaciones que se van a producir. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
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MESURES PREVISTES PER COBRIR BAIXES PER JUBILACIÓ ANTICIPADA 

AGENTS POLICIA LOCAL: Entenc que li contestaran a la Informativa per exposar-li 

quina és la planificació a nivell de les jubilacions que haurem d’afrontar, no només a 

nivell de Policia Municipal sinó també en diverses àrees de l’Ajuntament. Aquí hem 

de tenir en compte el tema de la reposició d’efectius que, en el cas de la Policia 

entenc que està excepcionat, però aquesta és una reflexió que vostès que han 

aprovat la limitació de reposició d’efectius també com a partit s’han de plantejar. Ho 

han aprovat vostès a Madrid i ens obliga a tots. No faci com que no va amb vostè. 

Nosaltres tenim tota la voluntat de reposar efectius perquè tenim els recursos i tenim 

el compromís, ara bé, legalment ho hem de poder fer, i aquí qui ha limitat legalment 

la possibilitat de fer-ho és el Partit Popular. Per tant ens entendrem a la Comissió 

Informativa, no en tinc cap mena de dubte. 

 

 

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

 

MESURES PREVISTES PER COBRIR BAIXES PER JUBILACIÓ ANTICIPADA 

AGENTS POLICIA LOCAL: Sí però estic parlant de les prejubilacions, això habilita 

per tornar a posar nous agents. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

MESURES PREVISTES PER COBRIR BAIXES PER JUBILACIÓ ANTICIPADA 

AGENTS POLICIA LOCAL: Doncs segur que ens entendrem. 

 

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

 

MESURES PREVISTES PER COBRIR BAIXES PER JUBILACIÓ ANTICIPADA 

AGENTS POLICIA LOCAL: És clar, ja, ja, però si es jubilen es poden reposar. Cap 

llei ho limitarà això. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

MESURES PREVISTES PER COBRIR BAIXES PER JUBILACIÓ ANTICIPADA 

AGENTS POLICIA LOCAL: No sempre, no sempre. 

 

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

EUiA:  

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ IMPLANTACIÓ SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA 

PORTA A PORTA NUCLI ANTIC SANT CUGAT: Jo una vegada més us he de dir 

que ens hem quedat una mica allò que es diu de “pasta de boniato” llegint les actes 

de la Junta de Govern Local, concretament la del 4 de juliol on hi ha un punt que diu 

“Proposta de sol·licitud de subvenció per a la implantació del servei de recollida porta 

a porta al nucli antic de Sant Cugat del Vallès”, i veiem que el títol del projecte 

concretament és “Implantació del model porta a porta per augmentar el rendiment de 

la recollida selectiva”. Feia poc més d’un mes que el mes de maig vam aprovar una 

moció, concretament presentada per Iniciativa, que deia “Convocar un grup de treball 

a l’Ajuntament aprofitant la Comissió de seguiment de l’Agenda 21 que faci una 

avaluació dels diferents sistemes de recollida de residus a Sant Cugat; l’Ajuntament 

facilitarà les dades i indicadors dels resultats de la recollida de residus als diferents 

barris de la ciutat amb especial atenció a les dades del sistema porta a porta de 

Valldoreix, en funció dels resultats la Comissió estudiarà la possibilitat d’estendre la 

recollida porta a porta a d’altres barris de la ciutat amb baixa densitat demogràfica i 
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estudiarà propostes per a la millora global de la recollida i gestió de residus”. I resulta 

que nosaltres aquí veiem que ni Comissió ni res, jo he de dir que hem assistit a totes 

les Comissions Informatives, no tenim idea que se’ns hagi comunicat de que això es 

demanava o que es pretenia demanar, o en tot cas d’alguna explicació de per què es 

demanava, que segur que hi deu ser però la desconeixem, i que per tant deixi’m dir-li 

que ens hem quedat una mica amb cara d’idiotes si em permeten l’expressió. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. PARAIRA (RESPOSTA):  

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ IMPLANTACIÓ SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA 

PORTA A PORTA NUCLI ANTIC SANT CUGAT: No crec que una cosa sigui 

incompatible amb l’altra. Nosaltres també en el nostre programa electoral deia que 

volíem estendre la recollida porta a porta en els llocs on fos possible. Nosaltres tenim 

la possibilitat de demanar un estudi per tirar endavant en aquesta línia que podem 

treballar, és que no veig que una cosa sigui incompatible amb l’altra. 

 

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

EUiA:  

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ IMPLANTACIÓ SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA 

PORTA A PORTA NUCLI ANTIC SANT CUGAT: És que les mocions no cal 

presentar-les aleshores, bé perquè ja ho fem o bé perquè ja ho estem fent, o bé 

perquè ja ho farem, aleshores no cal. Si un grup petitet com el nostre, que som dos 

mindundis, intentem fer alguna cosa positiva i diem mirem aquestes dades, a mi em 

sembla bé que si vostès demanen una subvenció i a més aquesta subvenció es 

concedeix “a bodas me convidas” que es diu, però em sembla que no és contrad ictori 

però tampoc fa caure cap anell a ningú d’informar al grup proposant de la moció dir 

que en aquests moments hi ha la possibilitat de demanar aquesta subvenció, que 

potser d’aquí a dos mesos no hi seria, i per tant entenem que s’hagi de demanar ara, 

però una mínima explicació crec que ens la mereixíem. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. PARAIRA (RESPOSTA):  

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ IMPLANTACIÓ SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA 

PORTA A PORTA NUCLI ANTIC SANT CUGAT: Doncs li demano disculpes, però 

és que en cap moment veia que una cosa tregui l’altra, al contrari, anem tots cap el 

mateix camí. Ho vam portar a la Junta del dia 4 i avui és 17, li haguéssim pogut dir 

abans?, doncs sí, no ens hagués costat però en cap moment ha sigut per mala fe. Ja 

li dic que anava també en el nostre programa, per això ens va semblar bé també 

quan ho van proposar vostès com ha dit a través d’una moció, i anem tirant camí. Li 

hagués pogut comentar?, doncs sí, li hagués pogut comentar, però no hi he pensat, i 

ni amb cap ànim de saltar-me res ni de fer res. 

 

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

DE Cs: 

 

DATA PREVISTA PER CELEBRAR UN PLE EXTRAORDINARI SOBRE L’ESTAT 

DE LA CIUTAT: Es una pregunta un poco para el comienzo de curso. Queríamos 

saber si hay alguna previsión de hacer el llamado Pleno extraordinario del estado de 

la ciudad en próximas fechas o en el curso que viene. Si hay algo previsto. Otoño… 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
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DATA PREVISTA PER CELEBRAR UN PLE EXTRAORDINARI SOBRE L’ESTAT 

DE LA CIUTAT: Els hi proposarem la data, la proposarem en Junta de Portaveus, 

que en vam estar parlant de possibles dates que podríem fer el Ple. 

 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Jo tinc 

dues preguntes, una per la Sra. Cristina Paraira i l’altra per a vostè Sra. Alcaldessa. 

 

OBRES CONNEXIÓ CANONADA SOREA BARRI CAN BARATA: L’altre dia vam 

assistir al sopar de Can Barata i ens vam assabentar que encara no han començant 

les obres de connexió de la canonada de Sorea amb el barri de Can Barata. 

Teòricament les últimes notícies que teníem nosaltres és que la connexió s’havia de 

fer al juliol d’aquest any, estem gairebé a finals de juliol i encara no s’ha fet. Em 

podria dir quan està previst completar aquesta obra? 

 

25è ANIVERSARI CAP DE LA MINA I SOL·LICITUD PEDIATRE: L’altre dia va ser el 

25è aniversari del CAP de la Mina, que van assistir diferents persones, la Sra. 

Alcaldessa i la Sra. Pellicer, i hi havia representants de la Generalitat, del 

Departament de Salut, crec que vostès li van demanar informació sobre el pediatre 

que nosaltres hem demanat per a la ciutat de Sant Cugat, i m’agradaria saber si ha 

aconseguit cap resposta per part del Departament de Sanitat, de la persona en 

qüestió ara no recordo qui era la persona, però si va fer una mica de pressió perquè 

tinguéssim una resposta quan més aviat possible. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. PARAIRA (RESPOSTA):  

 

OBRES CONNEXIÓ CANONADA SOREA BARRI CAN BARATA: Intento no dir 

dates perquè a vegades costa que es compleixin, nosaltres sí que vam dir i vam 

aprovar una moció que vam votar tots que teníem el compromís d’aconseguir 

aquesta connexió de l’aigua a Can Barata. És un projecte que puja al voltant dels 

600.000 €, vam demanar subvencions, tenim una subvenció de l’ACA de 200.000 €, 

per tant és una inversió que posarem tots de 400.000 € per dotar d’aquesta connexió 

directa. Al Ple del dia 25 de juliol l’Àrea Metropolitana porta l’aprovació d’aquesta 

inversió, en el Ple de l’Àrea Metropolitana, el dia 25. Vam tenir reunió també la 

setmana passada amb ells i ens van confirmar que seria així, i una vegada hagi 

passat aquesta tramitació i així ho vaig explicar jo mateixa l’altre dia a Can Barata, 

doncs aquest any ho farem, però faltaven aquestes tramitacions.   

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

25è ANIVERSARI CAP DE LA MINA I SOL·LICITUD PEDIATRE: No tenim 

resposta, era un acte institucional. Tampoc es va demanar una resposta, es va fer 

una petició concreta, i el que es va fer va ser un discurs de posicionament de quins 

havien estat els progressos d’aquesta ciutat en matèria d’atenció primària que es van 

valorar de manera molt important i jo no tinc cap mena de dubte que se’ns donarà 

resposta molt aviat. Però tan aviat com tinguem resposta la comunicarem a tots els 

grups polítics. 

 

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

un prec i una pregunta. 

 

ESVORANC A L’ENTRADA DEL BARRI DE CAN BARATA: A l’entrada del barri de 

Can Barata, a la calçada, està en bastant mal estat, hi ha un esvoranc. El prec és si 
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es podria resoldre perquè ja fa unes setmanes que dura i és just l’accés del barri i per 

tant dificulta. 

 

ORDENANÇA DE TERRASSES: Hem tingut coneixement que un establiment de 

restauració de la Plaça Pep Ventura, el KITSUne des de fa un temps l’estan fent 

tancar a ¼ d’una, i no sabem per quin motiu s’està fent, si hi ha hagut algun canvi de 

decret d’alcaldia en tema d’horaris, en tot cas la pregunta seria saber quan tindrem 

l’ordenança de terrasses que reguli els horaris de forma igualitària per a tota la ciutat 

per evitar que passin coses discrecionals com aquesta. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. PARAIRA (RESPOSTA):  

 

ORDENANÇA DE TERRASSES: L’horari és el que es va marcar en el Pacte de la 

Nit, hi ha un horari d’hivern i un horari d’estiu. Jo esbrinaré ara el cas aquest en 

particular perquè no m’ho sé de memòria, la veritat, però l’horari -que està al marge 

de l’ordenança- és el que es va acordar i és el que s’està complint, d’hivern i d’estiu, 

el que vam dir, i ja miraré de respondre-li. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

ESVORANC A L’ENTRADA DEL BARRI DE CAN BARATA: Pel que fa a aquest 

tema hem pres nota. 

 

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

MES: 

 

COBERTURA PISTES DE SANT FRANCESC: És en referència a la cobertura de les 

pistes de Sant Francesc. L’altre dia en el Consell d’Esports es van presentar les 

inversions en matèria esportiva, un seguit d’inversions, i entre elles no sortia la 

cobertura de les pistes de Sant Francesc, sí que sortia la posada de gespa artificial. 

Atès que no sortia podem partir de la base de que no es realitzarà o al menys no en 

aquest exercici, i jo els hi volia posar una cosa que ja saben en antecedents, el pla 

d’equipaments actual ho preveu, els pressupostos com el del 2007 i altres ho 

preveien, també hi havia un acord de pressupostos però això ja és igual, per tant els 

hi volia demanar quin és el motiu i si és cert que no hi haurà aquesta cobertura, el 

per què i, si és molt llarg, ja ho tractaríem en una Comissió. 

 

 . REGIDOR D’ESPORTS I JOVENTUT, SR. ELOI ROVIRA (RESPOSTA):  

 

 COBERTURA PISTES DE SANT FRANCESC: L’únic que li puc comentar Sr. 

Villaseñor és que el que vam presentar en el Consell Sectorial d’Esports són les 

inversions que estan en marxa i compromeses i dotades de pressupost, ja sigui que 

ve de l’exercici 2016, del 2017 o que topa amb dos exercicis. Actualment és un 

projecte que hi ha un acord de pressupostos però com que no tenim el projecte 

desenvolupat, no tenim la partida pressupostària, no vam anunciar-ho perquè no 

podíem donar dates ni explicar de què anava el projecte, per això no es va avançar 

cap informació en el Consell Sectorial d’Esports. 

 

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

MES: 

 

COBERTURA PISTES DE SANT FRANCESC: Hi havia una partida, si no recordo 

malament, en el pressupost de 220.000, entenc que és possible que faltin diners, 
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segur que falten diners per a fer una cobertura, però segurament també és molt per 

fer un àmbit de gespa, per tant, en tot cas insisteixo, en la propera Comissió 

Informativa voldríem saber si estem parlant de romanents i traspassos, o en tot cas si 

l’acord pressupostari és pel present any, no és pel 2015 o 2025. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

COBERTURA PISTES DE SANT FRANCESC: En tot cas jo crec que en la 

Informativa vostès poden veure una mica la partida, l’encàrrec del projecte, la gespa 

artificial no és barata, la primera instal·lació, per tant s’ho miren en la Informativa. 

 

 . REGIDORA SRA. LOURDES LLORENTE, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CUP-PC:  

 

INCIDENTE AGENTE POLICIA LOCAL EN MERCADO TORREBLANCA: Nuestra 

pregunta es en relación al incidente que hubo con un agente de la Policía Local en el 

mercado de Torreblanca, y sobre todo como está el expediente que se iba a abrir 

para averiguar los hechos. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. PARAIRA (RESPOSTA):  

 

INCIDENTE AGENTE POLICIA LOCAL EN MERCADO TORREBLANCA: Nosaltres 

en aquests moments, tal com vam dir i vam comentar també en Junta de Portaveus, 

estem acabant de recavar tota la informació per poder fer l’anàlisi, ja vam dir que ho 

aniríem compartint en Comissió Informativa i a mida que anem avançant els 

informarem. Crec que n’hem parlat abastament i no podem ara en aquests moments 

aportar més informació. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sense res més a tractar els desitjo bones 

vacances als qui en puguin fer. Quan parlem a vegades d’unitat de l’acte recordem 

que el plenari es tanca i després s’obre el procés i la part de participació ciutadana, 

per tant el que consta en acta és el que diem ara i per tant consti en acta que els 

desitjo un bon descans als qui en puguin fer i per tant que recuperem forces. 

 

Conclòs l’anterior i essent les 19:58 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 

i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 


