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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 
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 un 
minut del dia divuit de setembre 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., 
havent estat excusada l’absència 
del regidor Sr. Ciprian. 
 

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

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans d’iniciar la sessió plenària els hi prego que 
guardem un minut de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats del 17 d’agost 
a Barcelona i Cambrils. 

 

 (En aquests moments, el Consistori i públic assistent guarden dempeus 

un minut de silenci).  

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara passarem a tractar els punts inclosos en 
l’ordre del dia, però abans els hi vull comentar una qüestió d’ordre. Com Alcaldessa-
Presidenta escollida per aquest plenari municipal, on resideix la sobirania del poble de 
Sant Cugat, els hi proposo introduir un punt d’urgència, a l’apartat de Despatx d’Ofici, 
per donar compte i ratificar l’escrit-decret que vaig signar el proppassat 7 de setembre 
i en el qual manifestava el meu suport, el qual faig extensiu amb la present ratificació 
a tots els regidors i regidores del plenari, en relació al Referèndum convocat per al 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 2 

 
ESBORRANY ACTA 

proper 1 d’octubre i a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquest escrit, que 
han signat tots els ajuntaments, més de 700 alcaldes i alcaldesses, a proposta de 
l’AMI i l’ACM, el vaig comunicar al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les 
esmentades AMI i ACM. Aquesta comunicació es va realitzar de manera oficial a les 9 
hores i 41 minuts del proppassat 7 de setembre, com consta al registre de sortida. 
 
 Per tant els proposo d’incorporar aquest punt a l’ordre del dia d’aquest plenari i 
caldrà doncs votar-ne la urgència. Alguna pregunta?, alguna qüestió? 
 

INTERVENCIONS PER QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
le quería preguntar la razón, primero, de dar cuenta de un decreto que, si no es un 
decreto pues es un escrito, como decía usted un escrito/decreto, ¿por qué tenemos 
que dar cuenta en el Pleno? y, segundo, solicito aclaración del por qué se introdujo en 
el orden del día previo a la Junta de Portavoces, después se retiró, y ahora se vuelve 
a poner como punto del orden del día nuevamente modificando otra vez el orden del 
día. 
 

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

DE Cs: Nos unimos a lo comentado por el compañero del Partido Popular, parece una 
maniobra torticera el hecho de que usted en el ayuntamiento hayan sacado del orden 
del día y lo hayan introducido ahora y, en segundo lugar, nosotros en cuanto a la 
urgencia no la apoyamos en absoluto, y luego ¿nos va a dar otra vez la palabra?, ¿va 
a comentar luego usted algo más o simplemente es dar cuenta? 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest moment debatem la urgència. 
 

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

DE Cs: Pues no estamos de acuerdo en absoluto. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Alguna altra qüestió?, doncs jo el que els hi diria 
és que és del tot evident que estem vivint un moment d’una complexitat elevadíssima, 
estem vivint un moment on per part del Govern de l’Estat s’estan realitzant de manera 
exagerada una limitació dels drets polítics i les llibertats ciutadanes, estem veient com 
la llibertat d’expressió, la llibertat de premsa, la llibertat d’informació, la llibertat 
d’associació són avui perseguides i entenem encara més que mai que la 
transparència i poder explicar què és el que aquesta alcaldia està duent a terme en 
aquests moments de tan alta complexitat és precisament donar servei als ciutadans, 
per tant sí que observem la urgència. De la mateixa manera també els hi proposo 
incorporar un segon punt de l’ordre del dia que és el punt de donar compte i ratificar 
l’escrit que he signat aquest matí adreçat a la Sra. Fiscal en Cap de la Província de 
Barcelona en el qual li demano deixar sense efecte les instruccions 2/2017 del Fiscal 
Superior de Catalunya i la Instrucció complementària a l’anterior 1/2017 de 
l’esmentada Fiscal en Cap de la Província de Barcelona. Com saben aquestes 
Instruccions insten les forces de seguretat de l’Estat, els Mossos d’Esquadra, i també 
les Policies Locals a actuar en contra de la campanya del referèndum, atemptant 
d’aquesta manera contra els drets constitucionals bàsics com són el dret a la llibertat 
d’expressió, el dret de reunió i el dret a la llibertat ideològica. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: En 
primer lugar mi desagrado porque la documentación de hechos que en este caso 
pretendemos discutir yo por ejemplo no la tengo, no están directamente en el orden 
del día y no tenemos ni tan siquiera las manifestaciones a las que usted hace 
referencia. Y luego dejando de lado lo que es la libertad de expresión que 
evidentemente sí que existe, y la libertad de opinar también por los medios de 
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comunicación, otra cosa es insertar publicidad de un referéndum que se ha 
considerado ilegal. Me acaba de llegar ahora mismo imagino la documentación, como 
no soy Einstein ni pretendo serlo me imagino que tendremos que hablar de algo que ni 
tan siquiera he tenido la oportunidad de leer, lo que me parece bastante -permítame la 
palabra- cutre. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
creo que queda fuera de toda lógica tener que hablar, mi turno ya había pasado, de un 
punto del orden del día en el que no hemos tenido oportunidad ni siquiera de ver el 
documento porque a mí me lo acaban de dar ahora mismo, entonces yo rogaría que 
para introducir puntos de urgencia en el orden del día al menos tengamos la 
documentación en el momento que nos toca hablar sobre ellos, es que ni siquiera la 
tenemos. Yo entiendo y de hecho me lo acabo de mirar en diagonal y usted puede 
dirigir a la Fiscal Provincial todos los escritos que quiera siempre que sean dentro de 
la legalidad, y aquí entiendo que usted le hace una petición, puede hacer una petición 
y yo no me opondría a que usted le haga una petición y que dé cuenta en el Pleno, 
evidentemente que no, pero sí que lo introduzca en el orden del día sin haberlo visto, 
es que evidentemente tenemos que ver las cosas para poder pronunciarnos en el 
Pleno si sí o si no, o lo que creamos conveniente. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Estic molt d’acord amb la precisió que vostè fa 
però sap que precisament per això és d’urgència, perquè no hi ha hagut oportunitat ni 
possibilitat prèviament per fer-ho arribar ni per incorporar-ho a l’ordre del dia. Per tant 
el que els demanaré és la votació de la urgència. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
m’oposo a que es posi a l’ordre del dia i a que es voti la urgència. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs voti en contra, pot votar en contra. 
 
Doncs passem a la votació i per tant els demanaria si podem incorporar 

aquests dos punts dins de l’ordre del dia com a punts 1 bis i 1 ter, per tant seria un 
punt 1 bis i un punt 1 ter dins de l’ordre del dia del plenari. 

 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Jo li demanaria si ho podem fer per separat, perquè jo entenc que un document que 
s’ha signat avui sigui urgent però un que estava abans de tancar l’ordre del dia 
nosaltres tenim posicionaments diferents. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs ho fem per separat, no hi ha cap 
inconvenient. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
demanaria que el Sr. Secretari es pronunciés sobre aquesta forma de procedir al Ple 
d’avui per introduir aquests punts o no, amb el motiu de la urgència, i no només això 
sinó que tinguem que pronunciar-nos sense haver vist la informació. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Secretari, si vol exposar com procedeix 
incorporar per urgència un punt dins de l’ordre del dia. 

 

. SECRETARI GENERAL: Segons la Llei de règim local i el Reglament Orgànic 
per incorporar un punt d’urgència cal sotmetre’l a votació i que obtingui la majoria 
absoluta de vots dels regidors. 

 
Si em permet l’alcaldia, quant el fons, crec que més que el problema formal 

d’urgència o d’incorporar un punt a l’ordre del dia, cal tenir en compte les providències 
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en relació a la matèria del referèndum simplement per constància i a tall informatiu: el 
Tribunal Constitucional el 7 de setembre ha dictat una providència suspenent la Llei 
del referèndum, això està publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 216 de 8 de 
setembre, i també estan suspesos pel propi Tribunal Constitucional publicat el mateix 
dia al BOE del 8 de setembre, una Providència de la mateixa data del 7 de setembre 
que suspèn el Decret 139/2017 de 6 de setembre, de convocatòria del referèndum. I 
finalment ha estat suspès, que això ja incideix més directament en la responsabilitat 
dels ajuntaments, el propi Tribunal Constitucional ha publicat en el mateix Butlletí una 
providència també de 7 de setembre, que suspèn el Decret 140/2017, de 7 de 
setembre, de normes complementàries per la celebració del referèndum 
d’autodeterminació i aquesta Providència incorpora al final una notificació expressa 
que diu: “A los alcaldes de todos los municipios de Cataluña a través de la Delegación 
del Gobierno en Cataluña se les advierte a todos -o sigui a totes les alcaldies- de su 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la 
suspensión acordada”, i amb el màxim respecte al que assenyalava l’alcaldia que això 
és una opinió política absolutament legítima, de circumscriure-ho al dret de la llibertat 
d’expressió o posicionament polític, aquí tenim que estar a la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional i als criteris de Fiscalia, les instruccions tant del Fiscal General 
de l’Estat trameses al Fiscal Superior de Catalunya així com trameses també a tots els 
Fiscals Provincials, i el que haig de dir per seguretat jurídica és que aquesta votació 
pot incórrer en un delicte de desobediència, del compliment de les sentències del 
Tribunal Constitucional, repeteixo però que una cosa és el marc jurídic de dret positiu, 
l’altre el màxim respecte als posicionaments dels membres electes i legitimats pel vot 
popular i altra cosa és l’obligació jurídic-formal i legal d’advertir que no es pot donar 
cap suport a una llei que ha estat suspesa, i ja en anteriors sentències del Tribunal 
Constitucional que si ho estima el Ple podria també referir-les, el Tribunal 
Constitucional des de fa uns mesos ha dictat varies sentències, aquestes sí que són 
sentències definitives declarant il·legal ja inicialment la Resolució 1/11 del Parlament 
de Catalunya i les que han anat seguint seqüencialment de posar en marxa un procés 
per l’autodeterminació de Catalunya i aquestes sentències sí que són definitives i ja en 
origen declaren il·legal l’inici del procés, totes les fases que hi han hagut posteriors i “a 
fortiori” podríem dir la Llei del Referèndum que és una mica -i la de Transitorietat- la 
culminació de tota la tasca que ha fet el Parlament de Catalunya. 

 
Simplement concloure a tall informatiu que aquesta votació, bé, els qui votin a 

favor, que ja en són conscients, que pot comportar responsabilitats de tipus penal i jo 
crec que el delicte de desobediència, bé, això en tot cas ho ha de qualificar la Fiscalia 
en fer l’acusació i en últim terme els Tribunals, de l’ordre jurisdiccional penal però que 
hi ha aquí un risc latent, però penso que intens, que es poguessin derivar o deduir 
responsabilitats penals pels qui votin a favor d’aquesta ratificació del Decret d’Alcaldia 
que esmentava la Sra. Alcaldessa, que en realitat i en estricta puritat jurídica, com la 
mateixa alcaldessa va assenyalar, no tindria la naturalesa de decret d’alcaldia sinó 
que es podria entendre que és una manifestació política i com molt bé assenyalava 
l’alcaldessa aquest document intitulat decret fou signat abans de les 10 del matí i a les 
9:44 h., crec recordar, va ser notificat per la plataforma EACAT a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, en tot cas amb anterioritat a que el Tribunal Constitucional 
suspengués la Llei del Referèndum, que la va suspendre aquell mateix dia, el 7 de 
setembre, però en hores posteriors, i en tot cas la Llei del Referèndum també des d’un 
punt de vista jurídic-formal està suspesa la seva vigència, la qual cosa vol dir que el 
propi Tribunal Constitucional considera que va estar unes hores vigent i que dintre 
d’aquestes hores de vigència va ser quan l’Alcaldia va dictar un document intitulat 
Decret d’Alcaldia donant suport al referèndum que era una llei en aquell moment o en 
aquell horari concret que estava vigent, i que a dia d’avui encara no ha estat 
expulsada de l’ordenament jurídic, simplement suspesa la seva vigència perquè 
aquesta llei requerirà una sentència i només amb una sentència el Tribunal 
Constitucional quedaria o podria quedar declarada amb tota probabilitat 
inconstitucional i expulsada de l’ordenament jurídic, però avui per avui, repeteixo, està 
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únicament suspesa, no anul·lada o declarada inconstitucional, encara que es pugui 
presumir el resultat “prima facie” ja en aquest sentit per tota la jurisprudència anterior 
del Tribunal Constitucional que està ja molt consolidada els últims dos anys i escaig i, 
en definitiva, haig de repetir la responsabilitat que es pot derivar d’ordre legal, 
responsabilitat penal pels qui votin a favor, especialment m’estic referint al punt del 
referèndum, l’altre escrit amb una petició a Fiscalia no pot integrar cap conducta típica 
penal, no hi ha una tipicitat, m’estic referint únicament al punt primer bis de ratificació 
del document d’alcaldia donant suport al referèndum i amb el compromís de 
desplegament de les determinacions de la llei que avui està suspesa i lògicament no 
és aplicable; bé i el Decret de convocatòria també està suspès i la norma de 
desplegar la col·laboració dels ajuntaments quant a infraestructures per col·legis 
electorals s’ha d’entendre que no es pot aprovar, el propi Tribunal Constitucional amb 
l’advertiment o notificació a totes les alcaldies de Catalunya com he esmentat abans 
prohibeix qualsevol actuació tendent a difondre, fomentar, recolzar o executar les 
determinacions de la Llei del referèndum o el propi referèndum. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Secretari. Crec que queda aclarit, per tant 
els demanaré la votació. 

 

INTERVENCIÓ PER QÜESTIÓ D’ORDRE 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Por cuestión de orden le 
pediría, no sé si ya algunos lo habrán hablado pero a los que nos coge de sorpresa 
quisiéramos una pausa de cinco minutos para leerlo y entenderlo porque sino vamos 
a votar una cosa que no hemos leído. Para votar la urgencia no, pero para votar… 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hem de votar la urgència, per tant el que estem 
fent és votar la urgència. Jo crec que tenen temps suficient per entendre i comprendre 
els dos escrits de manera fefaent. No hi ha cap problema i no són massa complexes. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
querría aclaración del Secretario porque él ya ha entrado en la cuestión de fondo pero 
yo me he referido a la cuestión de forma, no a la de fondo, y en la cuestión de forma 
yo pediría si es aplicable el artículo 29 del ROM sobre mociones y propuestas de 
urgencia en el que dice que podrán presentarse pero que requerirán que se discutan 
anteriormente al Pleno en una Junta de Portavoces extraordinaria. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, apliquem l’art. 23 en el seu apartat 2.4) del 
ROM i en base a aquest article 23.2.4) proposo incorporar els dos punts a l’ordre del 
dia. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
demanaria si el Secretari pot dir si és d’aplicació l’article 29 en aquest cas. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: A veure si el Secretari pot contrastar l’art. 23.2.4) 
amb l’article que al·lega el representant del Partit Popular. 

 

. SECRETARI GENERAL: Considero que la incorporació que proposa 
l’Alcaldia-Presidència és correcta des del punt de vista jurídic-formal, s’ha d’entendre 
que la potestat de confegir l’ordre del dia que ve atribuïda legalment a l’Alcaldia i en tot 
cas l’apreciació d’urgència en un cas com és el present de legítima apreciació política 
sempre comporta un motiu de discrecionalitat; vull dir que l’apreciació d’urgència no 
és un tema estrictament reglat ja que comporta una estimació legítima subjectiva 
d’àmbit de discrecionalitat i des d’un punt de vista jurídic en que un òrgan, com és el 
Ple, màxim òrgan de govern, estimi la urgència sigui per assumpte sobrevingut, com 
pot ser aquest cas, o per altres connotacions, és un concepte jurídic indeterminat els 
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motius d’urgència que, repeteixo, té un àmbit de discrecionalitat. Jo no havia entrat 
abans en el punt de vista jurídic-formal i m’he centrat en els aspectes de fons que crec 
que era el tema de rellevància substantiva. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant apreciarem la urgència a través de la 
votació, tot i que entenc que l’hem motivada. Els hi demanaria doncs si podem 
incorporar com a punt 1.bis) de l’ordre del dia la dació de compte i ratificació de 
l’escrit-decret d’alcaldia de suport al referèndum de l’1 d’octubre. 

 

TORN DE VOTACIÓ INCORPORACIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA PUNT 1.bis) 

 

Vots a favor:      18 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES i regidor no 

         adscrit) 

Vots en contra:    4 (Cs, PSC i PP) 

Abstencions:        2 (ICV-EUiA) 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’incorpora doncs a l’ordre del dia. Passem al 
següent punt que els proposo incorporar dins l’ordre del dia com a punt 1.ter) la dació 
de compte i ratificació de l’escrit adreçat a la Fiscal en Cap de la Província de 
Barcelona signat per l’alcaldessa en data d’avui mateix 18 de setembre. 

 

TORN DE VOTACIÓ INCORPORACIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA PUNT 1.ter) 

 

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

         regidor no adscrit) 

Vots en contra:   3 (Cs i PP) 

Abstencions:       0 

 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 

 

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

SOCIALISTA: No he volgut parlar abans per no entrar en discussió, senzillament em 
remetré a dir per què hem votat en contra. Nosaltres entenem que no hi ha aquesta 
urgència en el plenari. Vostès ja saben i després en la defensa dels punts ja entrarem 
en arguments de quin és el nostre posicionament com a partit, vostès ja saben quin és 
el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya, i per tant en el marge de 
l’autonomia que tenim en el Pacte signat de govern local hem fet ús d’aquest punt i 
per tant hem mostrat la nostra discrepància en la presentació d’aquests punts. 
 

DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

 

1.- DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE REBUIG ALS 

ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE 

RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I 

D’EMERGÈNCIES. 

 

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Cugat, reunida en sessió 

ordinària, el passat dimarts 12 de setembre de 2017, a les 16 hores, ha aprovat, 

amb el vot favorable de tots els grups municipals, la següent declaració: 

  

Atès que els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 
d’agost de 2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i 
van produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 
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Atesa la ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències 
mèdiques, juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els 
primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de 
l’atac. 

 

Atès que les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els 
següents dies, així com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des 
de qualsevol idea o religió. 
 

Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
acorda el següent: 

 

PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a 
les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 

 

SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen 
l’odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra. 

 

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, 
les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió 
social. 

 

QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos 
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de 
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix 
temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma 
immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades 
per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos 
de seguretat de l’Estat. 

 

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la 
voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant 
pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 

 

SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la 
cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la 
convivència i la inclusió de la societat. 
 

TORN DE PRESENTACIO 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aquesta és una declaració conjunta de tota la 
Junta de Portaveus i que hem simbolitzat a través del minut de silenci que ha celebrat 
aquest plenari amb el nostre suport amb les víctimes i el nostre suport, en definitiva, 
de rebuig al terrorisme i a la violència. 
 

DESPATX D’URGÈNCIA 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entrem doncs en els punts del Despatx 
d’Urgència i en primer lloc el punt de ratificació de l’escrit-decret de suport al 
referèndum de l’1 d’octubre signat per aquesta alcaldia el passat 7 de setembre. 
 

 1 bis.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE 

SUPORT AL REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA. 
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- RATIFICAR en els seus propis termes el Decret d’Alcaldia de 7 de setembre 
de 2017, de la següent textualitat literal: 

 
“ DECRET D’ALCALDIA 
 
Atesa l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum 
d’Autodeterminació i de la publicació en el DOGC núm. 7450, de 7 de setembre actual, 
del Decret 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum 
d’Autodeterminació de Catalunya. 
 

MANIFESTA: 
 
Primer.- El ple suport al Referèndum convocat per al propvinent dia 1 d’octubre de 
2017, de conformitat amb la Llei aprovada i complir les previsions que es concreten a 
l’esmentada Llei. 
 

Segon.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària. 
 

Tercer.- Comunicar el present Decret al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis 
per a la Independència (AMI). “ 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
este caso nosotros hubiéramos preferido otro texto que se aprobó en el Parlament 
pero dada la falta de oportunidad para discutirlo intentamos adaptarnos a lo que 
quiere la mayoría y aprobar el texto… 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Estem ja en el punt 1.bis) que hem incorporat de 
nou. Entenc que vol fer referència al punt anterior. El que passa és que al ser una 
declaració de la Junta de Portaveus on intentem tots el consens, li agrairia si vol entrar 
en aquest punt 1.bis) que hem incorporat d’urgència. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
sí, si no parla ningú jo tampoc, segur. 

 
Evidentment abans ja he manifestat la nostra posició en contra d’incloure 

aquest punt a l’ordre del dia per motiu d’urgència, primer perquè no hi ha urgència i, 
segon, perquè entenem que la manera de procedir s’assimila molt al que va succeir al 
Parlament amb el tema de la Llei del referèndum i la Llei de transitorietat al marge del 
propi Reglament del Parlament i en aquest cas introduint-ho quan ja ha començat el 
Ple i també una mica limitant els nostres drets per poder llegir la pròpia documentació 
que se’ns dóna d’argumentació d’aquesta proposta i poder documentar-nos sobre 
quin ha de ser el nostre posicionament, sense temps per això. Acaben de sol·licitar 
aquí un recés de 5 minuts per poder-ho fer, vostè ha dit que no perquè entenia que no 
feia falta, nosaltres entenem que sí, que sí que fa falta, i que aquesta forma de 
procedir no és la correcta. 

 
Entrant en el fons de la qüestió, evidentment nosaltres ens oposem de pla en 

tot això que està succeint i a més a més amb l’excusa d’una falta de democràcia per 
part de les persones que no estan d’acord en fer un referèndum tal i com s’està 
plantejant, per tant el nostre rebuig a tota aquesta forma d’actuar, a la deformació de 
les potestats que té una institució com la Generalitat per part de qui l’està dirigint ara 
mateix i tots els partits que col·laboren amb aquestes accions i demanar que la 
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justícia actuï, com està fent, davant d’aquests atropellaments en realitat a la 
democràcia, a la verdadera democràcia. 

 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Gràcies alcaldessa per donar-nos aquesta oportunitat d’expressar-nos avui amb 
aquest tema que com molt bé vostè ha dit i que per tant nosaltres li donem tot el 
suport a la urgència era fonamental que ho poguéssim parlar en aquest Ple que és la 
màxima institució de la sobirania de l’Ajuntament d’aquesta ciutat, per tant avui aquest 
grup municipal li vol expressar un cop més, com a regidors escollits democràticament 
a les urnes, tot el nostre suport tal i com ja vam demostrar el dissabte passat a la 
Plaça Sant Jaume, ho vam fer juntament amb 750 alcaldes més i amb centenars de 
càrrecs electes locals amb els que ens vam conjurar tots plegats que com a 
demòcrates posaríem les urnes i facilitaríem el dret de vot a la bona gent d’aquest 
país i per tant també a la bona gent de Sant Cugat. 

 
Aprofitem també aquest moment per denunciar avergonyits i entristits de veure 

com aquesta ofensiva i deriva autoritària il·legítima del PP amb el suport explícit de 
Ciutadans i del PSOE, i amb el silenci molt cops còmplice i demolidor de molts 
d’aquells que fa 4 dies deien que estaven d’acord amb el dret de l’autodeterminació 
però que a l’hora d’exercir-lo ja és una altra cosa. Es veu que les revolucions 
s’anuncien però no es practiquen no fos el cas que canviessin massa coses. 

 
Alcaldessa, no està sola, té el suport i el compromís de la majoria de la 

ciutadania d’aquesta ciutat i té el suport i el compromís de la majoria de regidors 
d’aquest Ple i per tant més legítim no pot ser. Aquest és el referèndum de la 
ciutadania, de ciutadania molt diversa, de ciutadania amb orígens, amb llengua, amb 
creences molt diferents i que s’ha guanyat sobradament el dret a votar en la més 
estricta tradició democràtica per tal de dirimir els assumptes del poble a partir del vot 
del poble. Voldríem a més a més també interpel·lar al tinent d’alcalde Sr. Soler, potser 
no ens hem assabentat, si és així que no ens hem assabentat em disculpo per 
avançat, però sinó Sr. Soler: ha mostrat el seu suport a l’alcaldessa d’aquesta ciutat i 
del govern del qual vostè en forma part per totes les amenaces que està rebent de la 
Fiscalia que pretén citar-la a declarar per complir el que va prometre a la ciutadania 
quan va ser escollida alcaldessa? Entenc que si a sobre aquesta amenaça recau no 
només a l’alcaldessa de Sant Cugat sinó a 750 alcaldes i alcaldesses entre els quals 
hi ha gent del PSC, també s’hi revelarà en contra, no? I si a sobre d’aquests 750 
alcaldes i alcaldesses n’hi ha 28 que són del PSC i que a banda de les amenaces de 
la fiscalia reben també les amenaces públiques del Sr. Iceta per complir allò que 
legítimament els demana la majoria de la ciutadania dels municipis on governa, 
entenc que també s’hi revelarà no? 

 
Avui volem interpel·lar a tot el Consistori perquè expressi el seu rebuig a la 

deriva autoritària sense precedents a l’Europa del segle XXI, en un veritable estat 
d’excepció per part del PP amb aplaudiments del PSOE i Ciutadans, saltant-se per 
cert la sacrosanta Constitució que vostès tan veneren vulnerant d’aquesta manera els 
drets socials i civils de la ciutadania de Catalunya. S’ha esmicolat la sobirania del 
Parlament per debatre sobre qualsevol tema al prohibir la Comissió del Procés 
Constituent vulnerant l’Estatut i per tant el propi ordenament jurídic que vostès tant 
presumeixen de fer complir. S’ha amenaçat la llibertat d’impremta i d’expressió com 
s’ha fet patent amb l’entrada a redaccions de mitjans de comunicació per part de la 
Guàrdia Civil, avui hem tingut l’exemple dels nostres amics i amigues del Tot que han 
hagut de veure com entrava la Guàrdia Civil a la seva redacció. Mentre les forces de 
seguretat juguen a fer de Mortadelo y Filemón requisant planxes d’impremta i cartells, 
cartells que per cert són impresos immediatament després, estem en una alerta 4 de 
terrorisme. Però està clar que la propaganda política en un estat repressor és una 
veritable arma de destrucció massiva, això sí el President del Govern aixeca 
l’aplaudiment histèric del públic del PP català anunciant que han requisat 100.000 
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cartells de propaganda política, una imatge que fa vergonya aliena de veure. No sé 
per què però em van venir al cap en aquell moment aquelles declaracions del Fiscal 
General de l’Estat que deia que la gent de Catalunya estava abduïda i de cop ho vaig 
entendre tot. No s’ha respectat el dret de reunió, no s’ha respectat ni a Santa Coloma 
de Gramanet i es pretenia que es respectés a Madrid, i si no que li preguntin a la 
companya Gibert que ahir va veure com a Madrid ho petaven explicant el per què de 
referèndum. I el que és més greu de tot, com ja hem dit, s’està perseguint a centenars 
d’alcaldes i alcaldesses del país, que entenc que no li preocupi al PP i a Ciutadans 
que no en tenen cap, bé, el PP en té un, però insisteixo, li hauria de preocupar al 
PSOE que en té 28 al punt de mira de la Fiscalia. Però res de tot això ens farà tirar 
enrere, ja se’n poden fer la idea, això va de debò, això va del dret a 
l’autodeterminació, l’autodeterminació que està emparada pel dret internacional, està 
recollida al pacte de drets econòmics, socials i culturals, i a la Carta de les Nacions 
Unides, pactes per cert subscrits i ratificats per l’Estat espanyol. 

 
Ens autodeterminem perquè som un poble i en tenim el dret, però també com a 

ferma i digna oposició davant d’aquest sistema anacrònic caduc i caducat a Catalunya 
des de fa ja anys diguin el que diguin. Amb el dret a l’autodeterminació no es 
mercadeja a canvi d’una reforma de la Constitució que depèn d’una aritmètica 
parlamentària del Congrés que mai existirà, i aquí no hi ha equidistàncies possibles 
perquè no és un conflicte polític del 80% de la ciutadania de Catalunya amb el PP, el 
PP a Catalunya és residual i si no mirin el Parlament i aquest Ajuntament. La millor 
moció de censura al Sr. Rajoy es diu Referèndum i aquesta moció l’1 d’octubre la 
podem guanyar. L’1 d’octubre aquest país té l’oportunitat de canviar moltes coses, a 
fer un país on el progrés social i econòmic sigui la prioritat del seus representants 
públics, això ara depèn de tots nosaltres, de tots els catalans i catalanes sense 
excepció, perquè el resultat del referèndum ens afectarà a tots per igual, votants del 
sí, votants del no i dels que us quedeu a casa, vosaltres mateixos, això va de 
democràcia però sobretot, sobretot, va de la dignitat d’un poble que està disposat a tot 
per defensar-la perquè d’això en depèn el nostre futur i el dels nostres fills i filles. 

 

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

DE Cs: Después de lo que hemos visto en el comienzo de este Pleno este grupo 
municipal ha decidido no solicitar que también se haga dación de cuenta del recurso 
que este grupo político entró por Registro el día 8 de septiembre. Tenemos 
conocimiento de que fue registrado y ahora hay el plazo de un mes para que ese 
recurso sea estimado o no por los servicios jurídicos de este ayuntamiento. Con esto 
queremos decir lo siguiente: si usted firmó el Decreto de apoyo a la ley que devendrá 
en inconstitucional y que de momento está suspensa por el Tribunal Constitucional, a 
las 9,20 h. del día 7 de septiembre, la notificación del acto del Tribunal Constitucional 
fue a las 9,44 h., y nuestro recurso es posterior, esto quiere decir que si ese recurso 
no queda estimado el acto administrativo que usted conformó en el decreto que firmó 
quedará ratificado, esa es la postura que nosotros en primer lugar queremos que 
quede bien claro y que estimamos que los servicios jurídicos del ayuntamiento se 
pronuncien respecto a este recurso de vital importancia. 

 
Respecto a todo lo acontecido hoy, nosotros con la política hemos llegado hasta 

donde podíamos con el recurso administrativo, a partir de ahí hablarán los juzgados y 
tribunales y con los actos que usted está llevando a cabo por supuesto. 

 
Respecto a la urgencia, respecto a su manifestación que han hecho hoy aquí, la 

dación de cuenta, etc., más de lo mismo como decía mi compañero Sr. Benejam, más 
de lo mismo que se vivió en el Parlament, nos callan la boca a la oposición, lo ha 
hecho con alevosía, los hechos nos dan la razón porque la Sra. Ingla ha hecho una 
extensa exposición -hecha supongo que a Arial 11 e impresa- de un tiempo estimado 
de unos 5 minutos o más, a la que esta oposición -que se opone a todo lo que usted 
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está haciendo- no hemos tenido oportunidad de hacer, eso por un lado. La oposición 
no cuenta, en este ayuntamiento hay muchos grupos políticos y todos tenemos 
derecho a velar por lo que dicen nuestros ciudadanos, por lo que piensan nuestros 
ciudadanos y por lo que han votado, y usted ha conculcado este derecho. 

 
En tercer lugar, usted ya ha decidido Sra. Conesa, ha demostrado que es 

mucho más independentista que demócrata, para usted la ley no es nada y nos ha 
quedado claro. 

 
Y por último, no quería cerrar la intervención de este grupo municipal sin hacer 

mención a lo que para nosotros es lo más importante en estos tiempos y hoy en 
concreto queremos leerlo textualmente. Artículo 9.1) de la Constitución de España de 
1978: Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico. 

 

. REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Primer de tot Sra. Munia, per ser que no els deixen parlar ja ha parlat tres cops i li 
agrairia que no parlés en nom de l’oposició perquè no representa al total de l’oposició, 
per tant no posin coses en boca nostra que no compartim en absolut. 

 
Simplement fer un parell de reflexions, diuen que no han tingut temps de mirar 

la documentació, aquesta documentació a la qual han fet un recurs, el Sr. Benejam ha 
comentat que no han tingut temps i pensem nosaltres que des d’un càrrec polític, a 
més electe, la seva responsabilitat és estar informats, i aquesta documentació no 
només està a tots els mitjans de comunicació del país sinó també de l’Estat, si senyor, 
aquests recursos s’han publicat a les xarxes socials i s’han publicat en diferents 
mitjans, bé, si vostè només llegeix La Razón i l’ABC doncs pot ser que no l’hagi trobat 
però en tot cas aquests recursos i aquestes contestacions són de coneixement públic, 
les pot buscar, posi-ho al Google i en tres segons en trobarà 7, 8, 10, 12, 25, fins a 
700 ajuntaments que han firmat i han signat aquestes declaracions, per tant no ens 
serveix d’excusa. Estem d’acord evidentment amb la urgència, pensem que estem en 
un estat d’excepcionalitat política absoluta, s’estan incautant no només material sinó 
també drets fonamentals com el dret a la reunió, el dret a expressió i altres drets que 
són col·lectius i personals, també dels nostres ciutadans de Sant Cugat, s’estan 
identificant i s’està traient material, s’estan incautant clavells, si vostès pensen que 
això no genera, no és causa suficient per parlar-ne amb urgència al màxim fòrum 
d’expressió política com és aquest Ple, doncs vostès tenen un problema en entendre 
què és un conflicte polític, tenim un conflicte polític i l’estem intentant abordar, 
evidentment donem les gràcies a l’alcaldessa de facilitar-nos la nostra adhesió de 
forma pública, ens vam oferir en el seu moment que passés per Ple per donar el 
nostre suport i perquè així cristal·litzés que la CUP i Procés Constituent estem 
plenament disposats a coresponsabilitzar-nos d’aquesta acció, així volem que quedi 
escrit i així volem que consti en acta, i això vol dir també a fer front a qualsevol de les 
actuacions demofòbiques que estan per venir. No és un moment per posar-se de 
perfil, és un moment per prendre partit, estem en la diatriba de o la via democràtica 
cap a la independència que no ha pogut ser i no per culpa nostra, sinó que estem en 
la via independentista per arribar a la democràcia. 

 

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

DEL PSC: Primer una prèvia que s’ha dit en tot aquest temps, nosaltres creiem que 
s’està tensionant excessivament el món municipal, poden haver-hi arguments que 
diguin que és una qüestió de país i els alcaldes i els municipis s’han de mullar, i 
nosaltres entenem que el món municipal i pel qual vam estar escollits per la ciutadania 
va ser vetllar per la nostra ciutat i amb els programes electorals que jo diria que tots, i 
no em voldria equivocar, però en tot cas la majoria de partits polítics ens vam 
presentar amb un programa electoral de caire local i de caire municipal i que aquestes 
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qüestions no hi entraven i per tant la discussió en el Ple en podríem parlar però de 
moment ho deixem aquí. 

 
Com saben la nostra prioritat sempre ha estat la unitat del poble civil de 

Catalunya i així seguirem treballant. Entenem que estem davant d’una situació molt 
complexa davant d’un immobilisme del Govern central i davant d’una fugida endavant 
per part del Govern del Sr. Puigdemont. Creiem que ha estat una llei aprovada amb 
presses, amb una majoria feta per independentistes per una voluntat independentista. 
Podríem dir que d’una manera legítima es proposa i que no ha estat al nostre 
entendre tan legítima la manera de vertebrar-ho i la manera de tirar-ho endavant el 
Parlament de Catalunya. Al nostre entendre, i així ho han dit juristes, és que no té cap 
garantia democràtica el que es farà el proper 1 d’octubre, i nosaltres ens resistim a dir 
que hi ha una disjuntiva entre que tot quedi igual o independència, no, nosaltres fa 
temps que hem proposat, que tenim propostes, en el Ple passat si no recordo 
malament, vaig presentar la Declaració de Barcelona on hi havia tots els preceptes, 
doncs avui els hi torno a presentar un altre document que és el llibre del Miquel Iceta 
on explica la tercera via i on expliquem com avançar cap a un Estat federal i avançar 
cap aquesta reforma constitucional, no hi ha drets d’autor, i per tant els hi dic que aquí 
en aquest llibre trobaran totes les explicacions oportunes. Nosaltres creiem que això, 
no ho diem només nosaltres sinó que també ho diu una àmplia majoria de la 
ciutadania que s’ha fet d’una manera molt barroera, per utilitzar algun tipus d’adjectiu, 
evidentment s’ha fet d’una manera unilateral i que per a nosaltres no comparteix la 
legalitat amb la qual nosaltres vàrem sortir abans que vostès ens posessin en una 
altra legalitat, per dir-ho d’una manera suau. El que surti el dia 1 d’octubre no pot ser 
mai vinculant, no tindrà garanties democràtiques, no gaudirà del reconeixement 
internacional, no està emparat ni per la Constitució, ni per l’Estatut d’autonomia, ni pel 
dret internacional de la ONU com ens volen fer creure, ni per la Comissió de Venècia, 
ni tampoc pel Consell de Garanties Estatutàries i els lletrats del Parlament de 
Catalunya, home!, deixi’m fer alguna reflexió per al·lusions directes. Sra. Ingla, no es 
preocupi, l’alcaldessa i jo parlem cada dia, i des del primer moment li he mostrat la 
màxima solidaritat que s’ha de mostrar amb qui és la màxima autoritat al nostre 
municipi, i a més a més li he dit de caire personal però també li he dit a nivell de grup 
municipal que ens sap greu la tensió -com he dit al començament- que estan patint els 
ajuntaments, per tant per això no es preocupi. Ara bé, tota aquest retaule de greuges 
que vostès han patit i que estan sent amenaçats jo em solidaritzo, si algú se sent 
amenaçat em solidaritzo i em posaria a la seva pell, ara bé, també els hi demanaria 
que es posessin a la pell dels qui no defensem que és obvi que s’ha de votar, dels qui 
defensem la part contrària. Jo em quedo amb el discurs de l’alcaldessa de l’11 de 
setembre, i no és per fer-li la pilota, sobre el respecte, jo crec que tots ens mereixem 
respecte, perquè ningú pot donar lliçons de catalanitat, ningú pot donar lliçons de 
democràcia en aquest Ple perquè tots hem estat escollits de manera democràtica, ens 
respectem però nosaltres, i quan parlo de nosaltres parlo de la banda que no creu que 
aquest sigui un referèndum legal i que sigui vinculant i que per tant no volem que es 
voti, també volem la solidaritat. Hi ha companys que han rebut amenaces de mort, 
insults per les xarxes, i nosaltres no estem portant a ningú a fiscalia, de moment el 
que estem fent és reunir-ho tot, incomoditats també, així és que jo intento en la 
mesura del que sóc i com a càrrec electe no posar entre les cordes a un altre 
company escollit democràticament i que per tant el respecto, intento argumentar. 
També és veritat que a vegades ens escalfem tots plegats, per tant ningú ens 
guanyarà a democràcia en el nostre partit, i aquest respecte que els hi demano els hi 
demano també per a tots aquests companys i companyes que es veuen en aquesta 
situació. I ja que estem torno a refermar i que precisament per això, perquè parlem, i 
precisament per això ens refermem en el nostre compromís amb el pacte de govern, 
un compromís que va haver-hi una altra força política que no es va veure emparat 
amb la responsabilitat de governar i nosaltres sí, ho hem fet, i ho estem fent potser en 
un dels moments més crítics que es podria fer, per tant reiterem la vigència del nostre 
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pacte, la inalterabilitat d’aquest pacte, tirem endavant perquè som responsables en 
allò que ens vam presentar a les eleccions al maig del 2015. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permeteu-me unes breus paraules, en primer lloc 
un agraïment a totes les formacions polítiques i a tots els regidors i regidores que en 
aquest moment estan donant suport a aquesta alcaldia, us ho agraeixo moltíssim, de 
manera sincera us agraeixo la mà estesa i crec que si nosaltres volem estar al servei 
de la nostra ciutadania, del poble, de la majoria del poble de Sant Cugat, el que hem 
de fer és facilitar que en aquesta població es puguin exercir els drets polítics amb 
absoluta normalitat, i per tant aquesta alcaldia està compromesa al servei de la 
majoria de la població. També vull fer un agraïment al grup Socialista i al Pere Soler, 
perquè és veritat que he tingut sempre el seu suport, malgrat la discrepància i la 
diferència, des del respecte i des d’aquí també vull demanar que es deixi de 
pressionar als alcaldes socialistes perquè puguin, en definitiva, defensar aquells 
principis que ells vulguin perquè o partim del respecte dels uns i els altres o qui vol 
que aquest procés fracassi és aquell que vol que estiguem contínuament posant-nos 
el dit a l’ull al veí del costat, i jo no ho faré, he rebut moltes mostres de solidaritat 
d’alcaldes socialistes en aquest moment, i per tant també vull tirar una llança per a 
tots aquells alcaldes que han considerat una posició, podem no estar-hi d’acord però 
en qualsevol cas no tenim cap dret a posar-los a la palestra, a insultar a través del 
twitter o dels mitjans de comunicació quan han estat servidors pel seu poble i han 
interpretat que el millor servei que poden fer al seu poble és aquell. Per tant 
segurament aquestes paraules no seran populars, hi haurà persones que no li 
agradaran, doncs miri, per defensar els meus drets jo també haig de poder defensar 
els de totes les persones que tinc aquí al davant i, sí Sra. Fernández-Jordán, per 
defensar els meus drets també defenso els seus, perquè per defensar el dret al vot 
estic defensant el seu dret al vot, per defensar la llibertat d’expressió estic defensant 
la seva llibertat d’expressió, per defensar la llibertat de premsa estic defensant també 
la seva llibertat de premsa, i això és així Sra. Fernández-Jordán, i per tant no diguin 
que s’han vulnerat o s’han coaccionat els drets d’aquests regidors i regidores quan 
tots vostès tenen el decret d’alcaldia des de la Junta de Portaveus, allà els hi vam 
lliurar, per tant fa més d’una setmana que vostès tenen aquest Decret.  
 

 . REGIDORA SRA. FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 
¿Y el escrito de la Fiscalía Sra. Alcaldesa? 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Fernández-Jordán no té la paraula. Jo l’he 
escoltat amb respecte Sra. Fernández-Jordán, només li demano que tingui el mateix 
respecte per a mi, que a vegades els hi falta, moltes vegades els hi falta, el 
reconeixement a les institucions d’aquest país. En definitiva, el que li vull dir és que 
vostès han fet un recurs i tot al Decret d’Alcaldia, per tant no em diguin que no 
coneixien el contingut i que necessiten més temps per conèixer-lo perquè això no és 
cert. El document i l’escrit que presentem a Fiscalia és un escrit molt senzill, vostè que 
és advocada i no tinc cap mena de dubte de la seva professionalitat de seguida 
l’interpretarà, vostè decideix si ratifica la posició de la seva alcaldessa o no la ratifica, 
no passa res, vostè és lliure de fer el que vulgui, només faltaria!, aquí hi són per 
representar als ciutadans i ciutadanes que ens han votat, fer-ho amb honestedat i amb 
plena llibertat, i per tant permeti’m que jo també actuï i m’expressi amb plena llibertat, 
perquè avui els qui ens demanen el compliment estricte de la Constitució espanyola 
resulta que han oblidat algun capítol d’aquesta Constitució espanyola, deu ser aquell 
capítol que regula els drets fonamentals, els drets polítics i civils de les persones, 
aquest capítol sembla que l’han oblidat, el capítol que parla de la llibertat d’expressió, 
el capítol que parla de la llibertat de reunió, de la llibertat d’associació, de la llibertat de 
premsa, importantíssima. Vostè troba normal realment que avui la Guàrdia Civil s’hagi 
presentat en un mitjà de comunicació de la ciutat i no només hagi fet un advertiment 
que, miri, què vol que li digui, ja estem avesats a advertiments, no, no, que a més hagi 
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demanat el nom i cognoms de totes les persones que hi treballen, però què és això?, 
a on estem?, això és un límit que no es pot creuar i en aquest moment qui està 
creuant aquest límit en cap cas és el poble català, per tant sapiguem on estem, jo els 
respecto a tots vostès molt però permeti’m també que de la mateixa manera que els 
respecto siguem tots conscients de tenir en els propers dies molta tranquil·litat, un cap 
molt fred i molt seré i, sobretot, sobretot, prioritzar la voluntat de la població perquè 
quan hi ha un poble que vol votar és molt difícil aturar-lo, i votar no és delicte, votar  no 
és delicte, i un referèndum no és penat per la llei, per tant tinguem molt clar a on 
estem. Com sempre estaré a la seva disposició, a la de tots els regidors i regidores, 
pensin el que pensin, defensin la ideologia que defensin, em dec a tots vostès, però 
sobretot em dec a la majoria de la ciutadania de Sant Cugat i per això avui porto 
aquesta ratificació en aquest plenari. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Una mica per contestar a regidors d’altres partits que han parlat abans i han fet 
referència directa a nosaltres com a partit. La Sra. Ingla ha dit que el Partit Popular és 
un partit residual a Catalunya i que els aplaudiments quan són pel Partit Popular són 
histèrics, quan són pel Mariano Rajoy són “aplaudiments histèrics” tal com ha dit vostè 
textualment, i si no revisi l’acta, aplaudiments histèrics, però quan ho fan els seus 
votants o afiliats llavors no són histèrics, només ho són els nostres. I tant residual és 
el Partit Popular o menys com la CUP perquè la CUP té un diputat menys i compta 
bastant més per a vostès que nosaltres, que en teoria per a vostès som residuals. A la 
CUP jo li aclariria que jo m’he referit a la inclusió -crec que no m’has entès bé Nuria- 
dels documents aquests, com l’escrit a la Fiscalia, que deia ara Ciutadans, i que 
nosaltres no l’hem vist, no l’hem vist abans, lo demés sí, evidentment, i ja sabem de 
què va el percal i la discussió que estem tenint aquí ja la coneixem des de fa molt 
temps perquè estem informats, no estem desinformats, de fet jo crec que estem 
sobreinformats perquè hi ha un bombardeig des de fa bastant temps del mono-tema i 
de tot el que representa, i el que estem és ja fins a dalt de tot aquest tema. No 
solament PP i Ciutadans s’han oposat a aquesta forma de fer a la qual nosaltres en 
referíem per aprovar les lleis del Parlament sinó que també altres partits tan oposats 
al PP i Ciutadans com Iniciativa, Catalunya Si que es Pot i PSC, que no van estar 
d’acord amb aquesta dinàmica parlamentària que vostès han dut a terme en les 
últimes setmanes, per tant vostès no governen, estan a l’oposició, al Parlament 
també, però com estan d’acord amb aquesta dinàmica que s’està duent a terme els 
residuals som nosaltres, vostès no. 
 
 I a la Sra. Alcaldessa jo li diria que ha fet referència vostè a la llibertat de 
premsa, a la limitació a la llibertat de premsa i a la llibertat d’expressió, i jo crec que 
tothom avui aquí ha dit el que li donava la gana i ningú ha tingut cap problema, per 
tant aquí i en altres àmbits com la premsa, la premsa està dient el que vol, el que no 
es pot és publicar anuncis sobre el referèndum, això no es pot fer, perquè el 
referèndum és il·legal, per tant on està la no llibertat de premsa?, ells poden publicar 
el que vulguin, el que no poden fer és publicitat del referèndum, d’un referèndum que 
no és legal, no és legal perquè de moment ha estat suspesa la llei que el convoca i no 
és que estigui fora d’ordenació perquè no sé què, no, no, és que de moment no és 
legal perquè no està previst a cap llei que estigui vigent, està suspesa, aquest és el 
matís al que vostè feia referència. Per tant llibertat d’expressió la que vulgui, vostè 
l’altre dia, l’11 de setembre, va poder dir el que va voler, ningú li va posar cap 
cortapisa al seu discurs, avui també ha dit el que ha volgut, ningú li ha dit res més, i jo 
li demanaria que no frivolitzin amb el tema de la llibertat d’expressió ni amb la llibertat 
de premsa perquè tothom pot publicar el que vulgui, inclús molts diaris a dia d’avui, 
tota aquesta setmana anterior i aquestes setmanes anteriors han pogut publicar el que 
volien, inclús opinions a les editorials que no han sigut ni tallades ni discutides per a 
ningú. 
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 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc el que voldria és ratificar el que ha dit l’alcaldessa al començament perquè 
potser pot haver-hi un mal entès quan l’alcaldessa ha fet el canvi de l’ordre del dia, 
l’ha fet aquí, me n’he assabentat jo igual que tots vostès, el que passa és que 
nosaltres teníem pensat tenir una intervenció i demanar la paraula en el torn de Precs 
i Preguntes i per això nosaltres teníem preparada la intervenció, però el que ha dit 
l’alcaldessa ho ha dit aquí i ens hem assabentat per primera vegada, no és que em 
vulgui explicar però ho vull dir perquè quedi molt clar que l’alcaldessa ha dit la veritat i 
no ho sabia cap d’aquests grups, com a mínim nosaltres no sabíem que hagués un 
canvi de l’ordre del dia, això per començar.  
 
 I simplement dir a la Sra. Fernández-Jordàn, quan l’alcaldessa li diu si no troben 
greu que entri la Guàrdia Civil al Tot, que el problema és que vostès això no ho troben 
greu, ho troben normal, i aquest és el gran problema. Però en tot cas estic molt 
d’acord que calma i tranquil·litat, un somriure, això és el que fa la majoria de la 
ciutadania d’aquest país aquests dies, un somriure, els ulls li llueixen d’esperança, 
vegin que aquest és el tsunami de felicitat que hi ha en aquest país, no vinguin vostès 
a descafeïnar-ho perquè no ho aconseguiran perquè la majoria és el que té, que pesa 
molt, i a més a més l’1 d’octubre sempre vostès podran votar i podran votar el que 
vulguin, per tant només faltaria, aquesta oportunitat la tenen. 
 

I Sr. Benejam, només un aclariment, jo no he dit que la gent del PP aplaudeixi 
histèrica a Rajoy com a tal, no he dit això, jo he dit que van aplaudir quan Rajoy va dir 
que havien requisat -és una cosa molt puntual- 7.000 cartells i perdoni però és que fa 
com riure perquè després, al cap de cinc minuts, n’hi havia 200.000 de cartells i 
tothom es va posar a aplaudir com si fos la gran victòria i ho trobo molt, perdoni que li 
digui, però una mica de vergonya aliena, de veure tothom aplaudint per això, però en 
tot cas, escolti, aplaudeixin el que vulguin, només faltaria, i tant que sí! 

 

. REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Jo hi afegiria una altra cosa, feia molt de temps que no es veia un ministre 
“alardeando” que es diu en castellà per les xarxes socials d’haver incautat una planxa 
d’impremta i mentre la incautava la posava a les xarxes, una planxa, 100.000 cartells, 
ho penjaven en uns canals que tenen 300.000 seguidors, o sigui que l’estratègia 
política arriba un moment que segurament deu ser més la de la visceralitat que no pas 
la de la racionalitat. A mi em preocupa com a demòcrata convençuda que es parli de 
la separació de poders sense cap tipus de purisme, és a dir que es parli del què farà 
el Tribunal Constitucional, que es parli de què farà la Comissió de Garanties..., vostès 
no saben què faran per tant no parlin en boca d’òrgans que no estan a disposició 
seva, per tant al menys no ho deixin tan clar que la separació aquesta de poders de 
l’Estat espanyol fa molts i molts anys que no existeix. Quan parlaven de dinàmica 
parlamentària suposo que es referien al filibusterisme que vam haver de presenciar 
que es va allargar amb crits, escridassades, xous de tot tipus, durant gairebé 17 hores 
un tràmit parlamentari. No diguin que tothom pot expressar-se lliurement, van incautar 
un Butlletí veïnal perquè l’editorial parlava del referèndum, el van incautar, ah, és 
mentida, també m’ho invento això, oi?, doncs ja li passaré uns quants links, doncs van 
incautar un butlletí veïnal que parlava del referèndum, no el van deixar circular perquè 
parlava del referèndum, per tant no diguin que la llibertat d’expressió està present, no 
neguin la realitat que estem vivint cada dia perquè ja tenen la força, ja tenen els 
mitjans, com deia aquell ja tenen La Razón, ja tenen El Mundo, i com que tenen tot 
això com a mínim no neguin la realitat, perquè jo penso que hi ha molta gent que té 
ganes de votar que no i que està esperant que els hi donin arguments polítics que 
seria la seva funció i seria d'agrair, esperar arguments polítics al marge de la legalitat, 
arguments polítics que la gent que vol votar que no, se senti refrendada i se senti 
suportada per anar a votar que no, lliurement, evidentment, perquè el seu Parlament 
ha convocat un referèndum. I l’última cosa i això sí que ho haig de dir, i és pel que he 
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agafat la paraula, dos elements, no assimilin la posició de Catalunya Sí que es Pot ni 
la d’Iniciativa amb les posicions que estan tenint vostès perquè no tenen 
responsabilitats de govern a l’Estat espanyol, no han fet una defensa aferrissada de 
les incautacions i han denunciat la situació que estem vivint aquests dies a Catalunya, 
per tant al menys jo per respecte a la seva posició política, que la respecto 
absolutament, no els assimilaria a vostès perquè penso que tenen posicions polítiques 
molt, molt diferents, i finalment mentre vostè pronunciava aquestes paraules Sr. Soler, 
el Partit Socialista Obrer Espanyol deia que aixecava el veto a l’article 155, que és la 
intervenció de l’autonomia, llavors jo li diria que jo personalment i vostès humanament 
puguin empatitzar amb la situació que estem vivint i que fins i tot intentin que això no 
es conflictivitzi més, d’acord, però “sopas y sorber no puede ser”, si el partit al que 
vostès formen part està d’una manera tan flagrant, tan proactiva demanant que se 
suspengui l’autonomia a Catalunya, el que no pot dir és que vostès estan per la 
llibertat d’expressió i que no posaran problemes, etc., i que volen que el conflicte es 
dirimeixi d’una manera pacífica..., home! no pot ser, una cosa no es combina amb 
l’altra, ho sento. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas per anar tancant el debat jo vull dir que 
avui han pogut debatre, tots, de manera lliure, entenc que el Sr. Benejam ha pogut dir 
el que volia, ningú l’ha coartat en aquest plenari. La Sra. Fernández-Jordán crec que 
ha pogut dir el que volia, i jo evidentment he pogut dir el que volia però a mi, les 
meves declaracions d’avui probablement em portaran que un Tribunal me’n demani 
explicacions, això és llibertat d’expressió Sr. Benejam?, això és llibertat d’expressió 
Sra. Fernández-Jordán? 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Li 
contesto, jo crec que vostè ha tingut més problemes a dintre que a fora del seu partit. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En fi, per tant passem doncs a la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    18 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES i regidor no adscrit)  

Vots en contra:  4 (Cs, PSC i PP) 

Abstencions:      2 (ICV-EUiA) 
 

 1 ter.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE L’ESCRIT ADREÇAT A LA 

FISCAL EN CAP DE LA PROVINCIA DE BARCELONA SIGNAT EN DATA 18 DE 

SETEMBRE. 

 

- RATIFICAR en els seus propis termes, l’escrit epigrafiat pel qual es demana a 
la Fiscalia en Cap Provincial de Barcelona “Que en el termini de temps més breu 
possible procedeixi a deixar sense efecte la seva Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos 
d’Esquadra, complementant la Instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya i així 
ho comuniqui al Cos dels Mossos d’Esquadra i a tots els ajuntaments del seu àmbit 
territorial que disposen d’un Cos de Policia Local.” 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Concretament aquest escrit reclama que es deixi 
sense efecte la instrucció a les Policies Locals per actuar com a Policia Judicial atès 
que contravé les normatives acordades fins ara en precisament la Comissió de 
Seguretat del mateix Estat espanyol. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Primer de tot en l’al·legat anterior no he intervingut, primer perquè no sabia que 
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havíem de votar, suposo que les qüestions d’urgència fan que un es perdi en algunes 
coses, després perquè m’incomoden molt els debats testosterònics i improvisats i jo 
no m’havia preparat cap intervenció, i m’incomoda molt que parlin en nom meu, Sr. 
Benejam, la Nuria Gibert ja ho ha aclarit molt bé, en nom meu i de les persones a les 
qui represento. Jo crec que el nostre compromís amb la llibertat d’expressió i amb els 
drets d’opinió i d’expressió, en definitiva de llibertat d’expressió, és fortament 
contrastat i demostrat. Volia expressar en aquest punt tot el nostre suport a 
l’alcaldessa en la defensa i en el compromís de tots els regidors i regidores d’aquest 
Ple, agrair-li el discurs que va fer l’11 de setembre en que ens vam sentir plenament 
representats, i també donar tot el nostre suport en la defensa de la institució i dels 
treballadors i treballadores ja que és la institució de tots els santcugatencs. Tot el 
suport en el text que ara ratificarem també de suport de sol·licitar a la Fiscalia que 
deixi sense efecte la seva Instrucció; creiem que és increïble veure com es registren 
impremtes, diaris o com s’identifiquen activistes o es requisa material de difusió 
política. Hi ha qui ens acusa, i avui ho hem sentit, d’estar callats, potser no ens 
escolten amb prou interès, nosaltres estem pel referèndum, estem pel dret a decidir i 
malgrat creiem que l’1 d’octubre no és el referèndum que Catalunya es mereix hi 
participarem, i malgrat se’ns acusi d’equidistants o poc concrets, nosaltres seguirem 
parlant dels matisos i del diàleg i de les possibilitats perquè sempre hi ha alternativa, 
sempre, i no estarem callats ni ens posarem de perfil quan s’aplica l’article 155 de la 
Constitució de forma encoberta intervenint els comptes de la Generalitat, i avui ningú 
n’ha parlat d’això encara, i seguirem treballant per a fer possible un referèndum i per 
trobar una via de diàleg que desbloquegi la situació actual. Res més, nosaltres 
votarem a favor d’aquest punt. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc agrair-li que hagi presentat aquest escrit, és evident que l’Estat espanyol 
vol convertir la Policia Local en els “grisos”, no en té prou amb la Guàrdia Civil, i 
tampoc pel que es veu amb els Mossos d’Esquadra i ara es veu obligada a requerir a 
la Policia Local fins i tot vulnerant les pròpies lleis que ells mateixos han aprovat, la 
Llei de bases de règim local estableix que la Policia Local és una competència pròpia 
dels ajuntaments, en aquest cas vulnerant la competència pròpia i atribuint-se 
directament s’ha dedicat a donar instruccions directes a la Policia Local passant per 
davant de l’alcaldia o de la tinent d’alcalde que en aquest moment ostenta aquesta 
competència i que és qui ha de donar aquestes instruccions. És molt greu, no havia 
passat en els 30 anys de democràcia, per tant és evident que estem retrocedint a 
passes agegantades cap a un règim d’excepcionalitat, el Sr. Benejam o la Sra. 
Fernández-Jordán sembla que no ho volen veure però en aquesta ciutat també està 
passant, en aquesta ciutat també per instruccions directes de la Policia Local s’han 
retirat pancartes de diverses formacions polítiques, també pancartes d’Esquerra 
Republicana, una cosa que trobem molt greu, això vulnera la llibertat d’expressió, és 
evident Sr. Benejam, malgrat que no ho vulgui veure, a vostè no li han retirat 
pancartes per mitjà de la Policia Local a la nostra ciutat, per tant confiem en que com 
a mínim el Govern espanyol pretengui complir les pròpies lleis que ells han aprovat i 
per tant respecti tant les actuacions aprovades com la Llei de bases de règim local i 
per tant la Policia Local torni a estar a on ha d’estar que és al servei de la ciutadania i 
comandada pels càrrecs electes d’aquesta ciutat i en aquest cas per l’alcaldessa que 
és com correspon en un estat democràtic i no que recuperem els moments d’altres 
èpoques. 
 

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

DE Cs: Queríamos manifestar dos ideas, en primer lugar la idea de que como no 
puede ser de otra manera el Ministerio Fiscal, de conformidad al artículo 124 de la 
Constitución se establece como defensor de la legalidad y entendemos que todas las 
instrucciones que está llevando actualmente es en defensa de la legalidad y de las 
resoluciones de los Juzgados y Tribunales que vinculan a todos los poderes públicos. 
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En segundo lugar Sra. Conesa no vamos a hacer desde este grupo ningún discurso 
sentimental, ni a hablar de los derechos fundamentales vulnerados como hace usted, 
ni un discurso de corazón, sino que simplemente apelamos de nuevo a la ley que es el 
marco que nos ocupa aquí en el Ayuntamiento, si usted no se somete a la ley y la 
hace cumplir, que es su obligación como alcaldesa, podrá explicar luego a los 
ciudadanos por qué tienen que pagar el IBI, o por qué tienen que pagar sus multas, 
que también les viene curiosamente de la Diputación de Barcelona. Simplemente, un 
no rotundo a la Instrucción, un no rotundo a la injerencia de una alcaldesa hacia el 
Ministerio Fiscal. 
 

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

CUP-PC: Más allá de temas competenciales o de temas normativos entendemos que 
lo que resulta absolutamente inapropiado es que se utilicen a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado no para aquello para lo que han sido creadas, que es para 
perseguir y prevenir delitos, ayudar a las víctimas, sino en una lucha puramente 
política ante la falta de argumentos sólidos políticos, se lanza a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado contra la ciudadanía. Ya no solo contra partidos políticos, no 
solo contra alcaldes, no solo probablemente luego contra regidores sino ya contra 
periódicos, contra periodistas, contra personas que en la calle han montado 
chiringuitos con la alegría de intentar celebrar un referéndum, se les identifica y se les 
retira el material. Entendemos por tanto que las instrucciones recibidas desde Fiscalía 
exceden los límites del Fiscal a la hora de dar órdenes a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado porque no están persiguiendo un fin realmente de cumplimento 
de la ley ni de persecución del delito sino que están sirviendo como el látigo político de 
cargos públicos que no tienen realmente otros argumentos que el empleo de la fuerza. 
 

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

SOCIALISTA: Jo no entraré en una valoració respecte el contingut de la carta, a mi 
se’m generen molts dubtes, se’m va generar quan vaig sentir l’ordre del Fiscal 
General, i crec que en aquell moment hagués estat pertinent i potser s’hagués pogut 
recollir en la demanda que fa l’alcaldessa de reunir a la Junta de Seguretat de 
Catalunya per tal de poder parlar d’aquest tema i veure quin era el paper explícit de 
demanda i que no vingués per part del Fiscal, sinó que vingués determinat per part del 
Ministre de l’Interior que és qui té l’autoritat i que en tot cas hagués portat a terme una 
resolució i no ens hagués portat a aquesta petita disjuntiva que és que el Fiscal mana 
mentre els jutges encara no han resolt, i jo crec que hi ha una mica de disbauxa. A mi 
que l’alcaldessa faci un escrit demandant un tema que creu que no s’ajusta al que 
hauria de ser la realitat no em preocupa excessivament, i d’això no n’hem parlat en el 
partit perquè evidentment ens l’hem trobat aquí sobre com tots vostès, aquesta sí que 
no perquè l’acaben de fer, o sigui que no passa res, no hi ha desacord amb l’equip de 
govern, no es preocupin, però sí que m’agradaria demanar-li Sr. Secretari tota aquella 
explicació que ha fet abans sobre incórrer en la legalitat de vot si només es referia al 
punt 1 bis o en el 1 ter, perquè el que no voldria fer el nostre partit és entrar en 
qüestions il·legals en aquest sentit i que per tant trobem legítim que l’alcaldessa com a 
màxima autoritat cregui que no s’ha de fer servir a la Policia Local per determinades 
qüestions doncs faci aquest escrit a la Fiscalia, de fet no és cap ordre sinó que és una 
demanda presentada a la Fiscalia. Per tant primer m’agradaria saber aquest fet pel Sr. 
Secretari i evidentment que tot està embolcallat pel procés, s’ha pervertit tot el procés, 
s’ha magnificat tot i en tot cas nosaltres en funció de l’explicació del Secretari 
optaríem per un vot o per un altre. 
 

 . SECRETARI GENERAL: Com he assenyalat en l’anterior intervenció em 
referia únicament, em sembla que ho he dit expressament, al punt 1r.bis) i el punt 
1r.ter) he dit que un escrit a la Fiscalia no constituïa cap conducta penal típica ni tenia 
cap element delictiu fer una petició o unes observacions perfectament legítimes de 
l’alcaldessa com a cap de l’administració municipal i per tant de la Policia Local. En tot 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 19 

 
ESBORRANY ACTA 

cas dir respecte de la Policia Local -per aclarir-ho purament en termes jurídics- que la 
Llei de forces i cossos de seguretat de l’any 1986 estableix o configura com a Policia 
Judicial la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i estableix immediatament a continuació 
que les policies de les comunitats autònomes i les policies de les corporacions locals 
tindran la naturalesa per atribució legal de “colaboradores de la Policia Judicial”. 
 

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

SOCIALISTA: He respost el que jo creia. En tot cas nosaltres creiem que posar a la 
policia de proximitat, a la policia de la nostra ciutat, a fer actes en contra de la seva 
pròpia ciutadania creiem que és un acte que no s’hauria de donar, però ni aquí ni 
enlloc, perquè entenem que la Policia Local ha de donar compliment al que és el 
municipi i és posar contra les cordes també a conciutadans, saben que molts dels 
treballadors de la Policia Local viuen en la mateixa ciutat i per tant és tensionar -allò 
que dèiem abans- al món local. En aquest cas el nostre grup votarà a favor de la 
demanda entenent que no es comet cap tipus d’il·legalitat i que per tant és pertinent 
demanar un dictamen o demanar si es pot satisfer la demanda que surt d’alcaldia. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Només per aportar dades en aquest debat. Hi ha 
una instrucció de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial que es 
va celebrar el 15 de juliol de 2015 on es va especificar en quins delictes concretament 
actuaria la Policia Local com a Policia Judicial, concretament es refereix a faltes i 
delictes menors i per tant s’especifiquen tots aquests delictes. Evidentment la Fiscalia 
no ha atès aquest acord, la Instrucció del 2017 no atén l’acord de la Comisión 
Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, però no em preocupa tant això com la 
realitat, que és que en aquest moment tenim grans tasques que ha de realitzar la 
nostra Policia Local com atendre les entrades i sortides de les escoles, atendre 
aquells veïns i veïnes que poden trobar-se en una situació d’inseguretat, guardar 
l’ordre públic i mentre es fa això, que és el que esperem tots que faci la Policia Local, 
en aquest moment hi ha un Fiscal que els hi ha donat una Instrucció per tal que es 
dediquin a retirar pancartes, a identificar persones, per tant a fer una sèrie d’encàrrecs 
que sincerament no afavoreixen per res poder mantenir una bona convivència 
ciutadana. Per tant la meva qüestió i la meva pregunta és que com alcaldessa i com a 
primera autoritat que comanda la Policia Local necessito saber en base a què la 
Fiscalia altera aquest acord de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía 
Judicial, que motivi el per què i també com podem assegurar els alcaldes i 
alcaldesses, per tant l’ordre públic i la seguretat ciutadana a les nostres poblacions, 
perquè jo entenc que els nostres ciutadans i ciutadanes el que volen és que la Policia 
Local i la de Sant Cugat, que actua sempre, i sempre ho defensaré, amb gran 
professionalitat estigui precisament per quines són les seves tasques normals, 
quotidianes i ordinàries i no per aquestes tasques que considerem del tot arbitràries. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Per 
aclarir diverses qüestions. Ha dit el Sr. Ramon Gutiérrez que jo he parlat en nom seu 
quan m’he referit -suposo que es refereix ell- a que Catalunya Sí que es Pot i PSC 
tampoc van estar d’acord amb la dinàmica parlamentària que es va produir al 
Parlament a principis de setembre, era sobre aquesta qüestió, no?, si no vaig 
malament, jo no he parlat en nom seu, jo he dit una cosa que va fer el seu portaveu al 
Parlament, que és estar en desacord amb determinades formes de fer en seu 
parlamentària, i si vostè entén que jo amb això parlo en nom seu, doncs no sé... 
 
 Evidentemente a nosotros no nos han retirado pancartas, a lo que se refería 
Esquerra Republicana, entre otras cosas porque no las hemos puesto, porque 
nosotros no hemos hecho propaganda de un referéndum que no se va a producir. 
También porque sería un gasto innecesario, aparte de que es ilegal. 
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 Lo que sí nos han retirado unas cuantas veces, más de 30, es nuestra bandera 
española de la sede que nosotros hemos puesto tantas otras veces, entre ellas una 
vez lo hicieron ustedes subiéndose a la fachada de la sede del Partido Popular de 
Sant Cugat y retirando una bandera que teníamos puesta nosotros para poner otra 
que a ustedes les parecía muy bien. Y también nos han retirado unas cuantas veces 
cristales y persianas de nuestra sede, si a ustedes esto les parece democracia… no 
les he visto criticarlo nunca. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
El grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot es va oposar a la tramitació de forma 
antireglamentària d’unes lleis però vostè m’ha equiparat amb la seva visió, i jo crec 
que mai ens trobarà fent filibusterisme ni signant recursos al Tribunal Constitucional 
en contra del sentit comú, i vostè ens ha equiparat. Jo crec que l’autogovern i les 
institucions catalanes són prou importants i ens ha costat prou tenir-les com per 
menystenir-les, com van fer Junts pel Sí i la CUP fa un parell de setmanes, però les 
defensarem davant del seu menysteniment per sistema. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sr. 
Benejam quan em trobi a la Policia Local o la Brigada municipal per ordre de la Policia 
Local anant a la seva seu a retirar banderes o pancartes per part de la Fiscalia potser 
que ho equiparem però no és el mateix. En tot cas vostè ha mentit, i ha mentit sent 
conscient que mentia perquè nosaltres, i no sé si es refereix a Esquerra Republicana 
o a les Joventuts d’Esquerra Republicana, però tant li fa, no hem retirat la bandera 
espanyola de la seva seu, i així li vaig dir també aquí, li vaig dir que ho denunciés per 
un delicte de furt. No és veritat, nosaltres el que vam fer va ser penjar-hi una altra 
bandera, vam fer un acte polític en que hi vam penjar una altra bandera, no vam 
retirar cap bandera de la seva seu, per tant no menteixi, ja li vaig dir en el seu 
moment, però insisteixo, quan vagi per ordre de la Fiscalia algú a retirar-li banderes jo 
em comprometo a condemnar-ho també. No pateixi, quan siguem independents si 
vostès volen seguir tenint la bandera espanyola penjada a la seva seu per a nosaltres 
no hi ha cap problema, només faltaria!, llibertat d’expressió. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

        regidor no adscrit) 

Vots en contra:  3 (Cs i PP) 

Abstencions:      0 

 

DESPATX D’OFICI 

 

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

PLE DE DATES 17 I 24 DE JULIOL DE 2017. 
 

- APROVAR, per assentiment dels 24 membres electius presents, els 
esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 17 i 24 de juliol 
(ordinària i extraordinària respectivament) de 2017. 

 

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET D’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT 

DEL LLOC DE TREBALL D’ASSESSOR/A  DE PROJECTES COMARCALS I 

SUPORT A L’OCUPACIÓ. 

 

- RESTAR ASSABENTATS de Decret d’Alcaldia sobre nomenament de 
personal eventual en la modalitat de càrrec de confiança o d’assessorament especial 
que es detalla a continuació: 
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- Decret núm. 2675/17 de data 18.07.17 de nomenament d’Elena Vila Gómez com a 

Assessora de projectes comarcals i suport a l’ocupació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: Aquest és un punt que ja ha anat sortint en 
els anteriors Plens i que ha estat debatut. El que fem avui és posar nom a aquesta 
plaça d’Assessora, que és la Sra. Elena Vila Gómez, que serà Assessora de Projectes 
Comarcals i Suport a l’Ocupació i aprofitem per donar-li la benvinguda.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 
Ciutadans ya desde el inicio del mandato consideró que el Cartipás municipal estaba 
sobredimensionado, no sólo en asesores y aunque la ley nos lo permite, desde luego, 
para nada nos obliga. Consideramos que hacemos oídos sordos, ya lo hemos 
repetido varias veces, a la demanda de la ciudadanía de austeridad en las 
administraciones públicas, máxime cuando es la sociedad la que todavía paga los 
efectos de la crisis y de los despilfarros del pasado. Y como yo no sabía cuál iba a ser 
el orden del día había preparado algo y lo voy a leer igualmente, no menos importante 
es que instemos al PSC o lo instamos a que reconsidere, para nada exigirle, sino 
simplemente que reconsidere la situación actual y considere abandonar el Gobierno 
de la ciudad. Muchas veces el Sr. Soler ha manifestado que en el acuerdo del Pacto 
entre el PDeCAT y el Partido Socialista quedaban de lado los posicionamientos 
ideológicos de ambos partidos y hasta aquí yo creo que había un cierto respeto, pero 
sin embargo en las últimas fechas hemos visto como la ideología del PDeCAT se ha 
transformado en hechos consumados. En este caso, el apoyo explícito a un 
referéndum declarado ilegal y la cesión de espacios. Quien debe hacer cumplir la ley a 
nivel municipal resulta que se la salta. En definitiva, tristemente, el Ayuntamiento se 
ha metido en un lío y nos arrastra a todos, a todos los regidores de cualquier 
formación hacia un monumental embrollo. Sr. Soler, reconsidere su apoyo al PDeCAT 
y Sra. Conesa aprovechamos también para instarla a reflexionar acerca de si su 
partido está ayudando a construir una sociedad mejor con sus últimas actuaciones o 
más bien todo lo contrario. En cuanto a ese cierto -me parece- victimismo, cuando se 
vulnera la ley y se salta la ley hay que atenerse a las consecuencias, el no hacerlo me 
parece una postura un poco infantil. Le recuerdo una frase que usted me dijo un día y 
es que “si no vols pols no vagis a l’era”. Gracias. 
 

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

MUNICIPAL SOCIALISTA: No pretenia prendre la paraula. Pensava que estàvem en 
una dació de compte de la nova incorporació de l’Àrea d’Ocupació i Polítiques 
Comarcals. Per cert, benvinguda Elena, està darrera seu Sr. Sergio, per a que ho 
sàpiga, però com que vostè ha parlat d’un altre tema em limitaré senzillament i així és 
que ho he dit al Facebook, ho he dit al Twitter, ho he dit en persona, ho he dit a la 
ràdio i avui que se’ns grava doncs em permetré llegir l’acord de Govern del Pacte 
d’Estabilitat de Govern que diu “Ambdós grups municipals acorden actuar amb plena 
llibertat de vot respecte a aquelles temàtiques de contingut ideològic o relacionades 
amb altres administracions governades per les respectives formacions polítiques, si 
bé els grups evitaran presentar-les pel seu compte en el plenari sense informar 
prèviament a l’altre”. Cap d’aquests preceptes del que diu aquest paràgraf s’ha 
incomplert, la ciutat tira endavant, el Pacte està més consolidat que mai i no li veig cap 
tipus de raó per atendre a la demanda que vostè em fa, no sé si mes a mes o 
setmana a setmana. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs moltes gràcies. Queda realitzada la dació 
de compte i passem al punt quart. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 22 

 
ESBORRANY ACTA 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT  I SEGURETAT CIUTADANA 

 

 4.- DACIÓ DE COMPTE  DE LES OBRES EXECUTADES PER SOREA, 

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENO DE AGUAS, S.A.U,  DURANT EL 

PRIMER SEMESTRE DE L’ANY 2017 A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 

- RESTAR ASSABENTATS de les obres executades per SOREA durant el primer 
semestre de l’any 2017 al municipi i que es detallen a continuació: 

OBRA DESCRIPCIÓ m.l IMPORT 

 

 

 

 

Carrer 

Villà 

Les obres han estat motivades per la urbanització de la 

vorera d'una banda del carrer Villà. Aprofitant que la 

canonada existent és de fibrociment, aquesta es 

substitueix per una nova de fossa dúctil DN 80. Les obres 

inclouen demolició de paviment, excavació de rasa i la 

instal·lació de canonada així com altres elements 

hidràulics per al correcte funcionament de la xarxa. No 

s'executa reposició de paviment, només reblert de la rasa 

amb sauló. 

 
 
 
 

412 

 
 
 
 

82.276,72 € 

Carrer 

Santa 

Engràcia 

 

Aprofitant que l'ajuntament urbanitza el carrer Santa 
Engràcia, s'aprofita per substituir les canonades existents, 
majoritàriament de fibrociment i en alguns trams de PVC. 
La nova canonada instal·lada és de fossa dúctil DN 100 i 
DN 200. Les obres inclouen la demolició de paviment, 
l’excavació i la instal·lació de canonada així com el reblert 
de la rasa i la reposició amb sauló fins a cota de paviment. 
S'aprofita també per instal·lar dos hidrants soterrats per 
tal de reforçar la cobertura dels sistemes contraincendis a 
la zona. 

280 90.144,49 € 

Carrer 

Pigot 

Durant l’execució de les obres d'urbanització del carrer 
Pigot promogudes per la EMD de Valldoreix, es produeixen 
continus trencaments de la canonada d'aigua, doncs 
aquesta és antiga i de fibrociment i es troba molt 
superficial. Amb urgència es substitueix el tram situat 
entre els carrers Tórtora i Calàndria i s'instal·la canonada 
de fossa dúctil DN 100. Les obres inclouen la demolició de 
paviment, l’excavació de rasa, la instal·lació de canonades i 
peces hidràuliques i el reblert amb sauló fins a la cota de 
paviment. 

204 52.327,56 € 

Avinguda 

Mas 

Fuster 

 
Motivat per les obres d'urbanització de l’Avinguda Mas 
Fuster en el tram on comença a la Plaça de Can Cadena, 
s'aprofita per substituir la canonada existent de 
fibrociment, per una nova de fossa dúctil DN 80. Les obres 
comprenen la demolició de paviment, l’excavació de la 
rasa, la instal·lació de canonada i peces hidràuliques i el 
reblert de rasa amb sauló fins a la cota de paviment. 

130 22.356,14 € 

Carrer 

Indústria 

Aprofitant les obres d'urbanització de tota la plataforma 
del carrer Indústria per part de l'Ajuntament, es 
substitueix un petit tram de canonada existent de 
fibrociment que es troba dins de l’àmbit de les actuacions. 
La nova canonada és de fossa dúctil DN100 i les actuacions 
per part de Sorea comprenen la demolició de paviment, 
l’excavació de rasa, la instal·lació de canonada i la 
reposició de rasa amb sauló fins a la cota de paviment 

50 13.976,36 € 
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Camí de 

la Salut i 

Joan 

Gassó 

Aprofitant les obres d’urbanització que s’estan executant 
al Camí de la Salut i les obres previstes d’urbanització de la 
Pça. Joan Gassó, es substitueixen les canonades existents 
a la zona, majoritàriament de fibrociment i en alguns 
trams de PVC, per nova canonada de fossa dúctil DN80, 
DN100 i DN150. Les obres comprenen l’excavació de rasa, 
la instal·lació de canonades i peces hidràuliques i el reblert 
de la rasa fins a la cota de paviment 

230 73.063,71 € 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: Tal com ens vam comprometre a través de 
l’aprovació d’una moció, vam quedar que cada sis mesos donaríem compte al Ple de 
les inversions que s’havien dut a terme per SOREA. Saben que la concessió finalitza 
d’aquí a 2 anys i estem treballant i, per tant, vam acordar entre tots els grups polítics 
que faríem aquesta dació de compte. Les obres que s’han executat durant aquest 
primer semestre corresponen a Sant Cugat i a Valldoreix i són obres que hem 
aprofitat a l’hora que fèiem urbanització o millora d’un carrer en revisar les canonades 
i veure si estaven correctes. Hem fet obres al carrer Villà, al carrer Santa Engràcia, al 
carrer Pigot, a l’Avinguda Mas Fuster, al carrer Indústria i al Camí de la Salut i Joan 
Gassó. També aprofito per dir que per part de l’Àrea Metropolitana, que també saben 
que les inversions passen primer pel Ple de l’Àrea Metropolitana, que s’han 
d’executar, en el Ple del mes de juliol van aprovar les obres referents a Can Barata, el 
servei d’abastament d’aigua de can Barata, que també dóna resposta a una petició 
aprovada per plenari.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, a mi si se’m permet, voldria comentar una qüestió relacionada. El passat mes de 
juny aquest grup municipal es va reunir amb uns veïns de Sant Cugat que estan 
preocupats per les canonades de fibrociment. Per tal de canalitzar aquesta 
preocupació vam presentar una moció que finalment ha estat retirada. En aquesta 
moció deixàvem clar que les canonades en si no són un perill per la salut però sí que 
ho és quan es trenquen o quan hi ha una avaria i demanàvem que es fes un treball de 
detecció de quines són aquestes canonades i la priorització que s’estava fent en la 
seva substitució. Analitzant les obres executades que es dóna compte avui, doncs 
podem veure clarament en totes elles es fan substitucions de canonades aprofitant 
feines de reurbanització i creiem que és de rebut dir que la moció està retirada perquè 
hem rebut mapes detallats d’on es situen aquestes canonades en el nostre municipi i 
perquè efectivament com es demostra en aquest punt s’aprofiten totes les oportunitats 
per substituir-les. Sabem que és una feina costosa, que no es pot fer d’un dia per 
l’altre i que a més en el context actual d’auditoria de SOREA i de propera finalització 
del contracte no és del tot adequat poder fer un pla d’inversions més radical del que ja 
s’està fent. D’altra banda, també hem rebut queixes sobre la pressió de l’aigua que es 
rep en alguns carrers, que malgrat sigui complint la normativa sembla que s’ha 
rebaixat en algun tram per evitar que els tubs es malmetin, és una qüestió que ens 
agradaria seguir fent-ne seguiment i res més, repetir el nostre agraïment, tan de bo 
totes les mocions les haguem de retirar precisament perquè el ja ho estem fent sigui 
una realitat i no una excusa. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Si no hi ha més intervencions queda 
realitzada la dació de compte.  
 

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 

GESTORA I LA DESIGNACIÓ D’UN/A COORDINADOR/A PER LA SOL·LICITUD I 
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POSTERIOR GESTIÓ, DEL SEGELL DE DESTINACIÓ DE TURISME ESPORTIU 

(DTE) PER LA CIUTAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 

Antecedents: 
 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) aprovat pel Ple en sessió de data 16 de 
desembre de 2013 defineix diversos plans d’actuació, entre ells el Pla d’Innovació que 
estableix el “construir una proposta de valor atractiva i diferencial per al turista de 
proximitat”. 
 

Altrament val a dir que l’esmentat Pla estableix tres línies de treball això és: a) 
el turisme esportiu; b) el turisme d’empresa i c) el turisme cultural. Dins l’eix estratègic 
del turisme esportiu el Servei de Turisme de l’Ajuntament ha iniciat una línia de treball 
de posada en valor del potencial relacionat amb l’esport, que cada vegada és més 
gran a la nostra ciutat, per al visitant. 
 

Així mateix cal tenir en compte que Sant Cugat té equipaments relacionats amb 
la pràctica esportiva d’alt rendiment i d’excel·lència, com és el CAR, i a més compta 
amb equipaments esportius de primer ordre, públics i privats, que acullen 
competicions esportives de primer nivell i d’esport en totes les seves categories i 
esports (futbol, rugbi, voleibol, handbol, bàsquet, futbol sala, hoquei herba, patins, 
running i atletisme). 
 

Fonaments de dret: 
 

Atès els requisits establerts per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el document intitulat: “Programa de treball: segell turisme 
esportiu”, per a l’obtenció i gestió del segell de Destinació de Turisme Esportiu (DTE)  
 

Vist l’informe de la Cap de Servei d’Esports i la Cap del Servei d’Innovació 
Cultural, Patrimoni Històric i Turisme, amb el vist i plau dels directors d’àmbit de data  
28 de juny de 2017, en el qual informen favorablement envers els avantatges que 
l’obtenció del segell de Destinació de Turisme Esportiu pot representar per Sant Cugat 
atès la projecció de la ciutat a nivell turístic, els seus equipaments, la seva cultura i el 
seu entorn.  
 

Vist així mateix que el municipi de Sant Cugat del Vallès compleix amb escreix 
els requisits exigits per l’Agència Catalana de Turisme per a la obtenció del segell de 
Destinació, DET. 
 

Atès que l’obtenció del segell de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) no 
comporta cap altra despesa per l’Ajuntament que l’import anual corresponent a la 
quota anual a favor de l’Agència Catalana de Turisme per a la seva gestió. 
 

Atès que és requisit necessari la constitució d’una Comissió gestora i la 
designació d’un/a coordinador/a que elaborin l’expedient administratiu escaient, 
justificatiu del compliment dels requisits exigits per a la sol·licitud a l’Agència Catalana 
de Turisme del segell de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) per a la ciutat de Sant 
Cugat  i, ensems, la seva posterior gestió. 
 

Vist l’informe favorable de l’Interventor municipal. 
 

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

ACORDS 
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Primer.- CREAR la Comissió Gestora del segell de Destinació del Turisme 
Esportiu (DTE) amb la finalitat de definir, impulsar i avaluar les polítiques de promoció 
turística esportiva de la ciutat de Sant Cugat del Vallès, amb les funcions i organització 
que tot seguit s’indiquen:  
 
Funcions: 
 

 Proposar l’assignació dels recursos necessaris per dur a terme les seves funcions.  

 Elaborar i proposar els plans de desenvolupament de les polítiques de promoció 
turística de la Ciutat i fer-ne el seguiment anual, que pot incloure accions de 
comunicació externa orientades a promoure/comercialitzar la destinació, 
comunicant les ofertes turístiques i paquets combinats que ofereix. 

 Elaborar i proposar “Plans de Millora” on es fixaran uns terminis màxims d’execució 
i els responsables per a la implementació de les actuacions que s’estableixin. 

 Elaborar la memòria de l'exercici anterior, on es detallaran, com a mínim, els 
objectius acomplerts i els recursos emprats.  

 Determinar el règim de sessions i funcionament de la Comissió. 

 Les propostes de la Comissió seran elevades a l’òrgan competent municipal, per a 
la seva aprovació. 

 
Organització: 
 

 La comissió gestora es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, un cop l’any 
per definir un pla d’acció i avaluar-ne periòdicament els resultats, i amb caràcter 
extraordinari quan la presidència estimi convenient i a sol·licitud d’un terç dels seus 
membres.  

 El/La president/a convocarà els membres de la comissió amb una setmana 
d’antelació, com a mínim. 

 Per a la vàlida constitució es requerirà l’assistència de la meitat més un dels seus 
membres i en tot cas, del/de la president/a i del/ de la secretari/ària.  

 En cas d’absència del president/a, serà el/la vicepresident/a qui n’exercirà les 
funcions.  

 Els acords requeriran per a la seva aprovació, la majoria simple dels membres 
presents. 

 Per acord de la Comissió es podrà establir altre règim de sessions i es determinarà 
en tot cas el funcionament de les mateixes. 

 

Segon.- DESIGNAR els membres per part de l’Ajuntament de Sant Cugat, que 
tot seguit s’indiquen: 
 
Presidència: Tinenta d’Alcalde de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat, Sra. 
Carmela Fortuny Camarena. 
 
Vice-presidència: Regidor  d’esports, Sr. Eloi Rovira Campos. 

 

Vocals: 
 

 Cap del Servei d’Esports, Sra. Marisa Santamaria Castel. 

 Tècnic del Servei d’Esports i representant de les instal·lacions esportives 
municipals, Sr. Bernat Domènec Canals. 

 Cap de servei de Cultura Innovadora, Patrimoni Històric i Turisme, Sra. Jordina 
Puntí Adelaire. 

 Tècnica municipal de Turisme, adscrita al Servei de Cultura Innovadora, Patrimoni 
Històric i Turisme, Sra. Marta de Castro Solé. 

 Representant dels grups municipals de l’oposició, Sr. Álvaro Benejam Peretó. 
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Actuarà com a secretari/ària, el coordinador/a el/la qual aixecarà acta de les sessions. 
 

Tercer.- PROPOSAR com a membres de la Comissió Gestora, en 
representació del sector turístic i dels allotjaments certificats de Sant Cugat del Vallès, 
als representants dels ens i entitats que tot seguit s’indiquen, a resultes de la 
constitució formal de la Comissió, en la primera sessió que celebri: 
 
o El vicepresident del Consell d’Esports 
o El president de Sant Cugat Creix 
o Un representant del CAR de Sant Cugat 
o Un representant del sector hoteler de Sant Cugat 
o Un representant de Sant Cugat Comerç 
o Un representant de Sant Cugat empresarial 
o Un representant de la Coordinadora d’Esports 
 

Quart.- ATRIBUIR les funcions de coordinació de la Comissió Gestora, al 
tècnic/a municipal de Turisme, adscrit al Servei d’Innovació Cultural, Patrimoni Històric 
i Turisme, amb la finalitat de coordinar i interactuar amb la Diputació de Barcelona, 
l’Agència Catalana de Turisme i qualsevol altra administració que s’escaigui, amb 
l’assignació de les tasques que tot seguint s’indiquen: 
 

 Gestionar les necessitats de la destinació esportiva, d’acord amb les propostes de 
la Comissió Gestora. 

 Donar compliment a les polítiques acordades i als plans d’acció aprovats. 

 Informar regularment del desenvolupament de les accions. 

 Elaborar la proposta de pressupost anual per a la promoció turística esportiva de la 
ciutat de Sant Cugat del Vallès. 

 Gestionar els pressupostos anuals i presentar la memòria anual.   

 Establir de manera periòdica la convocatòria de reunions de coordinació amb els 
principals agents turístics i esportius locals.  

 

Cinquè.- FACULTAR la presidència de la Comissió Gestora per a la signatura i 
formalització dels documents i tràmits necessaris per l’obtenció del segell de 
Destinació de Turisme Esportiu (DTE) per Sant Cugat del Vallès, i la seva posterior 
gestió, davant l’Agència Catalana de Turisme. 

 

Sisè.- ASSUMIR el compromís de dotar els successius pressupostos 
municipals per a fer front a la despesa incorreguda, en concepte de pagament de la 
quota anual, com a conseqüència de l’obtenció del segell de Destinació de Turisme 
Esportiu (DTE) per la ciutat de Sant Cugat del Vallès. 
 

Setè.- TRASLLADAR els precedents acords a la Diputació de Barcelona, a 
l’Agència Catalana de Turisme, als membres de la Comissió Gestora, a la 
coordinadora Sra. Marta de Castro, a la Secció de Comptabilitat de l’àmbit de Gestió 
d’Economia, Hisenda i Recursos Humans, a la Tresoreria i a la Intervenció municipal.   
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: El Pla d’Actuació Municipal defineix dintre dels 
seus projectes estratègics la construcció d’una proposta de valor atractiva i diferencial 
en relació al turisme de proximitat a Sant Cugat del Vallès. També comptem amb un 
Pla estratègic de Turisme que estableix 3 línies: la línia de turisme cultural, la línia de 
turisme d’empresa i també la línia de turisme esportiu. En aquest darrer eix de treball, 
en aquesta darrera línia, estem apostant i estem treballant per obtenir el segell de 
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destinació de turisme esportiu que atorga l’Agència Catalana de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya i un dels requisits necessaris per poder obtenir aquest segell, 
és la constitució d’una Comissió Gestora i això és el que portem a aprovació d’aquest 
Ple municipal. En primer lloc, la creació d’aquesta Comissió Gestora per treballar el 
segell de destinació de turisme esportiu; en segon lloc, designar als membres de 
l’Ajuntament que n’han de formar part, diferenciat el que és equip de Govern, equip 
tècnic i també un representant dels Grups municipals; i també proposar com a 
membres d’aquesta Comissió Gestora a representants del sector turístic, 
representants del sector d’esports i també d’allotjaments certificats a Sant Cugat del 
Vallès; i atribuir en aquesta Comissió Gestora les funcions de coordinació necessàries 
per l’obtenció d’aquest segell. Moltíssimes gràcies. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    21 (PDeCAT*, CUP-PC, Cs*, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no 

        adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     1 (PP) 
 
(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor del grup municipal 
del PDeCAT-Demòcrates, Sr. Carles Brugarolas, i de la regidora del grup municipal de 
Ciutadans, Sra. Munia Fernández-Jordán. 
 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

Urbanisme 
 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE POSADA A DISPOSICIÓ DE FINCA 

MUNICIPAL A FAVOR DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’ESCOLA 

TURÓ DE CAN MATES. (EXP. UA92/03/04)  
 

Vist l’informe emès en data 18 de juliol de 2017 per part de la Cap del servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat, envers la necessitat d’augmentar el 
nombre de places disponibles per a l’alumnat de P3 del municipi en tant que el 
Departament d’Ensenyament ha hagut de crear dos nous grups per atendre tota la 
demanda pel curs vinent, i resultant que un dels districtes amb major creixement 
urbanístic on s’ha decidit ubicar una d’aquestes dues noves línies ha estat el del Turó 
de Can Mates, concretament integrada en l’espai on ara es troba implantada i en 
funcionament l’actual Escola “Turó de Can Mates”.  
 

Atesa, en conseqüència, la necessitat d’efectuar tant en la referida escola com 
en la part del terreny ara destinat a aparcament les adequacions que es considerin 
imprescindibles per a que l’activitat educativa es pugui desenvolupar de manera 
normalitzada, tenint en compte que el Departament d’Ensenyament és l’organisme 
competent en relació amb les obres i les actuacions de reforma, ampliació o 
adequació i millora de les escoles, de conformitat amb l’article 164 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació. 
 

Vist que ha estat emès informe tècnic per part del Servei de Planejament i 
Gestió Urbanística en data 28 de juliol de 2017, que acredita la compatibilitat 
urbanística dels terrenys objecte de la present posada a disposició amb les obres 
d’ampliació i reforma que caldrà efectuar per part del Departament d’Ensenyament als 
efectes de la seva destinació per a ús docent.  
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Vist que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és propietari de la següent finca 
ubicada en el sector de Can Mates i qualificada d’equipament públic, amb ús docent 
de caràcter preferent:  
 
“EQUIPAMENT PÚBLIC: Porció de terreny, segons recent mesurament, de 8.569,37 
m2 de forma rectangular, situada al terme municipal de Sant Cugat del Vallès i donant 
front al carrer de Josep Irla, número 50, on actualment s’ubica l’escola “Turó de Can 
Mates” i que limita, al Nord i a l’Est, part amb finca de propietat municipal que figura 
amb el número d’inventari 523 i part amb finca de propietat municipal que figura amb 
el número d’inventari 682; i al Sud i a l’Oest, amb finca de propietat municipal que 
figura inventariada amb el número 682.” 
 

Aquesta porció de terreny està identificada com a l’Equipament C-E1 d’acord 
amb la Modificació puntual del Pla Parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – 
Ctra. Vallvidrera, aprovada definitivament el 2 de maig de 2017 (DOGC 09.06.2017) i, 
en part, està identificada amb clau 6b/7b de Sistema d’equipaments – Parc urbà, 
d’acord amb la Modificació Puntual del PGM Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera, 
aprovada definitivament el 2 d’agost de 2001 (DOGC 21.09.2001). Els terrenys 
qualificats de 7b  van ser objecte de cessió en el Projecte de Compensació del Pla 
Parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. Vallvidrera; i els terrenys 
qualificats de 6b/7b van ser objecte de cessió per part del sector est del Pla Parcial 
Turó de Can mates – Ctra. de Rubí. 
 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
NATURALESA: Domini públic 
INVENTARI MUNICIPAL: Incorporada a l’inventari municipal de Béns amb el número 
405.  
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1720202DF2912B0001IG  
 

Atesos els antecedents que consten en l’expedient on queden reflectides les 
necessitats imminents de noves places escolars i el que determinen els arts. 25.2.n) i 
55 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, arts. 66.3.o) i 144.c) del 
Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, número 4 de la DA15a de la Llei Orgànica 2/2006 d’educació i art. 
159.3.d) de la Llei 12/2009 d'educació de Catalunya, en allò relatiu al compliment del 
principi de cooperació dels ens locals amb l’Administració de la Generalitat en la 
creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics. 
 

En base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords:  
 

1r.- SEGREGAR una porció de terreny de 973,30 m² de superfície de la major 
finca que figura anotada amb el número 682 de l’Inventari de Béns Municipals amb la 
següent descripció: 
 
“Franja de terreny de 973,30 m2 de superfície, en forma de polígon irregular, situada al 
terme de Sant Cugat del Vallès, que limita al Nord amb finca de propietat municipal 
corresponent al número 405 de l’Inventari de Béns i al Sud, a l’Est i a l’Oest formant 
vèrtex amb major finca de propietat municipal que figura inscrita a l’Inventari de Béns 
amb el número 682.” 
 

Aquesta porció de terreny està qualificada de parc urbà i equipament públic per 
la Modificació puntual del Pla Parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. 
Vallvidrera, aprovada definitivament el 2 de maig de 2017 (DOGC 09.06.2017) i forma 
part de l’equipament E-E2, pel qual el planejament admet l’ús docent.  
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2n.- AGREGAR l’anterior porció de terreny de 973,30 m2 de superfície a la finca 
de titularitat municipal amb el número d’inventari 405, descrita en la part expositiva 
dels presents acords, que passa a tenir una superfície de 9.542,67 m2 i la següent 
descripció: 
 
“EQUIPAMENT PÚBLIC: Porció de terreny de 9.542,67 m2 de forma rectangular, 
situada al terme municipal de Sant Cugat del Vallès i donant front al carrer de Josep 
Irla, número 50, on actualment s’ubica l’escola “Turó de Can Mates” i que limita, al 
Nord i a l’Est, part amb finca de propietat municipal que figura amb el número 
d’inventari 523 i part amb finca de propietat municipal que figura amb el número 
d’inventari 682; i al Sud i a l’Oest, amb finca de propietat municipal que figura 
inventariada amb el número 682.” 
 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
NATURALESA: Domini públic 
INVENTARI MUNICIPAL: Incorporada a l’inventari municipal de Béns amb el número 
405. 
 

3r.- RECTIFICAR 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.  
 

4t.- POSAR A DISPOSICIÓ del Departament d’Ensenyament, amb el quòrum 
previst en l’art. 47.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, lliure de càrregues i servituds, el bé municipal descrit en el punt segon anterior, 
com a finca municipal independent, per destinar-lo a l’ampliació i/o reforma de l’actual 
Escola Turó de Can Mates, ja en funcionament:  
 

5è.- APROVAR les següents clàusules que regeixen l’esmentada posada a 
disposició per a l’ampliació i/o reforma de l’actual Escola “Turó de Can Mates”, de 
conformitat amb les indicacions de la Secció de Patrimoni del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el següent: 
 

5.1. El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionant mediambiental i compta 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 l’ampliació 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 la calçada i tindran 
encintades les voreres.  
 
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que 
puguin afectar a l’immoble posat a disposició i adoptar les mesures necessàries per 
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del Departament d’Ensenyament, sense 
cap cost o càrrega per aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la 
correcta execució de les obres d’ampliació i/o reforma com resultat de les 
característiques del solar ofert, del seu emplaçament, del subsòl, dels condicionants 
mediambientals i les que puguin condicionar la posada en funcionament del centre. 
 

5.2. La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest Acord podrà 
ser dut 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 de 
efectuar-lo únicament el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.   
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5.3. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per 
l’ampliació i/o reforma de l’escola, en base a l’article 103 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, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una 
construcció d’especial interès o utilitat municipal. En quant a possible bonificació de 
les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència 
d’aquesta ampliació i/o reforma, s’estarà a allò que determini la normativa aplicable en 
el moment de la meritació, prèvia petició, i s’establirà la gratuïtat per als tributs que 
puguin gravar l’activitat educativa. 
 

5.4. Tant el solar posat a disposició com l’ampliació de l’escola que es faci al seu 
damunt, seran propietat del municipi, quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a 
càrrec de l’Ajuntament la conservació, manteniment, neteja, subministraments i 
vigilància. 
 
L’Ajuntament no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada a una finalitat 
diferent a la que és objecte de la posada a disposició, sense l’autorització prèvia del 
Departament d’Ensenyament, d’acord amb el corresponent expedient administratiu 
d’autorització prèvia a la desafectació.  
 

5.5. L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per la 
normativa vigent. 
 

6è.- FACULTAR a l’Alcaldessa/Presidenta i al Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, 
Economia i Hisenda, o persona en qui deleguin per a que, indistintament, puguin 
signar tota aquella documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es 
disposa en el present acord. 
 

7è.- DEIXAR SENSE EFECTE el present acord de posada a disposició en el 
supòsit que les referides obres d’ampliació i reforma de l’escola no s’hagin iniciat en el 
termini d’un any, comptador des de l’endemà de la notificació prevista en el 
subsegüent punt novè.   

 

8è.- TRASLLADAR el present acord al Servei de Valoracions i Patrimoni i a la 
Secció de Cartografia i Cadastre, als efectes d’efectuar les regularitzacions oportunes. 

 

9è.- 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 oportuns.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: És un punt molt senzillet que consisteix, efectivament, en posar a disposició 
del Departament d’Ensenyament una porció de sòl que fins ara estava inventariat com 
a sòl públic qualificat de parc urbà i equipament públic, posar-lo a disposició del 
Departament d’Ensenyament per a poder executar les obres, que de fet ja estan 
executades, que és l’habilitació d’aquesta zona com a pati del Turó de Can Mates, 
degut a que el Turó de Can Mates, juntament amb l’Escola Collserola han acollit 
aquest any un “bolet”, un “curs bolet” i s’hi ha fet obres d’adequació. Concretament el 
Turó de Can Mates s’ha posat a punt la pista poliesportiva del darrere, s’hi ha acollit 
un mòdul que ha cedit la Fundació Catalònia i també s’ha ampliat el pati per, 
precisament, poder acollir aquest “curs bolet” en aquesta porció de terreny. És un acte 
formal, de simple tramitació administrativa entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament que ha possibilitat aquestes obres. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    22 (PDeCAT-Demòcrates*, CUP-PC, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC 

       i regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     1 (PP) 

 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor del grup 

municipal del PDeCAT-Demòcrates, Sr. Carles Brugarolas. 
 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 

URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ I DELIMITACIÓ DE GÀLIBS DE L'EQUIPAMENT 

E3.1 A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DEL SECTOR DE 

VOLPELLERES OEST. (EXPEDIENT NÚM. 82001/17). 

 
Atès que, per resolució d’Alcaldia número 694/2017 de data 17.03.2017, fou 

aprovada inicialment la proposta de Pla especial urbanístic de concreció i delimitació 
de gàlibs de l'equipament E3.1 a l’àmbit del Pla parcial d'ordenació del sector de 
Volpelleres Oest, d’iniciativa pública municipal, redactada pels serveis tècnics 
municipals.   
 

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), sense que s’hagin formulat al·legacions. 
 

Vist que en la instrucció de l’expedient de referència s’han sol·licitat informes 
als organismes amb competència concurrent, amb els resultats següents: 
 

Organisme 

Data de 
recepció de la 

sol·licitud 
d’emissió 
d’informe 

Data emissió 
de l’informe 

Valoració 

 

Generalitat de Catalunya 
 

 
 

 
 

AIGÜES 20/04/2017 No recaptat - 

FERROCARRILS (FGC) 20/04/2017 26/05/2017 favorable 

MEDI AMBIENT 20/04/2017 30/05/2017 
favorable amb 

condicions 

PROTECCIÓ CIVIL 20/04/2017 No recaptat - 

ENSENYAMENT 20/04/2017 10/05/2017 favorable 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea 7/04/2017 24/07/2017 condicions 

Direcció General d’Aviació Civil  18/07/2017 condicions 

 
En base a tot l’anterior, s’acorda: 
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1r.- 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 92 i 
següents del RLUC, en tot allò que no s’oposin a la llei, el projecte de Pla especial 
urbanístic de concreció i delimitació de gàlibs de l'equipament E3.1 a l’àmbit del Pla 
Parcial d'Ordenació del sector de Volpelleres Oest, d’iniciativa pública municipal, 
aprovat inicialment per Resolució d’Alcaldia núm. 694/2017 de data 17.03.2017, tenint 
en compte que els canvis introduïts com a conseqüència de les consideracions dels 
diferents informes recaptats i que es contrauen a: 
 
- Incorporar a la memòria ambiental del document les determinacions de l’anàlisi 

ambiental establertes en l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental, de 21 d’abril de 2011, en seu de tràmit de la Modificació del Pla especial 
d’usos i terreny E.3.2 docent cultural públic al sector de Volpelleres Oest, d’acord 
amb l’informe recaptat de la mateixa Oficina Territorial de 30 de maig de 2017. 

 
- Incorporar a les normes urbanístiques i als plànols del pla les consideracions de 

l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil, emès en data 18 de juliol de 2017 en 
la instrucció del present expedient. 

 
- Modificar el gàlib de separació per l’extrem nord, que s’estableix a 5m del límit de la 

parcel·la, d’acord amb les recomanacions traslladades pels serveis tècnics del 
Departament d’Ensenyament. 

 
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.  
 

2n.- 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 
amb l’article 30.1.e) i la DT1a de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format 
de tractament de textos, en compliment de l’article 18.4) del RLUC, 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. 

 

3r.- NOTIFICAR la present resolució a la Subdirecció General de 
Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als efectes informatius oportuns.   

 

4t.- TRASLLADAR el present acord al Servei d’Obres i Projectes i al Servei 
d’Educació, als efectes informatius oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: De nou, un punt molt i molt senzill. Es tracta d’una passa més en tot el que 
és el tràmit urbanístic, administratiu, que ha de possibilitar la construcció de la dotzena 
escola, de l’Escola La Mirada. És un terreny d’equipaments que ha sofert algunes 
variacions pel que fa a la proporció dedicada inicialment a l’Institut Leonardo, que ja 
s’està executant i a la pròpia Escola, això ha comportat un conjunt d’agregacions i 
modificacions en el Cadastre i en el Registre de la Propietat i una vegada s’han resolt 
tots aquests temes, ara el que fem és aprovar el Pla Especial que ha de permetre 
delimitar l’ús específic d’equipament educatiu. Es va fer l’aprovació inicial fa uns 
quants plenaris, ja es va fer aquesta explicació, s’ha posat a informació pública, hem 
reglat informes sectorials, durant l’exposició pública no hi ha hagut cap al·legació i, per 
tant, el que proposem és que es pugui aprovar provisionalment i l’elevem a la 
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Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. No voldria deixar de dir que 
aquesta és l’escola que nosaltres, diguéssim, hem conveniat amb el Departament 
d’Ensenyament, que l’avançarem. L’avancem en la seva construcció per tenir-la a punt 
quan toca, que és el curs 2019-2020 i voldria també fer notar que ara fa poques 
setmanes el Departament d’Ensenyament ja va aprovar el plurianual que permetrà fer 
el retorn econòmic d’aquesta quantitat que nosaltres avançarem per possibilitar, 
insisteixo, que l’Escola La Mirada estigui allà on toca i quan toca.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    22 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, Cs*, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC 

         i regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     1 (PP) 

 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor del grup 

municipal de Ciutadans, Sr. Sergio Blázquez. 

 

Economia i Hisenda 
 

8.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DEL TRESORER DE 

L’AJUNTAMENT I DELS RESPONSABLES FINANCERS DE PROMUSA I EPEL 

PEL SEGON TRIMESTRE DE 2017 RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 

15/2010 PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA 

MOROSITAT. 
 

En compliment de la Llei 15/2010 es fa dació de compte al Ple de la Corporació 
dels informes del tresorer de l’Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA 
i EPEL relatius al segon trimestre de 2017, així com el període mitjà de pagament a 
proveïdors de l’Ajuntament per al segon trimestre de 2017 i que transcrits literalment 
diuen: 
 

“INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 

 

EXERCICI 2017 SEGON TRIMESTRE 

 

I. INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei  
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
per la que es modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Així mateix s’incorporen les previsions de la directiva 2011/7/UE del Parlament 
Europeu i del Consell de la UE de 16 de febrer de 2011, així com la transposició a la 
normativa estatal feta mitjançant Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de 
recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 
 
S’incorporen les previsions “de la nota explicativa” del MINHAP relativa a l’aplicació de 
la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 2014. 
 
D’acord amb les previsions esmentades, es tindran en compte dos terminis, es 
diferenciarà entre els 30 dies des de la data de registre de la factura fins que es 
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reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del reconeixement de 
l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  
 
L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei són les operacions comercials. 
 
Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial, com les relacions estatutàries, de personal o les que siguin conseqüència 
de la potestat expropiadora.  
 
El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 
 
Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per:  
 

 Despeses corrents en béns i serveis 

 Les inversions 
Des d’una perspectiva de la Tresoreria, es fan pagaments pressupostaris de l’exercici 
corrent, d’exercicis tancats, no pressupostaris i moviments de fons. A més a més, pels 
pagaments de petita quantia, funciona el canal de pagaments de l’habilitació. 
 
El pagament pressupostari constitueix la darrera fase dels procediments d’execució 
de  l’estat de despeses del pressupost municipal i, per mitjà del pagament, es 
cancel·len les obligacions contretes amb els proveïdors, contractistes o creditors en 
general. 
 
El procés de pagament està dividit en dues fases: 
 
a) La fase d’ordenació del pagament, en la que s’agrupen les factures, nòmines o 

obligacions reconegudes, segons la seva prelació i antiguitat i s’ordena el 
pagament per l’ordenador de pagaments. 

 
b) La fase de pagament efectiu o material, en la que es realitza la sortida de fons de 

la Tresoreria municipal normalment en forma de transferència bancària o xec 
nominatiu.   

 

II. METODOLOGIA. 
 
L’indicador de gestió relatiu als fluxos de pagaments, o temps que transcorre en la 
tramitació de les factures fins que aquestes arriben a la Tresoreria i es paguen, ha de 
permetre estudiar les decisions necessàries per disminuir el període de pagament 
dels proveïdors o contractistes i complir els terminis establerts en la norma vigent.  
 
L’estructura d’aquest informe s’ha vist obligada a canviar, respecte els anteriors 
emesos,  ja que la informació que es pot obtenir des del programa comptable arrel de 
la nova gestió mitjançant el registre electrònic de factures  no permet desglossar el 
flux total com fins ara. 
 
Així, a diferència del que es venia realitzant, que era desglossar, dins del termini de 
reconeixement, el flux operacional i el flux comptable, i identificar el termini de 
pagament amb el flux de tresoreria, actualment no es pot desagregar el termini de 
reconeixement, i per tant s’ha hagut de fusionar el flux operacional i el comptable en  
un de sol. En conseqüència, el flux total a la comptabilitat de l’ajuntament només es 
divideix en dos: termini de reconeixement i termini de pagament. 
 
Per tal de poder quantificar l’anàlisi, prenem com a referència les dates certes i 
verificables: 
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La data del registre d’entrada de la factura o document substitutiu. 
La data d’aprovació de la factura i de reconeixement de l’obligació. 
La data del pagament per transferència bancària. 
 
En  aquest informe, es manté com a indicador el termini que va des de que la factura 
es registra fins que es reconeix l’obligació de pagament i, d’altra banda, el termini que 
transcorre des del reconeixement de l’obligació de pagament fins el pagament 
material. 

 

Terminologia  
 
Recordem a continuació la terminologia que emprem habitualment en aquest informe. 
 
El temps transcorregut entre la data de registre i la data de conformació de la factura 

per part de l’àmbit gestor el denominem flux operacional, és l’indicador que hem 
deixat d’obtenir per no poder identificar per cada factura la data de conformitat de 
l’àmbit. 
 
El període de temps que transcorre entre la data de conformació de la factura per part 

de l’àmbit gestor  i la data d’aprovació de la factura és el flux comptable. 
 

En el flux de tresoreria considerem el temps que transcorre entre la data d’aprovació 
de la factura i la data de pagament efectiu. Entre mig hi ha el període de recollida de 
signatures dels altres dos clauers, així com la diligència marginal de comprovació del 
tràmit que en fa la Direcció de l’Àmbit. Si s’incorporessin noves dates a l’informe ens 
permetrien conèixer millor aquest apartat de la tramitació, però la captura d’aquesta 
informació podria provocar l’efecte contrari no desitjat d’alentir més el circuit, motiu pel 
qual no discriminem dins l’informe aquest apartat i queda inclòs dins de l’anomenat 
flux de tresoreria. 
 
Ara queden fusionats el flux operacional i el flux comptable en una sola dada que ens 
dona el temps transcorregut entre la data de registre i la data d’aprovació de la 
factura. 
 

Amb aquestes dades s’arriba al flux total, i que correspon al temps transcorregut des 
del registre d’entrada de la factura, o del document equivalent, fins al pagament 
material de la mateixa. 

 

III. DADES TRIMESTRALS 

 

PERIODE D’ESTUDI: SEGON TRIMESTRE DE 2017 

 

ÀMBIT 

 
Recollint el que es va demanar en el Ple de data 20 de febrer de 2012, es presenta la 
informació de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 
pagades des del dia 1 d’abril a 30 de juny de  2017. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas que existeixin, que no han tingut 
entrada a la Tresoreria dins del trimestre estudiat, i que segons el que indica la Llei 
esmentada a l’inici d’aquest informe correspon analitzar, si s’escau, a l’Interventor. 
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Les relacions analitzades corresponen a factures comercials, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments. 
 

Ajuntament: 
 
L’estudi comprèn  un total de 1.684  factures per un import mitjà de 7.975,29€ 
 
Des que opera el registre de factures electrònic no es pot obtenir  la data de 
conformitat per tant no es calcula el flux operacional. S’agafa com a data de 
reconeixement de l’obligació, la data de tramitació per calcular el flux comptable. 
 
Pel que fa referència a la mitjana del flux del reconeixement de l’obligació i del termini 
de pagament, són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE 

PAGAMENT (límit 

30 dies) FLUX 

TOTAL 

2T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- -   

23 18 41 

    

 

La nota relativa a l’aplicació de la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració, disposa en el 
seu punt 4 que s’entendrà per número de dies de pagament  els dies transcorreguts 
des de la data de reconeixement de l’obligació de pagament fins al pagament. 

 

  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 18 

 

Pel que fa a la mitjana del flux total de pagament dels organismes autònoms 
municipals, segons dades facilitades pels mateixos, és el que segueix: 
 

Organismes: 

 

Patronat municipal d’Educació 

 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 dies) FLUX 

TOTAL 

2T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

7 8 9  

15 9 24 

 

  PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 37 

 
ESBORRANY ACTA 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 9 

 

 Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural 

 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 des) FLUX 

TOTAL 

2T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- - 27  

- 27 27 

 

  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 27 

 

 Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 

Informació. 

 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 des) FLUX 

TOTAL 

2T 

FLUX 

OPERACIONAL 

 

FLUX FLUX 

COMPTABLE TRESORERIA 

14 6 6  

20 6 26 

    

  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 6 

 
L’agregat de l’Ajuntament amb els seus organismes es resumeix en la següent taula: 
 

Agregat: 
 

2T 
Número de 

factures 

Mitjana dies 

termini 

reconeixement 

Mitjana 

dies 

termini 

pagament 

OAMCC 496  27 

IGEPESI 48 20 6 

PME 315 15 9 

AJUNTAMENT 1684 23 18 

Mitjana 

ponderada 
   36 
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PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS SEGON TRIMESTRE 2017 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, va introduir el concepte del període mitjà de 

pagament i en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, s’estableix el seu  mètode 
de càlcul així com la seva publicació en el portal web de la corporació local. 
 
Aquesta magnitud mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 

econòmics, com indicador diferent respecte el període legal de pagament establert 
en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 
14 de novembre. 
 

Entitat 

Període mitjà de pagament mensual 

abril maig juny 

Sant Cugat del Vallès 15,02 15,28 16,59 

C. Promoció i Desenvolupament de l'Eix B30 
Sant Cugat-Rubí-Cerdanyola * 0 0 0 

EPE Cugat.cat -8,79 -2,18 -6,9 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament -15,77 -12,28 -12,26 

Inst. Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i 
Societat Informació -14,89 -11,12 -12,56 

O. Aut. Centre Cultural -0,27 0,62 -0,24 

O. Aut. d’Educació -14,21 -10,37 -13,35 

        

    

 

Període  mitjà de pagament global a 
proveïdors  mensual  

 

abril maig juny 

Sant Cugat del Vallès 13,13 14,03 14,98 

 
Quan la dada es refereix a un import negatiu, representa una major celeritat, en terme 
mitjà, en el pagament i en donar conformitat a la factura abans dels 30 dies.” 
 

“INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE PROMUSA 

 
EXERCICI 2017. SEGON TRIMESTRE 

 

I. INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, per la que es modifica la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei ho són les operacions comercials. 

Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial.  
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El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 

Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per:  

Despeses corrents en béns i serveis 
Les inversions 
 

II. METODOLOGIA. 
 
Els càlculs del període de pagament, o flux total, es determinen a partir de la data de 
recepció de la factura en Promusa, independentment del dia que s’emet la factura per 
part del proveïdors. Per aquest informe es tenen en consideració totes les factures 
pagades durant el trimestre en qüestió. 

La data de pagament es considera una de les quatre següents, segons el mitja de 
pagament escollit en cada cas: 

La data de  pagament en efectiu.  
La data de la realització de la transferència bancària. 
La data de lliurament del xec. 
La data de venciment del pagaré. 

 
Les dades per l’elaboració del present informe, les extraiem de la nostre base de 
dades informàtica amb estructura de sistema ERP ( Enterprise Resource Planning) 
amb software del fabricant Navision .  

 

III.  DADES TRIMESTRALS 

PERIODE D’ESTUDI: SEGON TRIMESTRE DEL 2017 

 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 
pagades des de l’1 d’abril  fins al 30 de juny de 2017. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas de que existeixin, que no han 
estat pagades per Promusa dins del trimestre estudiat. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments que es realitzen des de Promusa, com poden ser 
nòmines, assegurances socials, interessos o amortitzacions de préstecs, que son 
atesos puntualment a la data dels seu venciment legal. 
 

L’estudi comprèn un total 1.047 factures pagades  per un import de 942.425,31 €. 
 
Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

2T 2017 TOTAL FACTURES AL COMPTAT FINS A 30 FINS A  60 MÉS DE 60

Factures   1.047 48 651 198 150
4,58% 62,18% 18,91% 14,33%

Factures acumulat 48 699 897 1.047
4,58% 66,76% 85,67% 100%

Dies totals 27.545 0 7.574 7.857 12.114

Mitja dies pagament 26,31 0,00 11,63 39,68 80,76

PER FACTURES
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Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt del 
període. 
 

4,58 %

62,18 %

18,91 %

14,33 %

AL COMPTAT

FINS A 30

FINS A  60

MÉS DE 60

 

El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions no és superior als 30 
dies que pel 2017 preveu la llei 15/2010 de 5 de juliol, de la modificació de la llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat, en el seu article tercer, apartat primer. 
 

Detall per imports 

1T 2016 TOTAL IMPORTS AL COMPTAT FINS A  30 FINS A 60 MÉS DE 60 

Factures 942.425,31 35.212,50 434.526,35 366.674,47 106.011,99
3,7% 46,1% 38,9% 11,2%

Factures acumulat 35.212,50 469.738,85 836.413,32 942.425,31
3,74% 49,84% 88,75% 100,00%

PER IMPORTS

 
 
Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt del 
període. 

 

                 

3,7 %

46,1 %

38,9 %

11,2 %

AL COMPTAT

FINS A  30

FINS A 60

MÉS DE 60

 

PER FACTURES 

PER IMPORTS 
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IV. ACLARIMENTS 
 
D’acord amb la  disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 
2014, es pot diferenciar entre dos terminis: els 30 dies des de la data de registre de la 
factura fins que es reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del 
reconeixement de l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  
 
Des de finals del 2015, cal mencionar que els sistemes informàtics de comptabilització 
de factures de Promusa ja permeten registrar la data de “reconeixement de 
l’obligació”. Tots els càlculs i gràfics referents a aquest informe s’han fet tenint en 
compte únicament el flux total la data de registre de la factura. 

 

TERMINI DE PAGAMENT

OPERACIONAL COMPTABLE RECONEIXEMENT TRESORERIA FLUX TOTAL

9,08 8,45 17,54 8,77 26,31

TERMINI DE RECONEIXEMENT

 
  

 FLUX OPERACIONAL: Va des de l’entrada a recepció fins a l’aprovació del 

responsable. 

 FLUX COMPTABLE: Va des de l’aprovació del responsable fins al registre a 

comptabilitat. 

 TERMINI DE RECONEIXEMENT: Flux Operacional+ Flux Comptable (des de 

l’entrada a recepció fins al registre a comptabilitat). 

 FLUX TRESORERIA: Va des del registre a comptabilitat fins al pagament efectiu. 
 

 FLUX TOTAL: Termini de Reconeixement + Flux de Tresoreria (va des del registre 
d’entrada a recepció fins al pagament de la factura). 

 

V. CONCLUSIONS I RESUM 
 
Durant el SEGON trimestre del 2017, Promusa ha pagat majoritàriament dintre dels 
terminis que fixa la legislació vigent. 
 
El termini mitjà de dies de pagament ha estat de 26,31 dies.   
 
El 66,76% de les factures s’ha pagat en un termini igual o inferior als 30 dies. 
 
Per imports, el 49,84% dels pagaments s’ha fet en un termini igual o inferior als 30 
dies.” 
 

“INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE L’EPEL CUGAT.CAT 

 

EXERCICI 2017. SEGON TRIMESTRE 

 

I. INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, per la que es modifica la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 42 

 
ESBORRANY ACTA 

L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei ho són les operacions comercials. 
 
Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial.  
 
El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 
 
Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per: 
 
Despeses corrents en béns i serveis. 
Les inversions. 
 

II. METODOLOGIA. 
 
Els càlculs del període de pagament, o flux total,  es determinen a partir de la data de 
l’ emissió de la factura a l’ EPEL CUGAT.CAT, per part del proveïdors. Per aquest 
informe, es tenen en consideració totes les factures pagades durant el trimestre en 
qüestió. 
 
La data de pagament es considera el dia que es fa la transferència bancària. 
 
Les dades per l’elaboració del present informe, les extraiem de la nostre base de 
dades informàtics amb estructura de sistema SAGE (Conta-plus). 
 

III.  DADES TRIMESTRALS 
 

PERIODE D’ESTUDI: SEGON TRIMESTRE DEL 2017 
 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 
pagades des de l’1 d’abril fins al 30 de juny 2017. 
  
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas de que existeixin, que no han 
estat pagades per l’EPEL CUGAT.CAT dins del trimestre estudiat. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments que es realitzen des de l’EPEL CUGAT.CAT, com 
poden ser nòmines, assegurances socials, que són atesos puntualment a la data del 
seu venciment legal. 
 
L’estudi comprèn un total de 179 factures pagades per un import de 179.879,89 €. 
 
Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

PER DIES  

 

Dies Totals 4032 

Mitjana dies Pagaments 22.53 

                                                                
 El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions no és superior 
als 30 dies que pel 2017 preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de la modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat, en el seu article tercer, apartat primer. 
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IV. ACLARIMENTS 
 
D’acord amb la  disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 
2014, es pot diferenciar entre dos terminis : els 30 dies des de la data de registre de la 
factura fins que es reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del 
reconeixement de l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  
 
Donat que actualment en els sistemes informàtics de comptabilització de factures de 
l’EPEL CUGAT.CAT no està inclòs cap camp per registrar la data de “reconeixement 
de l’obligació”, tots els càlculs referents a aquest informe s’han fet tenint en compte 
únicament la data d’emissió de la factura. 
 

V. CONCLUSIONS I RESUM 
 
Durant el segon trimestre del 2017, l’EPEL CUGAT.CAT ha pagat majoritàriament 
dintre dels terminis que fixa la legislació vigent. 
 
El termini mitjà de dies de pagament ha estat de 22.53 dies “  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

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

CALVET: Ara venen un conjunt de punts una mica avorrits perquè són aquests de 
dació de compte periòdica d’un conjunt de circumstàncies, diguéssim, de la situació 
econòmico-financera i de tresoreria de l’Ajuntament de Sant Cugat. Vull dir que són 
avorrits i és bo que siguin avorrits perquè demostra que anem bé, sinó anessin bé 
aquests punts serien, els hi asseguro, molt entretinguts. En tot cas, complim la Llei de 
Lluita contra la Morositat i avui donem compte del que són els terminis de pagament 
del segon trimestre i, concretament, tenint en compte tant el termini de reconeixement 
com el termini de pagament, els vull explicar que l’Ajuntament està pagant a 41 dies, 
el Patronat d’Educació a 24, l’Organisme Autònom del Centre Cultural, el Teatre- 
Auditori i la Biblioteca a 27, l’IGEPESI a 26, pel que la mitjana de l’Ajuntament i els 
organismes propis es situa en 36 dies. PROMUSA, com a empresa pública pròpia de 
l’Ajuntament, però organisme apart dels que he citat fins ara, està pagant a 26 dies i 
l’EPEL Cugat.cat a 23. Per tant, complim escrupolosament i, diguéssim, que amb 
bona nota el que són aquests terminis que marca la Llei de Mesures de Lluita contra 
la Morositat. En el tercer trimestre tornarem a donar compte, en el quart també i 
espero que aquest punt continuï sent tan avorrit com fins ara. 
 

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

9.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS 

D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2017.  
 

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la citada Llei, es dóna compte al Ple Municipal de l’Informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del segon 
trimestre de l’exercici 2017.  
 

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

CALVET: Fem dació de compte d’aquest objectiu d’estabilitat pressupostària en el 
segon trimestre. Un conjunt d’informació que nosaltres facilitem tant a la pròpia 
Generalitat com al Ministerio, per donar compliment d’aquesta estabilitat 
pressupostària, és a dir, que els ingressos són superiors a les despeses, que el límit 
d’endeutament no supera el legal previst, etcètera. És una dació de compte d’aquesta 
bona situació econòmico-financera i de tresoreria de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: També si hi ha alguna intervenció? Queda 
realitzada doncs la dació de compte.  
 

10.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

MUNICIPAL (AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS) CORRESPONENT AL 

SEGON TRIMESTRE DE 2017. 
 

L’article 207 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 estableix que la Intervenció 
municipal, per conducte de la Presidència, remetrà al Ple informació de l’execució del 
Pressupost així com dels moviments de la Tresoreria. 
 

L’article 50 de les Bases d’Execució del Pressupost, aprovades pel Ple de la 
Corporació de data 22 de desembre de 2016, recull el mandat legal i estableix la 
periodicitat així com el contingut de la informació a trametre atenent a allò establert a 
l’article 11.1.a) de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
 

En aquest sentit, es procedeix a la dació de compte de l’estat d’execució del 
Pressupost Municipal (Ajuntament i Organismes Autònoms) corresponent al segon 
trimestre de l’exercici 2017. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIÓ 
 

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

CALVET: De nou una dació de compte, també corresponent al segon trimestre de 
2017. En aquest cas és de l’estat d’execució del Pressupost, tant en el seu apartat 
d’ingressos com de despeses. D’aquí sí que voldria, si em permet Sra. Alcaldessa, 
destacar algunes magnituds que demostren la marxa del què és tant el funcionament 
ordinari com el de projectes que està desenvolupant des de l’acció de Govern el 
Govern, a través de l’Ajuntament, els voldria comentar que portem un bon ritme 
d’execució dels impostos directes, un 92%. Cal tenir en compte que ja s’ha carregat 
tot el que representa l’IBI. També tenim una bona execució dels impostos indirectes, 
un 86,4%. Pensin que el segon trimestre és el 50% temporal de l’any. A l’estar 
impostos indirectes en un 86,4% significa que, per exemple, hem recaptat força més 
del que havíem previst en una matèria que es nota a simple vista a la ciutat de Sant 
Cugat, com és l’ICIO, l’Impost de Construccions. Portem la meitat del pressupost 
d’ingressos executat en taxes i preus públics, un 53%. Fer notar que el 2016 estàvem 
una mica avall, un 42,6%, per tant, estem demostrant eficiència en tot el que és 
aquest capítol d’ingressos. Portem tres quartes parts del Pressupost, un 74,2% en les 
transferències corrents. Les transferències corrents que es fan a altres 
administracions cap a l’Ajuntament, tant sigui de l’Estat, com de la Diputació, com de 
l’Àrea Metropolitana. Vol dir que els projectes s’estan desenvolupant amb una 
eficiència del 74,2% respecte al 50% que seria la xifra normal. I portem doncs, en 
definitiva, un bon ritme d’execució de l’apartat d’ingressos. En les despeses: destacar 
que les despeses de personal s’han executat en un 49%, meitat de l’any; les despeses 
de béns i serveis en un 35%, aquí cal tenir en compte que tots els processos de 
compres que impliquen, doncs, comandes, etcètera, doncs s’acostumen a demorar i 
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s’acostumen a materialitzar més aviat en el segon semestre. No obstant, l’any passat 
el teníem a un 34%, de nou hem millorat l’eficiència. Les despeses financeres les 
tenim executades en un 33,6%. Cal tenir en compte que la majoria de préstecs i 
singularment un d’important que tenim amb DEXIA se situa en el que són les 
amortitzacions, els interessos, a finals d’any. Les transferències corrents en un 55,7%, 
transferències corrents que des de l’Ajuntament fem a altres entitats o associacions, 
això demostra també que portem un bon ritme de pagament dels compromisos de 
l’Ajuntament amb les entitats del municipi. Portem un percentatge d’inversions, d’un 
26,4%, és una xifra que és normal, tenint en compte que els processos de licitació i 
adjudicació de contractació sempre són llargs i s’acostumen a acumular a final d’any. I 
per últim, doncs, destacar que en els passius financers portem un 22,7%, aquesta té 
relació també amb les despeses financeres, per allò del que els deia abans que 
normalment l’amortització dels interessos se situen a final d’any. És una dació de 
compte de com està funcionant el Pressupost fins aquest segon trimestre de 2017. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Sólo comentarle, había 
hablado del 53% que ya está hecho para las asociaciones. Ha habido, me han 
preguntado algunas asociaciones sobre este tema de cuándo les llegaría la 
subvención y si no les ha llegado todavía, por lo menos enviarles un mail diciéndoles, 
oye, estamos trabajando en ello, aunque parezca un poquito Aznar, pero bueno. 
 

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

CALVET: Si, bé, el ritme d’execució és d’un 55,7%, quan a meitat de l’any és un 50%, 
per tant, anem per sobre del que seria previsible en la normal execució del 
Pressupost. Creiem que hi ha molt bon diàleg amb les entitats per saber i detectar si 
alguna té una necessitat de tresoreria que faci que haguem d’avançar sempre dels 
terminis previstos, evidentment, algun pagament. De fet, és molt sovint des del que és 
el departament, l’àmbit d’Economia se’m passen portafolis a signar per pagar per 
urgència i jo li demanaria que si alguna entitat en concret té algun neguit que ens el 
transmeti, perquè primer, neguit no n’ha de tenir i, segon, si té una necessitat per 
tresoreria de que avancem algun pagament i està dins de les nostres possibilitats 
segur que ho farem. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs si no hi ha cap intervenció, també queda 
realitzada la dació de compte.  
 

11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 

MUNICIPAL DE L’ANY 2016. 
 

Segons el que estableix l’article 212.2) 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 
(RDL 2/2004) la Comissió Especial de Comptes, en la seva reunió del dia 20 de juny 
de 2017, va emetre informe favorable sobre el Compte General Municipal de l’any 
2016. El Compte General Municipal, segons l’article 209 del RDL 2/2004, l’integra: 

 

 El compte general de l’Ajuntament 
 

 Els comptes generals dels seus Organismes Autònoms: 
 

o El Patronat Municipal d’Educació (PME) 
o L’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC) 
o L’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació 

(IGEPESI) 
 

 Els comptes generals de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal: 
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o L’Entitat Pública Empresarial CUGAT.CAT 
o La Societat Municipal PROMUSA. 

 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 3 de juliol de 2017, es 

va exposar públicament el Compte General Municipal de l’any 2016 amb l’informe 
favorable de la Comissió Especial de Comptes, tal com estableix l’article 212.3) del 
RDL 2/2004. Segons l’article 18.5) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament, 
aquest termini d’exposició pública serà de 30 dies, essent del 4 de juliol al 14 d’agost 
de 2017. 
 

Atès que no s’ha presentat cap reclamació, al·legació ni observació i, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 212.4) del RDL 2/2004, el Compte General 
Municipal de l’any 2016, acompanyat de l’informe favorable de la Comissió Especial 
de Comptes, es pot sotmetre al Ple de la Corporació per a que, si s’escau, pugui ser 
aprovat abans del dia 1 d’octubre. 
 

D’acord amb l’article 223.2) del RDL 2/2004 s’haurà de trametre a la Sindicatura 
de Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals) abans del dia 15 
d’octubre, aquest Compte General Municipal un cop estigui degudament aprovat pel 
Ple municipal. 
 

Així doncs, PROPOSO: 
 

1r.- APROVAR el Compte General Municipal de l’any 2016. 
 

2n.- RETRE COMPTE a la SINDICATURA DE COMPTES aquest Compte 
General Municipal degudament aprovat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CALVET: Aquest sí que exigeix de la formalitat de la votació. Aprovar el Compte 
General municipal de l’any 2016. Aquest ja és l’últim punt que fem respecte el 
Pressupost: primer l’aprovem, després l’anem executant, després el liquidem i al final 
fem el que s’anomena el Compte General que mereix reunions dels regidors i 
regidores membres de la Comissió del Compte General. En aquesta ocasió ens hem 
reunit dues vegades: una primera per estar assabentats de la informació i una segona 
per comentar també qualsevol dubte sobre aquesta informació i ratificar-ho. També, 
afegir que el Compte General es publica en el Butlletí Oficial de la Província per tal de 
ser sotmès a informació pública. Aquesta publicació es va fer el 3 de juliol de 2017 i 
atès que no s’han presentat ni reclamacions ni al·legacions ni observacions i atès que 
també la pròpia Comissió del Compte, Especial de Comptes es va fer el juny, doncs 
va donar el seu vistiplau, el que els proposem és que el puguem aprovar per a que el 
puguem trametre en temps i forma, tant a la Generalitat, Sindicatura de Comptes, com 
al propi Ministeri. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
només per dir que en aquest cas nosaltres no votarem a favor, ja sabem que són 
qüestions tècniques les que avui discutim, el Compte General, que no són de 
contingut polític, però sí que és veritat que hi ha diverses despeses que nosaltres ja 
vam denunciar a l’hora d’aprovar el Pressupost corresponent a aquest exercici i, per 
tant, una vegada executades no estem d’acord que s’hagin dut a terme i per això no 
votarem a favor del Compte General, perquè allà hi consta. Discutirem pel pròxim 
Pressupost les mateixes qüestions, suposo, perquè tornaran a estar dintre de la 
proposta que faci el Govern i les tornarem a discutir.  
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 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
D’acord. bé, nosaltres en aquest punt en la Comissió Especial de Comptes de juny 
vam votar-hi en contra i avui per coherència farem el mateix. Ho vam fer per dos 
motius: primer, perquè si el desembre de 2015 ens vam oposar als objectius generals 
d’aquest Pressupost, tampoc tenia sentit que hi votéssim a favor del compliment 
d’aquests objectius; i a més, perquè en els principals problemes que nosaltres hi 
vèiem el desembre de 2015 doncs veiem que efectivament el compliment està massa 
per sota de les expectatives. Així ho vam detectar també amb la liquidació. Nosaltres 
ens vam oposar, el nostre no, als pressupostos de 2016 van ser per la baixada lineal 
de l’IBI que suposava, ara amb l’exercici actual doncs ja tenim en marxa les 
subvencions d’IBI, suposo que ja ho podrem analitzar com ha funcionat en el proper 
cas, però també veiem que hi ha hagut una baixada d’aquesta rebaixa lineal de 49 
milions d’euros que havíem recaptat el 2015, als 45 que vam recaptar en el 2016. 
Quatre milions d’euros de diferència que sembla poc però que deu ni do el que es pot 
fer amb aquests diners. Nosaltres també vam fer unes propostes el desembre de 
2015, repeteixo, en la línia doncs de transició energètica, de l’ecologia com a vector 
de la transformació social, també per fer un pla de xoc de l’habitatge, per lluitar en 
contra de la desigualtat i està clar doncs que les nostres propostes no van ser incloses 
pel fet doncs que hi havia un acord amb Esquerra Republicana i que no seré jo qui 
jutgi el compliment d’aquests acords, però bé, sí que hem detectat doncs que ja en 
aquests casos que nosaltres ens van fer votar en contra doncs que efectivament s’ha 
quedat molt per sota de les expectatives. El cas, per exemple, de l’habitatge, es 
pressupostaven 3 milions d’euros pel Pla Estratègic de l’Habitatge, doncs no s’ha 
arribat al 50% en accions com els ajuts a la cobertura per les necessitats bàsiques, 
però també doncs amb les qüestions d’ecologia que situava, que també trobem 
projectes com l’aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica que tampoc s’arriba al 50%, 
un 46% o fomentar l’ús de les energies renovables, un 32%, l’acció local pel 
desenvolupament sostenible i pel clima un 30%. Bé, crec que el nostre no el 2015 
queda plenament justificat i, per tant, el d’avui també. 
 

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

MES: Com és evident, el nostre grup donarà suport a aquests Comptes Generals, a 
aquesta liquidació del Pressupost 2016. Ara parlar de l’any 2016 sembla que ens 
enganxa, diguem-ne, molt lluny, han passat coses en els darrers mesos, però 
nosaltres circumscriurem la intervenció a l’any 2016. Com vostès saben, aquest any, 
ERC-MES vam tenir un acord de redacció conjuntament amb el Govern municipal, 
amb PDeCAT, i també de seguiment dels diferents projectes, cosa que ens permetia 
en aquella situació de donar suport tant en el Pressupost com el seguiment i, per tant, 
la seva finalització i que ens va portar a lligar un Pressupost 2017, atès que molts dels 
projectes que es van consensuar l’any 2016 tenien un trasllat el 2017, especialment si 
parlem d’inversions, aquí en aquest Pressupost hi ha execució tant directa, tant des 
de les diferents àrees municipals, com contractades d’altres projectes que consten 
com a inversió l’any 2017. Vostès recordaran, també, els exercicis de participació 
ciutadana que van portar el Pla Integral del barri del Monestir, tarifació social, que va 
ser el primer any amb una ampliació de la tarifació social, la redacció de la Sala de 
Concerts, cobertura de les Planes, demanda de subvenció per la cobertura de Sant 
Francesc, piscina del Parc Central, etcètera, etcètera. També altres que es van 
finalitzar, que creiem que van ser molt correctes i, per tant, que van donar peu a una 
continuïtat el 2017, molt treballades amb el Tinent d’Alcalde d’aquell moment, 
subvencions a emprenedoria i creació d’empresa i també la contractació privada. Per 
tant, el nostre Grup tancant a 31 de desembre de 2016 hi donarà suport perquè 
crèiem i creiem que era un Pressupost que ens va portar a un Pressupost de 2017 
molt bo. Ara la situació serà quan parlem de la liquidació de 2017, que entenc que és 
possible que sigui diferent. 
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 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Bona 
tarda de nou. Nosaltres ens abstindrem. En realitat ja sabem que el que estem votant, 
en realitat és bàsicament un tràmit administratiu o un tecnicisme, perquè és a dir, el 
que votem realment és si els comptes de l’Ajuntament són una imatge fidel a nivell 
comptable. No sé, el document era molt extens, tenia milers de pàgines i nosaltres 
fem confiança a la feina que ha fet l’Ajuntament. D’acord? Ens abstindrem. Tot i així 
farem també cinc cèntims d’una lectura política. El 2016, l’1 de gener, van entrar en 
vigor, aquí tinc una idea diametralment oposada al company d’Iniciativa, al Ramon, 
perquè va entrar en vigor el que era una baixada de l’IBI, una baixada del valor 
cadastral i això també implicava una baixada del 18% de les plusvàlues. Mentre ell ho 
veu com una pèrdua d’ingressos de 4 milions d’euros, nosaltres veiem que els 
ciutadans tenien a les butxaques 4 milions d’euros més per poder-los gastar en allò 
que creguessin oportú i no que fossin tan ofegats. Allò va ser positiu i per desgràcia en 
els següents exercicis d’aquest mandat doncs segurament no es produirà tanta 
rebaixa de l’IBI. Malauradament, també hi havia coses negatives. Nosaltres vam 
apostar per una major inversió en pavimentació de carrers, un pla de voreres més 
ambiciós, una major despesa en escoles bressol i sobretot, una major despesa en el 
que era l’habitatge social que es va presentar, però al final no es va estimar per part 
de l’equip de Govern. Com que sempre algú diu, escolteu, vosaltres demaneu que hi 
hagi major inversió en algunes partides i al final s’ha de fer alguna retallada. Nosaltres 
no hem tingut mai cap mena de problema en dir que sí, que apostem per a que hi hagi 
algun tipus de retallades. No m’estendré, però sempre hem dit que consideràvem que 
els mitjans de comunicació públics tenien una dotació pressupostària molt elevada. 
Amb això concloc i nosaltres, reitero, ens abstindrem.  
 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, la 
veritat és que sempre que parlem del Compte General es parla més de part política 
que de part tècnica. Jo amb això no comparteixo la visió predominant dins de 
l’esquerra, perquè penso que és eminentment un document tècnic i estem votant si es 
tramita aquest document que sempre diem que creiem que ha estat ben fet, perquè ja 
hem debatut de les prioritats del Pressupost abans: Ordenances, Pressupostos, 
liquidació. Jo entenc el que deia el Ramon de compliment del Pressupost. Parlem a la 
liquidació. Aquell dia no votem però en aquell dia sí que debatem. Ho entenem així. 
Per tant, avui per a nosaltres votem un document eminentment tècnic i de la mateixa 
manera que dic això sí que és cert que és el final d’un procés. Nosaltres sempre hem 
repartit els nostres vots i el nostre posicionament serà favorable al document tècnic, 
perquè pensem que com sempre està correcte i, per tant, no tenim cap objecció, de 
fet, si la gent no votés a favor tindríem un problema bastant interessant de resoldre i 
entre d’altres coses per això votem a favor del document tècnic. Sí que és cert que és 
un cicle pressupostari que ha tingut pros i contres. Nosaltres no vam votar en contra 
d’aquest Pressupost, havíem votat en contra dels anteriors i ho vam dir, ens costarà 
molt votar en contra d’un Pressupost que, entre altres coses, el Ferran ha explicat 
algunes, però incloïa reivindicacions de molts Grups, entre ells el nostre, que creiem 
que eren bastant interessants. Des de l’augment del Capítol II, d’entitats culturals, 
agents socials i culturals, el pla de xoc contra l’atur de llarga durada, foment del 
lloguer social, algunes inversions com la Sala Polivalent, que malauradament a dia 
d’avui no estan com haurien d’estar o el tema de la targeta ciutadana, que és una 
cosa que es va arribar a l’acord per implementar-la. Per això nosaltres no ens vam 
posicionar en contra, malgrat que a les Ordenances Fiscals havíem votat en contra 
perquè pensem que s’havia perdut una oportunitat. En aquest sentit, al contrari del 
que deia el Sergio, nosaltres sí que pensem que sí s’han de fer retallades però en un 
altre aspecte. En el nostre sentit parlem d’Organigrama i d’altres despeses supèrflues 
però en canvi sí que pensem que podíem, amb la ciutat que tenim que té una gran 
capacitat de generar recursos, tenim més recursos per fer més coses i les dues 
propostes que nosaltres vam fer en aquell moment, que no van ser tingudes en 
compte i per això vam oposar-nos a les Ordenances, van ser les de l’emergència 
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social que suposa l’habitatge a Sant Cugat i després també la qüestió dels Serveis 
Socials que va vinculada també en algun sentit, que els falten molts pisos i pensàvem 
que vam perdre una oportunitat doncs deixant de recaptar aquests diners, per la 
voluntat política, evidentment, tot és voluntat política, d’abaixar l’IBI. Per tant, vam 
votar en contra de les Ordenances, ens vam abstenir en el Pressupost perquè 
consideràvem que no podíem votar en contra d’un Pressupost que era objectivament 
millor que el de l’any anterior i que incloïa moltes millores i, per tant, el nostre vot 
polític serà l’abstenció, igual que va ser al Pressupost. Finalment, nosaltres sempre 
fèiem la meitat del vot polític i la meitat del vot tècnic, per raons que tothom sap i que 
no m’allargaré, no som un nombre parell de regidors avui i farem dos vots tècnics que 
per a nosaltres és el què és principalment el document, i un vot polític. Per tant, dos 
sís i una abstenció. 
 

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

CALVET: Molt breument. En tot cas, per coincidir amb alguns de vostès en que 
aquest és un tràmit eminentment tècnic, d’enviar doncs un document de compliment 
del Pressupost a les instàncies que així ho requereixen però que, sense deixar de ser 
estrictament cert que és una tramitació tècnica, també és el moment en que es pot fer 
aquesta mica, diria jo, de valoració política que els agraeixo. És el moment de posar 
en valor que aquest Pressupost de 2016 es va aprovar amb un acord amb Esquerra 
Republicana, és el moment d’agrair la feina d’en Carles Brugarolas, al capdavant de 
tot el seu àmbit per tal d’elaborar-lo, és el moment també, si m’ho permeten, de posar 
en valor que efectivament vam rebaixar l’IBI per voluntat política, vam creure oportú, 
atès que tenim el nivell d’IBI que tenim i que no era possible rebaixar la Ponència 
Cadastral, perdó, revisar la Ponència Cadastral, doncs fer aquesta rebaixa lineal del 
18%. Això era possible i ens hi vam acollir, i alhora, malgrat aquesta rebaixa, doncs 
balançar-ho amb tot de mesures socials, també d’habitatge, jo no vull deixar de dir 
que, per exemple, amb el que portem de legislatura, hem entregat habitatges de 
protecció oficial a l’Avinguda Francesc Macià, això no tots els municipis metropolitans 
ho poden dir i, en tot cas, recollir el guant d’algunes de les seves peticions, 
especialment les que fan referència a temes de medi ambient, de sostenibilitat, 
d’eficiència energètica i també temes d’habitatge, a l’hora de redactar i poder aprovar, 
espero que amb la complicitat de molts de vostès, el que serà el Pressupost de 2018. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       17 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC*, ERC-MES i PSC) 

Vots en contra:    2 (ICV-EUiA) 

Abstencions:       5 (CUP**, Cs, PP i regidor no adscrit) 

 

(*) Els regidors del Grup municipal de la CUP, Sr. Bea i Sra. Gibert emeten 

sengles vots a favor del present punt. 

 

(**) La regidora del Grup municipal de la CUP, Sra. Llorente s’absté en la votació 

del present punt. 
 

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

NÚMERO 28 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). 
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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 d’agost 
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. 
 

ASPECTES CONCRETS DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

1. Segons l’informe de la cap de Secció d’Obres i Projectes emès el 14 d’agost 

d’enguany, cal traspassar 35.582,22 € de l’aplicació pressupostària de les obres 
del carrer Sant Francesc d’Assís a l’aplicació pressupostària d’inversions del 
Monestir per poder realitzar les obres de restauració de la portalada de l’església 
del Monestir. 

 

2. Segons l’informe de la cap de Secció d’Obres i Projectes emès el 14 d’agost 

d’enguany, cal traspassar 17.283,52 € de l’aplicació pressupostària del pont de 
maçoneria a l’aplicació pressupostària d’inversions del Monestir per executar les 
obres urgents de restauració de les bigues de fusta i volta sobre la campana gran 
que s’està restaurant al campanar de l’església del Monestir.  

 

3. Segons l’informe de la cap de Secció d’Obres i Projectes emès el 14 d’agost 

d’enguany, cal disposar de 3.394,12 € per les obres d’extracció de 7 suports de 
fusta de línia aèria de baixa tensió que discorre per la parcel·la municipal i per la 
via pública en previsió de la implantació dels mòduls de l’escola La Mirada. 

 

4. Segons l’informe del tècnic de participació ciutadana emès el 24 de juliol 

d’enguany, cal incrementar en 150.000,00 € l’aplicació pressupostària 
corresponent a la construcció de l’amfiteatre dels Jardins del Vallès. 

 

5. Segons l’informe de la cap de secció de Ciutadania emès el 25 de juliol d’enguany, 

s’ha d’ampliar en 14.000,00 € l’aplicació pressupostària “Promoció de la salut: Pla 
de drogues i salut comunitària” i s’ha de crear l’aplicació pressupostària “Promoció 

de la salut: Salut mental” amb 2.500,00 € per prevenir i promoure la salut a la ciutat 
a través d’accions a les escoles i instituts durant el segon semestre del 2017. 

 

6. Segons l’informe de la cap de secció de Ciutadania emès el 27 de juliol d’enguany, 

cal crear una aplicació pressupostària de capítol 2 amb 17.320,92 € per poder 
gestionar el pagament del lloguer dels pisos de PROMUSA on els serveis de la 
Cooperativa DAPSI estan ubicats.  

 
Es sotmet al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 28 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2017 consistent en: 
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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 220.259,86 €.  

 
Crear les aplicacions pressupostàries de despeses “Promoció de la salut: salut 

mental” i “Discapacitat: lloguer pisos DAPSI” per un import total de 19.820,92 €, 
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. Si 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: La concebuda proposta d’aprovació de la modificació de Pressupost que a 
cada plenari sempre hi ha aquests ajustos pressupostaris, alguns són merament 
comptables, alguns altres són de creació, per agregació o disgregació d’algunes 
partides de les aprovades en el Pressupost. En aquest cas, destacar-ne dues o tres, si 
m’ho permeten: en primer lloc, hi ha un increment d’inversions en el Monestir per 
poder realitzar les obres de restauració de la Portalada, 52.000 euros, això es finança 
amb estalvis de les obres del carrer de Sant Francesc d’Assis, a les Planes, amb 
35.000 euros i el Pont de Maçoneria, del Camí de Can Gatxet de 17.000 euros, són 
estalvis que hem aconseguit amb el que he estat el procés de licitació-adjudicació de 
les obres; un increment de 150.000 euros en els pressupostos participatius 
corresponents a la construcció de l’amfiteatre de la Plaça dels Jardins del Vallès, del 
“Campito”, es traspassen amb imports sobrants d’altres partides, sobrants, 
evidentment, de pressupostos participatius; una ampliació de 14.000 euros de 
l’aplicació pressupostària, vol dir la partida, de la promoció de la salut en el Pla de 
Drogues i Salut Comunitària; i també la creació, també d’una partida, dins del que és 
la promoció de salut, per salut mental; i finalment, voldria destacar, me n’he saltat 
algunes que per importància, diguéssim, per dimensió del que és la partida potser no 
val la pena destacar, però en voldria destacar una finalment que és la creació de 
l’aplicació pressupostària de Capítol II, en aquest cas, de béns i serveis, de 17.000 
euros per poder gestionar el pagament del lloguer dels pisos de PROMUSA, als 
serveis de la Cooperativa DAPSI, que és on estan ubicats, és un canvi de partida del 
Capítol IV al Capítol II en el conveni amb DAPSI, un servei social important per a la 
ciutat, que en tot cas queda coberta en aquesta modificació pressupostària.  
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Ràpid, per a que ningú se sobti. Nosaltres ja vam anunciar que quan les modificacions 
responguessin als objectius que defensàvem en l’aprovació dels Pressupostos hi 
votaríem a favor i, en aquest cas, doncs les ha explicat el Damià, ens semblen 
correctes i coherents amb el que defensàvem el desembre i per això hi votarem a 
favor. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Sí, 
nosaltres també hi votarem a favor. Normalment la nostra postura és l’abstenció, però 
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en aquest cas, com hi ha una partida pressupostària molt important de 150.000 euros 
que fan referència a la millora del projecte de l’amfiteatre i que creiem que dinamitzarà 
el barri del Monestir, o el que seria el Centre-Est, doncs en aquest cas llavors els 
donarem suport. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     17 (PDeCAT-Demòcrates, Cs, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     7 (CUP-PC, ERC-MES i PP) 
 

 13.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS 

DE MODIFICACIÓ NÚMEROS 3 i 4 DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT 

MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 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 el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos. 
 

D’acord amb els articles 175 a 181 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), que fan referència als diferents tipus de modificacions del 
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 el Capítol V dels Estatuts del Patronat Municipal d’Educació 
(PME). 
 

La Junta de Govern del PME va aprovar el dia 25 de juliol d’enguany la 3a 
modificació de pressupost d’aquest organisme per a l’exercici 2017, per transferències 
de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa. 
 

La Junta de Govern del PME el dia 12 de setembre d’enguany, va aprovar la 4a 
modificació de pressupost d’aquest organisme per a l’exercici 2017, per suplements 
de crèdit finançats amb romanent de tresoreria procedent de l’exercici 2016 i la 
rectificació de l’errada material numèrica de l’aprovació de la 3a modificació del 
pressupost. 
 

ES PROPOSA: 

 

1r.- RATIFICAR l’aprovació de l’expedient de modificació número 3 del 
Pressupost del Patronat Municipal d’Educació (PME) per a l’exercici 2017, circumscrit 
als següents aspectes: 

 

- Disminució de la previsió de despeses del capítol II per un valor de 54.312,25 €. 

- Increment de la previsió de despeses del capítol VI per un valor de 54.312,25 €. 

 

2n.- RATIFICAR l’aprovació de l’expedient de modificació número 4 del 
Pressupost del PME per a l’exercici 2017, circumscrit als següents aspectes: 
 

- Increment de la previsió de despeses del capítol VI per un valor de 35.559,40 €. 
- Incorporació del romanent de tresoreria per finançament general (capítol VIII 

d’ingressos), per un valor de 35.559,40 €. 

 

 3r.- 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 PME del pressupost 
de 2017, durant un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació, d’acord 
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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. Si 
durant aquest termini no s'han presentat reclamacions quedarà definitivament 
aprovada aquesta modificació pressupostària. 

 

4t.- DONAR COMPTE al Patronat Municipal d’Educació d’aquest acord per tal 
de fer efectives i executives aquestes modificacions pressupostàries. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 

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

CALVET: És el meu darrer punt. És una aprovació, en aquest cas també, d’una 
modificació del Pressupost, però del Patronat Municipal d’Educació, que es va ja 
veure i debatre en el que és el Ple o la Junta de Govern del propi Patronat Municipal 
d’Educació. Es tracta d’un ajustament de 54.000 euros entre la previsió de despeses 
de Capítol II a Capítol VI, per tant, passem d’uns béns a serveis a unes inversions i 
també un increment de previsió de despeses del Capítol VI, també inversions de 
35.000 euros i la incorporació del romanent de tresoreria per finançament general pel 
mateix valor, per compensar, evidentment, el Pressupost del Patronat Municipal 
d’Educació. Així de senzill. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (PDeCAT-Demòcrates, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no 

             adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:       7 (CUP-PC, Cs* i ERC-MES) 

 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la regidora del grup 

municipal de Ciutadans, Sra. Fernández-Jordán. 

 

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÈS SOCIAL I HABITATGE 

 

Recursos Humans 
 

 14.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA RELATIU AL 

NOMENAMENT DE TRESORERA ACCIDENTAL DURANT EL PERÍODE 

VACACIONAL DEL TITULAR 

 

 - RESTAR ASSABENTATS del Decret d’Alcaldia núm. 3144/2017 de 24 
d’agost, pel qual s’aprova el nomenament de la funcionària interina, Sra. Maria Victòria 
Beltran Muñoz, com a Tresorera Accidental del 21 d’agost al 8 de setembre per 
substitució del titular, Sr. Sebastià Salla Barbero, durant el període vacacional. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDORA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT, FAMÍLIA I RECURSOS 

HUMANS, SRA. ESTHER SALAT: És un mer tràmit de restar assabentats del Decret 
d’Alcaldia 3144/2017, en el que nomenàvem la funcionària interina Sra. Maria Victòria 
Beltran Múñoz com a Tresorera accidental substituint en període de vacances el titular 
de Tresoreria Sr. Sebastià Salla Barbero. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Alguna intervenció? Queda realitzada la dació de 
compte i entrem en les mocions institucionals. L’apartat de mocions, d’una banda 
institucionals i, d’altra banda, dels Grups municipals.  
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MOCIONS INSTITUCIONALS 

 

 16.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER TAL D'AMPLIAR EL CATÀLEG DE 

TRÀMITS DE LA FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE).  
 

 ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat ja disposa, des de fa anys, de serveis 
d’assessorament i tramitació específics adreçats a l’emprenedoria i empresariat local. 
 

 ATÈS que l'Oficina d’Atenció a l’Empresa actua com a finestreta única en 
l’àmbit de les competències de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat 
de facilitar la gestió dels procediments administratius propis a les persones 
emprenedores, empresàries i intermediàries, al llarg de tot el cicle de vida de 
l’empresa. 
 

 ATÈS que la Finestreta Única Empresarial (FUE) de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès ja fa mesos que es va constituir amb la missió d’actuar com a punt únic per 
a totes aquelles persones emprenedors, empreses i intermediaris que necessitin fer 
consultes i tràmits relacionats amb la seva empresa, ja sigui presencialment com amb 
la, recentment, posada en funcionament de la plataforma de tramitació digital, tal com 
defineix la Llei 16/2015, de 13 d’agost, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.   
 

 ATÈS que la FUE té com a missió donar servei d’alt valor afegit a les persones 
emprenedores i empreses, per tal d’afavorir l’atracció, creació, consolidació i 
creixement de l’activitat econòmica de la ciutat. 
 

 ATÈS que en aquests moments la FUE realitza, entre d’altres, les següents 
funcions: 
 

 Informació inicial sobre determinades ordenances municipals. 

 Informació de serveis i projectes desenvolupats des de l’àmbit municipal que tenen 
com a principal objectiu la millora de la competitivitat empresarial (borsa de treball, 
programes de formació, projectes de suport a l’empresa...). 

 Acompanyament per a la instal·lació de noves empreses i/o ampliacions de les 
existents. 

 Fer gestions i/o consultes a l’administració. 
 

 ATÈS que en aquests moments es poden tramitar, entre d’altres, les següents 
actuacions mitjançant la FUE: 
 

 Accés als centres d'emprenedoria: Esade Creàpolis, SC Trade Center i Can 
Ametller. 

 Activitats del sector comercial. 

 Aportació de documentació a un expedient existent (Empresa). 

 Atraccions firals. 

 Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació. 

 Canvis de concessió de parades als mercats municipals. 

 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats. 

 Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III). 

 Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un 
espectacle o activitat recreativa. 

 Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes 
sobre les persones o el medi ambient. 
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 Comunicació prèvia d'obertura. 

 Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles 
públics i activitats recreatives ordinàries. 

 Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables. 

 Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari. 

 Consulta prèvia de classificació de l’activitat. 

 Declaració responsable d'obertura. 

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària. 

 Informe previ en matèria d'incendis. 

 Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats. 

 Llicència ambiental. 

 Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i 
activitats recreatives ordinàries. 

 Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial. 

 Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari. 

 Parades a fires i mercats. 

 Reclamacions, denúncies i queixes en matèria de consum. 

 Sol·licitud de terrasses. 
 

 ATÈS que considerem necessari que la FUE esdevingui un espai centralitzat 
per facilitar la tramitació de qualsevol expedient, des del principi fins al final, amb el 
seguiment de tot el circuit, essent un interlocutor únic. 
 

 ATÈS que considerem positiu el desenvolupament de la FUE i entenem que és 
objectiu de l’Ajuntament la incorporació del conjunt de la tramitació necessària, 
incloent la totalitat dels procediments urbanístics. 
 

 ATÈS que el servei d’Informació Urbanística (servei de planejament i gestió 
urbanística) presta actualment un servei d’atenció individual, personalitzada i amb 
suport digital al Geoportal, sobre la informació urbanística vigent aplicable a qualsevol 
finca o finques de Sant Cugat del Vallès, excepte Valldoreix. 
 

 ATÈS que, en aquest moments, no existeix cap text refós que reculli totes les 
normatives que afectin la construcció de qualsevol ubicació de Sant Cugat, fet que 
implica que per consultar determinades ordenances i normatives vigents calgui 
contactar amb els serveis, entre d’altres, d'Intervenció en l'ús del sòl, l'Edificació i 
Activitats o bé Medi Ambient. 
 

 ATÈS que està en fase de selecció per procediment intern de la figura de 
“coordinador/a de l’OAE i que es cobrirà abans de finalitzar l’any. 
 

 Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès 

acordi: 
 

 PRIMER.- Que des de la OAE (FUE) es tingui accés a tots els expedients 
tramitats electrònicament relacionats i impulsats per l’activitat empresarial o 
econòmica (activitats, obres, llicències, sanitat, planejament, comerç etc.) incorporant 
l’inici, gestió i seguiment del conjunt de la tramitació. 
 

 SEGON.- Que els serveis municipals implicats donin resposta a l’OAE a les 
consultes sobre tràmits i informació d’altra naturalesa per tal que el temps de resposta 
no superi el període establert en la Carta de Serveis. 
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 TERCER.- Dotar pressupostàriament les possibles necessitats d’auditoria 
interna, gestió de processos, formació,  recursos humans o altres recursos necessaris 
que permetin el desenvolupament de l’acord primer. 
 

 QUART.- Traslladar els presents acords a l’Associació Sant Cugat empresarial, 
Associació Sant Cugat Comerç, ens gestors dels parcs empresarials i als serveis 
municipals implicats, que permetin el desenvolupament dels acords primer i segon. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Té la paraula per a la seva lectura, ja que va ser 
el proposant ERC-MES, i llegirà, entenc, els acords el Sr. Ferran Villaseñor.  
 

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

MES: En primer lloc, agrair a tots els grups polítics que ens haguem posat d’acord i 
que sigui una moció institucional, especialment a la Tinent d’Alcalde, Joana Barbany, 
per les facilitats en la negociació de les esmenes. Llegiré els acords, si li sembla, no 
els atesos, perquè sinó estarem una estoneta, però en qualsevol cas, el primer acord 
diu que des de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa es tingui accés a tots els expedients 
tramitats electrònicament relacionats, impulsats, per l’activitat empresarial o 
econòmica, per exemple: activitats, obres, llicències, sanitat, planejament, comerç, 
etcètera; incorporar l’inici, gestió i seguiment del conjunt de la tramitació; segon, que 
els serveis municipals implicats donin resposta a l’OAE, a les consultes sobre tràmits, 
informació sobre naturalesa, per tal de que el temps de resposta no superi el període 
establert a la Carta de Serveis; tercer punt, dotar pressupostàriament les possibles 
necessitats d’auditoria interna, gestió de processos, formació, recursos humans o 
altres recursos interns que permetin el desenvolupament dels acords anteriors; i 
traslladar, finalment, els presents acords a l’Associació Sant Cugat Empresarial, Sant 
Cugat Comerç, ens gestors dels parcs empresarials i als serveis municipals implicats 
que permetin el desenvolupament del primer i segon acord.  
 

 16.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER LA CREACIÓ D’UN SERVEI DE CURA 

D’INFANTS DURANT LA REALITZACIÓ DE DETERMINATS ACTES 

INSTITUCIONALS, PER A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ EN IGUALTAT DE 

CONDICIONS. 

 
 En molts d’aquests actes adreçats a la ciutadania hi participa un nombre 
important de persones, però seria del tot desitjable que augmentés, com a mostra de 
l’interès de la ciutadania per les qüestions que l’afecten i, de manera més genèrica, 
per la política. 
 
 Malauradament, molt sovint hi ha pares o mares que no poden participar en 
aquestes sessions pel fet que han de tenir cura dels seus fills i filles. 
 
 De la mateixa manera que parlem sovint de la necessitat de conciliar la vida 
personal o familiar amb la laboral, també valdria la pena poder-la conciliar amb la 
participació en els afers públics. 
 
 Si, des de les institucions públiques, es valora positivament la participació de la 
ciutadania en la política, cal que aquestes mateixes institucions posin tots els mitjans 
possibles per facilitar-la. I definitivament la responsabilitat de generar les condicions 
òptimes per a la participació i l’empoderament de la ciutadania és de l’administració. 
De la mateixa manera com és necessari generar espais de debat i participació amb 
horari de finalització i minutatge dels temes. 
 
 El Ple de Sant Cugat acorda: 
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 Primer.- Organitzar un servei gratuït de cura d’infants durant la realització de 
determinats actes institucionals, especialment els relatius a Participació. Entre aquests 
de forma prioritària: Els Consells de Barri, els Consells Sectorials i els Pressupostos 
Participatius. 
 

 Segon.- Aquest servei s’informarà degudament a les escoles de Sant Cugat i a 
les AMPES per tal que estiguin al cas. 
 

 Tercer.- Llistar els actes susceptibles d’aquest recolzament i preveure amb 
antelació la necessitat d’aquest servei. 
 

 Quart.- Determinar la manera en què s’assumirà per part de l’Ajuntament el 
cost d’aquest servei. 
 

 Cinquè.- Informar dels  serveis disponibles per poder assistir a les sessions 
presencials de participació ciutadana. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Donarà lectura com a grup proposant la CUP. Té 
la paraula la Sra. Gibert. 

 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Com diu el títol, és una moció que pretén fomentar la participació de totes les 
persones que tenen al seu càrrec infants. És una mesura novedosa i valenta. Volem 
agrair el suport de tots els grups i esperem que poc a poc i paulatinament es vagi 
introduint en un dels hàbits de la ciutadania, per tal de poder participar més amb 
igualtat de condicions possible. Així doncs llegeixo els acords als que el Ple de Sant 
Cugat arriba avui: primer, organitzar un servei gratuït de cura d’infants durant la 
realització de determinats actes institucionals, especialment els relatius a participació, 
entre aquests, de forma prioritària, els Consells de Barri, els Consells sectorials i els 
Pressupostos Participatius; segon, aquest servei s’informarà degudament a les 
escoles de Sant Cugat i a les AMPA’s, per tal que estiguin al cas; tercer, llistar els 
actes susceptibles d’aquest recolzament i preveure amb antelació la necessitat 
d’aquest servei; quart, determinar la manera en què s’assumirà per part de 
l’Ajuntament el cost d’aquest Servei; cinquè, i final, informar dels serveis disponibles 
per poder assistir a les sessions presencials de participació ciutadana. 
 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

 17.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP, PDeCAT-

DEMÒCRATES, Cs I PSC PER A LA ELABORACIÓ D’UN PLA DE MESURES 

CONTRA L’INCIVISME AL PARC DEL TURÓ DE CAN MATES. 
 

Atès que l’increment d’afluència de persones al parc del Turó de Can Mates i 
que les conductes incíviques d’alguns d’aquests usuaris del parc ha fet repuntar les 
queixes i denuncies dels veïns per les molèsties ocasionades per aquestes conductes. 
 

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. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 58 

 
ESBORRANY ACTA 

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. 
 

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 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, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

 Primer.-  Estudiar l’aprovació d’un Pla de mesures contra l’incivisme i aplicar-
les de manera immediata als punts més conflictius de la ciutat, i especialment al Parc 
del Turó de Can Mates. 
 

 Segon.- Estudiar les circumstàncies de com i quan es produeix l’incivisme en 
el Parc de Can Mates i incrementar la presencia policial i/o d’agents cívics en els 
moments que les conclusions de l’estudi aconsellin com a mes idònies, per dissuadir 
als incívics i denunciar i sancionar, si s’escau, les infraccions de l’ordenança 
municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En primer lloc, donaré la paraula als grups 
proponents. Té la paraula el Sr. Benejam. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aquesta moció ja la vam presentar al Ple anterior, ve motivada pels problemes que hi 
ha hagut en el Parc del Turó de Can Mates, no hi va haver acord per l’anterior Ple, 
perquè era més ampli el contingut de la moció, se’ns va demanar que ho acotéssim, 
ho hem fet, i agraeixo als grups municipals del PDeCAT i del PSC el suport a la moció 
i llegiré només els acords, perquè així ja anem directament: estudiar l’aprovació d’un 
pla de mesures contra l’incivisme i aplicar-les de manera immediata als punts més 
conflictius de la ciutat, especialment al Parc del Turó de Can Mates; i segon, estudiar 
les circumstàncies de com i quan es produeix l’incivisme en el Parc de Can Mates i 
incrementar la presència policial i/o d’agents cívics en els moments que les 
conclusions de l’estudi aconsellin com a més idònies, per a dissuadir els incívics i 
denunciar i sancionar, si s’escau, les infraccions de l’Ordenança municipal.  
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Perdó, també el grup de Ciutadans que m’he descuidat de dir-los, que recolzaven la 
moció. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord. Sí, sí, ara després els dono la paraula. 
Ara té la paraula en nom del grup del PDeCAT-Demòcrates la Sra. Paraira. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Nosaltres ens hem afegit a aquesta moció, 
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perquè és un tema que ja ha sortit altres vegades. Ens hem reunit amb els veïns, és 
un tema que preocupa als veïns i que s’ha tractat de manera pública al Consell de 
barri de Mira-sol, per tant, és un tema en el que estem posar en marxa diferents 
mesures com hem explicat, com és l’adequació d’uns serveis públics perquè no hi 
hagi segons quines situacions d’incivisme. Ho estem treballant també, hem parlat amb 
els veïns per fer una millor ubicació de les taules de la zona de pícnic, també temes 
referits als aparcaments, d’una millor senyalització d’una zona d’aparcament que hi ha 
una miqueta més al fons. També de quina manera podem garantir que els veïns 
puguin aparcar. També amb els Plans d’Ocupació que tindrem la sort de que poder 
incorporar a partir del mes d’octubre també tenim pensades unes accions per 
fomentar el civisme i per això ens hem sumat, perquè és un tema que estem 
treballant, que volem donar solució, alhora que volem que aquest parc sigui un parc 
de gaudi de tots els ciutadans, sobretot els del nostre municipi. Pensem que té molt 
èxit, és una zona on realment les famílies s’hi poden aplegar però evidentment estem 
en contra de les conductes incíviques i per aquest motiu ens hem sumat.  
 

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

DE Cs: Nosotros nos hemos unido a la iniciativa del Partido Popular por varias 
razones: en primer lugar, porque entendíamos que estudiar de manera puntual un 
plan de medidas contra el incivismo y de manera inmediata es una manera acertada 
de enfrentarse a los nuevos tipos de uso abusivo, antisocial o perjudicial que se hace 
de los parques. Un claro ejemplo de esos nuevos modos los hemos visto justamente 
en este parque cuando los vecinos nos trajeron documentación en la que se veía 
hasta piscinas hinchables de un tamaño considerable en el espacio. Por eso parece 
que este plan, que entendemos será con ayuda de los técnicos y con todo el equipo, 
pueda ayudar a solventar los problemas que se están produciendo con medidas que 
por fin sean efectivas. Y luego hay otra idea que queríamos resaltar que es porque los 
parques de Sant Cugat son una de las joyas de la corona de esta ciudad, son 
espacios de ocio, de salud, de bienestar, de deporte y hemos de crear un modelo de 
parque que nos haga sentirnos orgullosos y que sirvan como un lugar de convivencia, 
donde se practique por encima de todo, un enorme respeto al entorno y a las demás 
personas y porque eso conforma una marca de ciudad, entendemos.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Leyendo la moción, la 
verdad que es agradable saber que se va a hacer un plan o que se pretende hacer un 
plan contra… bueno, una palabra un poco que parece que no guste usar, el incivismo, 
pero lo único que podría llegar a estar un poco en desacuerdo es en la utilización de la 
Policía, pero la Policía en estos casos es su actividad normal y mejor que vaya a 
velar, a hacer reportes que a meter multas. Entonces, yo creo que es un cambio 
positivo en la forma de ver a la Policía y también quería comentar otra cosa que es 
que nos estamos creando un poco de muchas perspectivas sobre los agentes cívicos 
y a lo mejor tendríamos que poner más atención en lo que de verdad queremos de los 
agentes cívicos, mimarlos un poco más a este cuerpo en creación y cuidarlos para el 
futuro para que no nos sintamos defraudados después de toda la fe que estamos 
poniendo en ello. Entonces, por eso el voto será favorable. 
 

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

EUiA: Bé, nosaltres en principi no donarem suport a aquesta moció. Pensem que és 
una moció que no acaba de parlar clar, no especifica per a nosaltres quins són els 
problemes i de fet, l’únic que s’especifica com a problema és la generació de deixalles 
i soroll i interpretem que les deixalles en un espai públic es recullen i el soroll, sense 
especificar l’hora ni en quines condicions es produeix i, tenint en compte que el parc 
està relativament allunyat dels habitatges, doncs tampoc acabem de veure el 
problema i és per aquests motius que se’ns fa difícil deduir exactament el què pretén 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 60 

 
ESBORRANY ACTA 

aquesta moció del Partit Popular. També quan parlem dels usuaris tampoc sabem 
exactament a quins usuaris ens referim. És que pensem que els propis veïns que 
viuen al seu voltant no són també usuaris del propi parc? I ens sembla que és evident 
que si hi ha conflictes l’Ajuntament actuarà d’ofici i, per això, tampoc acabem 
d’entendre la posició de l’equip de govern en aquesta moció. També ens sorprèn que 
l’acord primer demani, concretament, l’aprovació d’un pla de mesures contra 
l’incivisme. Nosaltres donàvem o donem per suposat que ja existeix un marc que 
regula l’ús de l’espai públic i que, per tant, és aquest el que cal fer complir. Si s’arriba 
a la conclusió de que les ordenances que tenim no són suficients o no compleixen per 
aquell lloc concret el que pretenem, entre tots les podem revisar, però creiem que el 
pla d’usos ha d’existir i s’ha de complir d’una manera normal. I en qualsevol cas, una 
mica incidint amb el que s’ha dit abans, el que no creiem és que els problemes, els 
possibles problemes que puguin sorgir tinguin una resolució amb la presència policial. 
Nosaltres apostem pels agents cívics, potser sí que demanem molt d’ells, però 
continuem apostant per ells en el sentit de que pensem que hi haurien d’estar en 
nombre suficient i en els horaris oportuns i parlant potser també d’aquests agents 
cívics pensem que aquestes places no s’haurien de cobrir de persones provinents 
només i exclusivament dels Plans d’Ocupació sinó amb persones que tinguin una 
formació adequada i amb els coneixements suficients per actuar de forma 
proporcionada i eficient en els casos que sigui necessari. És per aquests motius 
doncs, que nosaltres, en principi, no donarem suport a la moció.  
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc, doncs agrair al representant del Partit Popular, perquè certament aquesta 
moció és molt més acceptable pel nostre grup del que era la que es va presentar el 
juliol i que es va acabar retirant aquí. Malgrat això, dir que des del nostre grup, tot i 
així, no hi podem donar suport, no rigui, igualment li volia dir, que realment és molt 
millor el text, vull dir. No li podem donar suport, no li podem donar suport en primer 
lloc perquè és una moció que nosaltres entenem que és innecessària. És innecessària 
perquè com molt bé ha explicat la Tinent d’Alcalde, Cristina Paraira, i com de fet ja va 
informar-nos en Comissió Informativa el juliol i ens ha reiterat en Comissió Informativa 
aquest setembre, els problemes greus, greus de debò als quals feia referència la 
companya de Ciutadans abans, ja no s’hi donen en aquest parc. L’Ajuntament va 
actuar, el Govern va actuar diligentment, deixi-m’ho dir per un cop, i això ja no s’hi 
dóna i, per tant, aquests problemes, com molt bé va dir la Tinent d’Alcalde, no s’estan 
produint, no hi ha piscines inflables en el parc infantil, no segons quines coses de les 
quals estan corrent fotografies. Per tant, aquestes fotografies no responen al que 
pretén aquesta moció. Aquesta moció és innecessària. És una moció, a més, que 
nosaltres entenem que és demagògica. Ho és perquè magnifica el que s’està produint 
en el parc, ho magnifica pel que deia fa un moment, perquè petits problemes com 
poden ser un soroll que per alguns serà intolerable, per altres serà només més fort del 
que els agradaria i per altres serà simplement que no és soroll, sinó que és allò 
normal en un parc viu d’una ciutat viva, doncs ho converteixen en un problema 
d’incivisme i en un problema de convivència ciutadana. Nosaltres creiem que ja s’està 
treballant i que ja s’està fent el que s’hi havia de fer per allò que era realment greu i 
que ara, doncs, no cal que en fem demagògia, no cal que magnifiquem el que es 
produeix en aquest parc. I després, deixi’m-ho dir també, té un punt, un toc, només un 
toc, però té un toc o traspua un punt de classisme aquesta moció, perquè és cert que 
resulta que si s’hi fa tai-txi o si es fa footing en el parc doncs no hi ha problema, no fa 
nosa, però segons quines persones i hi ha veïns que s’han queixat amb molta raó pel 
soroll, amb molta, i el que deia al principi, el que he dit abans, el que es produïa fa un 
temps en aquest parc, portar piscines inflables és intolerable, però també hi ha 
persones d’aquesta ciutat que el que els fa nosa i ho saben vostès són altres coses, 
són que vingui gent d’altres ciutats de l’entorn a gaudir d’aquests parcs, que com deia 
molt bé la companya de Ciutadans, doncs són magnífics i n’estem molt contents, molt 
orgullosos, i creiem que tothom n’ha de poder gaudir o li fa nosa uns jocs infantils que 
fan soroll els nens quan juguen i que els nens que tenen la sort de viure en unes 
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famílies o en uns entorns familiars que poden anar a altres espais, no hi van, o no hi 
van tant, i ens trobem amb un parc infantil que moure’l costaria un dineral i que per 
això no s’ha mogut, perquè sinó l’haurien mogut de lloc com han fet amb altres parcs 
infantils de la nostra ciutat, que s’han mogut pel soroll. Nosaltres no creiem que s’hagi 
de moure un parc infantil perquè els nens puguin fer soroll. Llavors, en aquest sentit 
nosaltres no podem recolzar la moció i molt menys podem creure que els problemes 
que s’hi puguin produir en aquest parc es resoldran amb més Policia, no creiem que la 
tasca de la nostra Policia sigui retirar pancartes, però tampoc creiem que sigui anar a 
un parc a vigilar aquest tipus de coses. Per tant, no. Els agents cívics poden ser una 
solució, nosaltres en el moment ho hem dit sempre, doncs hi apostem, però no aquest 
i/o agents cívics, ni parlar-ne, és a dir, la Policia en un parc, amb aquest tipus 
d’actuacions no hi estarem d’acord i donar tot el suport al que deia la companya 
d’Iniciativa, pla de mesures contra l’incivisme? Nosaltres no creiem que calgui, en tot 
cas, si el fan, si que agrairia que a diferència d’altres plans pel civisme que aquesta 
ciutat ens té acostumats, el faci bidireccional, és a dir, d’una banda, evidentment s’ha 
de conscienciar als usuaris del parc de que han de ser molt cívics i que no poden 
llençar doncs les coses a terra i s’ha de llençar a la paperera i demès, però també 
conscienciar al veïnat que és un parc, que en un horari normal és normal que s’hi faci 
soroll, és normal que la gent visqui, la gent hi participi i creiem que també requerim 
d’aquesta conscienciació a la nostra ciutat i també seria molt útil que es fes aquesta. 
Llavors, nosaltres no ho recolzarem, però ja que fan el pla doncs els agrairíem que 
tinguessin en compte aquesta consideració.  
 

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

CUP-PC: Para nosotros es una de nuestras reivindicaciones histórica, la creación de 
espacios públicos para el ocio, de espacios que puedan ser utilizados por todos y 
todas y, en consecuencia, que se preserven adecuadamente para dicha finalidad, que 
sean espacios vivos y de disfrute colectivo, porque la calle es de todos, aunque en 
estos días parezca que necesitemos, dejármelo decir, el permiso del Ministerio Fiscal. 
Bueno, es inevitablemente en la calle donde pasan cosas, en la calle es donde la 
gente que no se conoce se encuentra y comparte espacios, donde empiezan y donde 
deberían acabar los conflictos. Precisamente es ahí donde se enmarca esta moción, 
entendemos, aprender a compartir, a convivir, a coexistir, a respetar a los otros, a 
tolerar a los otros, en línea a lo que decía Èric. Lo que pasa en el Parc del Turó de 
Can Mates nos tiene que servir de reflexión sobre el modelo de interacción y 
construcción de los espacios comunes de la ciudad. Idear una elaboración más 
prudente y sostenible que marque un ritmo de transformación de nuestro entorno más 
asumible en términos ambientales y más amable en términos sociales y culturales, 
más permisivo desde el punto de vista del desarrollo cívico y más armonioso desde un 
punto de vista identitario. Todos fuimos testigos de cómo de la noche a la mañana y 
en un momento muy concreto de decir, aparecieron repentinamente unos 
megaparques infantiles, macroinfraestructuras, que no dudo que sean superchulas, 
que desde el punto de vista de un niño deben ser construcciones fantásticas, pero que 
también generan dudas y dejan mucho espacio al propio desarrollo de la personalidad 
individual del niño y al juego imaginativo y colectivo. Tomemos consciencia de que los 
peligros de esa forma de planificación y de actuación urbanística y política y de esa 
forma de construir ciudad hay que ser conscientes de esos peligros. Nosotros 
estamos convencidos que el urbanismo se debe adaptar a las necesidades de la 
gente y no al revés, la ciudad se debe concebir y construir para los ciudadanos con 
espacios abiertos y públicos, espacios integradores y generadores de colectividades y 
complicidades con actuaciones que fomenten el contacto entre las personas. Ese 
contacto siempre puede generar puntos de fricción o de conflicto, pero también lazos, 
conocimientos del otro, barrios de personas que se han visto, han coincidido, han 
interactuado, que se conocen, un sentimiento de familiaridad, de pertenencia, de 
seguridad, de acompañamiento y por tanto, de empatía y de solidaridad. Estamos 
totalmente de acuerdo, en contra de lo que mucha gente piensa, en que la utilización 
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del espacio de todos debe ser respetuosa y cuidadosa con la preservación de las 
instalaciones y conjugarse con la legítima reivindicación del respeto a los horarios 
lógicos y necesarios del descanso de los vecinos, pero nos parece que la moción 
plantea la cuestión de una manera equivocada o que no está en línea con nuestra 
manera de hacer las cosas. En primer lugar, la moción concreta el estudio del 
incivismo de la ciudad y de la aplicación de medidas en un espacio y entorno concreto, 
el Parc Turó de Can Mates, donde al parecer se tiene identificado el problema, la 
Administración ha empezado a actuar, ha resuelto muchos de los temas y tiene los 
mecanismos para hacerlo. Por tanto, no acabamos de entender, en este sentido, la 
moción que se trae a aprobación al Pleno. También tenemos que nos ocurre con los 
parques lo mismo que con las terrazas de los bares y que vayamos a dar soluciones 
dependiendo de la mayor o menor queja de los vecinos, porque eso va en contra del 
criterio general de las normas y podemos caer en la arbitrariedad y en un modelo 
clientelar. En segundo lugar, la moción habla de un incremento de la afluencia de 
personas, parece que se ha producido ese “efecto llamada” que se utiliza como línea 
roja para otro tipo de cosas, y la existencia de quejas vecinales por actos incívicos de 
algunos usuarios, pero no apreciamos en la moción ningún tipo de solución 
propositiva, como el estudio de por qué se ha producido ese “efecto llamada”, cómo 
contrarrestarlo, si es necesario o no habilitar nuevos espacios o el estudio de cuál es 
la demanda concreta que resulta del uso que hace la ciudadanía de ese espacio 
concreto. El caso del Turó de Can Mates es paradigmático de la necesidad de 
planificar espacios de ocio siguiendo las demandas de la gente con prudencia y 
sostenibilidad. En tercer y último lugar, no encontramos tampoco la proposición de 
respuestas educativas, pedagógicas y/o sociales alternativas a la resolución de 
conflictos. La moción se limita a solicitar un estudio de plan de medidas contra el 
incivismo, saber cuándo y cómo se produce e incrementar la presencia policial o de 
agentes cívicos para disuadir, denunciar y sancionar. Creemos que es necesario 
hacer pedagogía sobre la convivencia y el uso del espacio público para que no se 
imponga una visión restrictiva o simplemente sancionadora en la gestión del espacio 
público. Estamos seguros que el equipo de Gobierno, además compartirá esta visión 
concreta de afrontar en lo posible la problemática de una manera no simplemente 
sancionadora sino pedagógica y educativa. Creemos además que ya se han realizado 
algunas acciones en ese sentido precisamente en el Parc Turó de Can Mates, pero 
por todo lo anterior, haciendo nuestras muchas de las argumentaciones que se han 
expuesto nuestro voto va a ser en contra de la aprobación de la moción por entender 
que deberían aportarse o al menos plantearse el estudio de soluciones alternativas 
que no pasen necesariamente por disuadir, denunciar y sancionar o amenazar con la 
aplicación de ordenanzas. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno, yo cuando oigo estas palabras de sancionar y todo esto, bueno, no sé qué 
tiene que ver con todo esto. Yo creo que la moción no está planteada para sancionar, 
sino para educar precisamente, y la presencia de agentes cívicos, que se mencionan 
precisamente en la moción es para eso, no para que sancionen pero sí para que 
hagan respetar a la gente las propias ordenanzas que tenemos aquí, que decía ICV 
que no entendía tal, no es un problema de ordenanzas, es un problema de cumplirlas 
y hay mucha gente que no las cumple, por lo tanto, nosotros tenemos que poner los 
medios para que se hagan cumplir, no hace falta modificar las ordenanzas y de hecho 
nosotros habíamos propuesto una modificación de la ordenanza en algún sentido y el 
equipo de Gobierno nos pidió que la retiráramos y lo hicimos, porque entendíamos 
que no era imprescindible para llevar a cabo este tema que estamos aprobando hoy. 
Por lo tanto, no sé, también ustedes podían haber hecho enmiendas y no las han 
hecho, no sé si es que les interesa o no, pero la moción estaba ahí y podían haber 
aprovechado este momento para hacer las enmiendas en este sentido que usted 
decía ahora y no les ha dado la gana. Yo lo que quería decir es que en cuanto al tema 
del clasismo, yo el clasismo en esta moción no lo veo por ningún lado. El problema no 
es el clasismo y que no queramos que unas familias vayan y otras sí. No, no es eso, 
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es un parque en el que a determinadas horas y determinados días hay mucha gente, 
es un parque que para los niños es espectacular, lo ha dicho Lourdes, es verdad y yo 
soy usuario con mis hijos del parque y se emocionan cuando van allá, se lo pasan 
bomba, sí, pero es que a veces tienen que hacer cola un ratito para bajar por un 
tobogán y hay peleas de niños que tal, bueno son cosas que no son….pero se 
producen y hay problemas de este tipo y los problemas que hay que arreglar de 
verdad son el ruido nocturno, porque a veces se hace botellón, la gente que hace sus 
necesidades allí mismo, porque tampoco hay lavabos, se pondrán unos lavabos, ya es 
una medida que ya el equipo de Gobierno nos dijo que se iba a implantar, bueno, 
pues son estas cosas que hay que hacer porque pasan y no es para sancionar ni 
nada de esto, sino para impedir que se haga y ya está.  
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Sí, molt breu. Només aclarir que sí que ho 
hem parlat en Comissió Informativa i sí que algunes conductes doncs que ens van 
sorprendre, ho hem de dir, han desaparegut, però sí que és cert que encara hi ha en 
el parc doncs coses a polir, els veïns estan preocupats i així ho van expressar en el 
Consell de Barri i és en aquesta línia en la que s’està treballant aquestes mesures. Sí 
que és cert que a vegades hi ha una utilització nocturna dels tobogans, no perquè 
s’utilitzin sinó perquè hi ha gent que crida o fa botellot i una mica és anar endreçant. 
Per això crec que almenys nosaltres ens hem pres la moció com un tema que sí, que 
ja estem treballant-hi i que s’està treballant sobretot al Consell de Barri de Mira-sol i 
pensàvem que per tant, com que ho estem treballant doncs podíem donar-li suport i sí 
que en el tipus de jocs i elements que es van triar, que es va fer per concurs, vam 
seguir les indicacions del Consell de Barri d’Infants. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (PDeCAT-Demòcrates, Cs, PSC, PP i regidor no adscrit) 

Vots en contra:    8 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Abstencions:       0  
 

 18.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, PDeCAT-

DEMÒCRATES I ERC-MES PER LA IMPLANTACIÓ DEL SALARI MÍNIM DE 

REFERÈNCIA A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 

ANTECEDENTS 
 
 Atès  que  la  crisi  dels  darrers  anys  ha impactat  negativament  en  la  vida  
de  moltes persones a Catalunya, Espanya i Europa. 
 
 Atès que l’”Estudi sobre desigualtat i pobresa” elaborat per l’Observatori del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental ha conclòs que la pobresa severa augmenta 
al Vallès Occidental i la pobresa estructural persisteix. Prop del 22% de la població 
vallesana viu en situació de pobresa i el 27% de les persones treballadores tenen uns 
ingressos inferiors a 12.000 euros l’any. 
 
 Atès  que  segons l’”Estudi sobre l’impacte de l’adopció d’un salari mínim a 
nivell local” realitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona aquest presenta efectes 
positius sobre els preus i en la reducció de la pobresa i les desigualtats salarials.  
 
 Atès que segons el dictamen “La viabilitat jurídica de l'establiment d'un salari 
mínim de ciutat” elaborat per Eduardo Rojo Torrecilla, Catedràtic de Dret del Treball i 
de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, existeix suport  jurídic  
en  la  normativa  internacional  per  a  la posada en pràctica d'un salari de referència, 
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i a més els agents socials tenen cobertura jurídica per pactar acord sobre aquests 
salaris en els àmbits funcionals de negociació. 
 
 Atès  que  un  salari  de referència facilitaria, a més d’assegurar les necessitats 
bàsiques, una major estabilitat a  les  plantilles  i  als  mercats  locals,  alhora  que  
milloraria  l’eficàcia,  la  productivitat,  la qualitat i incrementaria el consum.  
 
 Atès que moltes administracions han realitzat estudis per saber el salari 
necessari per viure dignament en un determinat entorn, que a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona és d'uns 1.048 €, al Vallès Occidental d’uns 1.071 € i a Sant Cugat s'estima 
en uns 1.100 €. 
 
 Atès que diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren  
que el salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mitjà (24.254 €), la 
proposta dels i les socialistes és que la retribució se situï en un salari mensual de 
1.100 €, lligat al superior nivell de vida de la ciutat.  
 
 Atès que aquesta mesura també és una eina que potenciaria la dignificació del 
treball disminuint la precarietat laboral i les situacions de vulnerabilitat i/o iniquitat 
social. 
 
 Atès que l’adopció per part de l’Ajuntament del salari mínim de referència 
implicaria un efecte “taca d’oli” en l’empresariat santcugatenc que augmentaria el 
poder adquisitiu dels treballadors i treballadores de les empreses del municipi. 
 
 Atès que alguns municipis de l’entorn com Barcelona, Cornellà de Llobregat o 
Esplugues de Llobregat ja s’han compromès a implantar aquest salari de referència. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ja va aprovar, el passat 20 de 
juny de 2016, una moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, Convergència, 
ICV-EUiA i PSC per a l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de 1.000 euros. 
Concretament es va acordar avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del 
personal al servei de l’Ajuntament no siguin inferiors als 1.000 euros mensuals durant 
l’actual mandat. 
 
 En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 
 

 Primer.- Aplicar el salari mínim de referència de 1.100 € a l’Ajuntament de Sant 
Cugat per a la contractació pública directa i indirecta. 
 

 Segon.- Inserir en les clàusules socials a les empreses que tenen contractació 
pública municipal amb l'Ajuntament, de manera directa o indirecta.  
 

 Tercer.- Fomentar l’aplicació del salari de referència d’aquelles empreses que 
demanden treballadors a partir de la borsa de treball públic. 
 

 Quart.- Instar al Govern de la  Generalitat  de  Catalunya  i de l’Estat a  què  
estudiïn la possibilitat d’implantar un salari de referència territorialitzat als àmbits de 
les seves administracions. 
 

 Cinquè.- Enviar còpia d’aquesta resolució al  Parlament  de  Catalunya,  a  la  
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, al Conseller d’Empresa i  
Coneixement,  i  al  Conseller d’Economia  i  Hisenda,  a  la  Federació  de  Municipis  
de  Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Àrea Metropolitana de 
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Barcelona, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, i als sindicats i patronals de 
Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: Aquesta és una moció, deixi’m fer una mica d’antecedents, perquè jo crec 
que és de justícia, fa cosa d’un any aproximadament, el 2016, es va fer una moció en 
aquest Ple, que es va aprovar que es va aprovar una cosa similar, que era avançar 
cap al salari de 1.000 euros, provocada o més ben dit, per l’associació, o introduïda 
per l’Associació Anem a Mil i que, per tant, des d’aquí el nostre reconeixement, perquè 
una mica és el sentit d’aquesta moció, que és una mica de taca d’oli, aquesta entitat 
ha anat fent una mica de taca d’oli en el territori i a les diferents administracions i està 
aconseguint el seu objectiu. En tot cas, hi ha un tret diferencial que si la moció de 
2016, presentada, s’ha de dir també per Iniciativa per Catalunya-Verds, inicialment i 
subscrita per altres partits, entre els quals també els Socialistes i per Esquerra 
Republicana de Catalunya o al revés, m’he equivocat? Era al revés? La va presentar 
ERC-MES i va tenir el suport i l’adscripció d’ICV-EUiA i de Socialistes i si en aquell 
moment, quina era la diferència? Doncs que en aquell moment dèiem avançar cap a 
l’Anem a Mil, que era l’objectiu de la plataforma. Aquí intentem donar un pas més. I 
per què podem donar aquest pas més? Doncs perquè aleshores no hi havia informes, 
no hi havia estudis que deien que aquest salari de referència es podia agafar 
precisament com a referència en un territori determinat. Estudis realitzats per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, estudis realitzats pel Consell Comarcal, dictàmens 
jurídics sobre la seva aplicabilitat fets per experts de l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona i de la Universitat Autònoma, ens donen base i ens donen 
peu a poder presentar de nou aquesta moció. Però quin hauria de ser també el sentit? 
El sentit també hauria de ser avançar una mica més, perquè és cert que a Sant Cugat 
el nivell de vida és més elevat, per tant, hauríem de tenir un salari de referència més 
elevat. Pels que no sàpiguen què significa el Salari de referència és allò que necessita 
un ciutadà per viure mínimament en condicions en el territori on viu. Per tant, el salari 
de referència és diferent del Salari Mínim Interprofessional, que és el que marca el 
Govern, se suposa que amb l’acord dels agents socials i econòmics, però en aquest 
cas, hi ha territoris arreu del món i arreu d’Europa que apliquen aquest salari de 
referència i alguns inclús amb competència pròpia que arriben a poder-ho aplicar en el 
seu propi territori. Doncs aquest càlcul aproximat és un augment d’un 5% sobre el 
salari més elevat que s’ha calculat. En tot cas, per la gent que no tingui la 
documentació sàpiguen que el salari estudiat per l’Àrea Metropolitana és de 1.048 
euros i el salari de referència estudiat per la comarca és de 1.071 euros. Aquest càlcul 
del 5% per sobre del salari de referència de l’Àrea Metropolitana ens situa en uns 
1.100 euros, aproximadament. I aquest és l’objectiu, i aquest és l’objectiu d’aquest 
Govern i donar les gràcies també a Esquerra Republicana per puntualitzar algun 
aspecte i també adherir-se a la moció i, per tant, aquest és l’objectiu bàsic. Com? 
Doncs també reforçant allò que dèiem en aquell moment, de prendre el compromís 
que en totes aquelles empreses de contractació de manera directa o indirecta a través 
de les clàusules socials afavorir la puntuació en aquest sentit per tal de poder aplicar 
el salari de referència. Sabem que hi haurà Grups que ens diran que estem en el lliure 
mercat i que, per tant, no podem fixar un salari mínim. No, és que es tracta de 
dignificar la feina, amb una demanda feta en el seu moment per la CUP, quina era la 
situació de precarietat laboral del nostre municipi, fet que estem intentant estudiar en 
aquests moments, doncs també avançava cap a aquesta dignificació del treball, no 
només a nivell de qüestions laborals, sinó també a nivell de qüestions dineràries, de 
percepció i els puc dir, i els puc avançar que aquest Ajuntament ho compleix al 100% 
i, per tant, avalar també pel suport que ha rebut per part del Consell d’Alcaldes, en el 
qual la Sra. Alcaldessa ho va explicar molt bé com Alcaldessa i com a Presidenta de 
la Diputació, a més aprovat també pel Consell Metropolità, aprovat també pel Consell 
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Comarcal i a més aprovat per una pila d’ajuntaments del nostre entorn. Crec que està 
explicat quina és la voluntat del Govern, de dignificar la feina, del que vol fer també 
l’àrea d’Ocupació, amb tot el suport de manera i treball transversal per part del 
Govern, de les diferents àrees i, per tant, jo crec que queda explícit en la moció, que 
introdueix un element, que és precisament instar, tant al Govern de la Generalitat com 
al Govern de l’Estat, permeti’m-ho, mentre estem a l’Estat, segons vostès, doncs a 
intentar fer aquesta possibilitat d’implantar el salari de referència territorialitzat. Sense 
dir res més, queda exposada la moció. 
 

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

MES: En primer lloc, considerem que és una bona moció, que com comentava el 
regidor, en Pere, ja s’ha aprovat en altres espais, com el Consell Comarcal i altres 
ajuntaments i la considerem positiva i agraïm que s’hagi també acceptat la nostra 
esmena, que bàsicament era una esmena de recordatori, com has comentat 
anteriorment, que s’ha fet en aquella moció que va presentar el nostre Grup i es van 
afegir els Grups que has comentat i també el Grup d’aquell moment de Convergència. 
Per tant, partim de la base que és un fet necessari que les administracions públiques 
facin de primera punta de llança en fixar salaris importants. Com ja s’ha fet en alguns 
casos, com per exemple, salaris importants em referia a salaris mínims per poder 
desenvolupar-se. Com ja saben, en la tarifació social d’aquest any ja s’ha fet una 
actuació similar, és la lògica que a Sant Cugat la diferència entre ingressos i despeses 
a igual sou és diferent que en altres municipis i, per tant, també aquesta correcció a 
l’alça, en aquest cas, és el que intentem fer aquí. Jo entenc que les persones del 
públic que han agafat la moció es plantejaran alguns dubtes sobre que tu has plantejat 
en algun moment, sobre quan s’aplicarà, no hem posat termini d’aplicació, entenc que 
el primer que s’ha de fer és una auditoria i així es va explicar també en el marc de la 
Comissió Informativa sobre si existeixen o no treballadors municipals de contractació 
directa que estan per sota del llindar que hem posat i també treballadors o 
treballadores de les empreses subcontractades. Després serà el futur sobre les noves 
contractacions. Jo el que sí que us demano és que en el decurs de la Comissió 
Informativa que s’estili, que sigui, la teva d’Ocupació o la que considereu, doncs que 
es vagin mirant aquests dubtes que es plantejarien des del públic i nosaltres també 
plantegem i fins i tot per poder dotar d’una partida pressupostària, en el cas de que hi 
hagi modificacions de Capítol I, que ja els dic que nosaltres els donarem suport i 
votarem a favor d’aquesta modificació. Per si pot ser el mes que ve o ja sigui en altres 
pressupostos, per tant, molt bé aquesta moció, ens sembla correcta, ara, diguem-ne, 
que començarà tot amb la seva concreció.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, como ya se habló 
en la Comisión Informativa, una de las cosas que a mí me hubiera gustado ver en 
esta moción era el tema del salario máximo y no es una cosa de extraterrestres, lo 
propuesto en las Juventudes Socialistas en Suecia, inclusive lo llevó a referéndum y a 
mí sí que me gustaría que en algún momento nos podamos sentar a hablar y analizar 
este tema. El voto será favorable. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres no ens hem afegit aquest cop a la moció, però efectivament estem 
completament d’acord, ja ho estàvem el 2016 amb la moció d’intencions i també en 
aquesta de concreció. Simplement anunciar el vot a favor. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Sí, no 
pienso extenderme mucho en esta moción porque una muy parecida ya la debatimos 
hace unos meses en el Pleno del Ayuntamiento. Nosotros sabemos que se trata de 
una moción muy populista y con un titular magnífico, pero a nosotros nos puede la 
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responsabilidad y por tanto, la vamos a votar en contra. Si bien el texto presentado por 
el PSC hace referencia a expertos, entre comillas, que abogan por el salario mínimo 
de 1.100 euros para Sant Cugat, cabe decir que se pueden encontrar a muchos otros 
expertos y creo que aquí conocen por lo menos a algunos o por defecto profesional, 
que están en contra de los salarios mínimos o de referencia y que por cierto, 
seguramente, hoy son mayoría dentro de la teoría económica. Y ahora dirigiéndome 
sobre todo al público les quiero explicar algo que no dice la moción, pero que es 
absolutamente velado y cierto y que seguramente al equipo de Gobierno no le gustará 
escuchar. Vamos a darle la vuelta a la tortilla y decir o deducir cosas que la moción no 
dice pero que se extraen de su hipotética aprobación. En primer lugar, es posible que 
esta medida repercuta en los servicios que presta el Ayuntamiento para el ciudadano. 
Si hay una licitación y los costes se encarecen al final el mayor precio de una u otra 
forma va a repercutir en el ciudadano directamente. Por ejemplo, ¿alguien se ha 
tomado la molestia de saber si algún centro deportivo muy cercano aquí en la Rambla 
del Celler paga estos sueldos? Si los tuviera que pagar ¿elevarían la cuota, digamos, 
que tienen que pagar los socios? ¿Sería más caro para ellos? Esto es algo que la 
moción no dice pero es fácilmente deducible. Si hay una licitación y los costes se 
encarecen, al final, el mayor precio de una u otra forma va a repercutir en el 
ciudadano ¿Eso qué significa? Pues que les van a subir los impuestos, la subida de 
sueldo la van a pagar todos los ciudadanos de Sant Cugat del Vallés y sino el 
Ayuntamiento lo que hará será subir deuda y dentro de unos años otra vez nos van a 
subir los impuestos. Es decir, esto lo vamos a pagar todos los contribuyentes y esto 
no lo dice la moción, pero es absolutamente claro y diáfano. Por lo tanto, mayores 
impuestos para pagar estos servicios. Por favor, la moción creo que para ser correcta 
tendría que decirlo. Repito, el aumento de sueldo en el Sector Público municipal lo 
termina pagando el contribuyente y en segundo lugar, mientras nos preocupemos sólo 
del Sector Público y dejemos de lado el Privado, lo que haremos será aumentar una 
grieta injusta y daremos lugar a esa sensación de que muchas veces tiene el 
trabajador por cuenta ajena de la empresa privada de que los políticos les dejamos de 
lado y solamente nos preocupamos del Sector Público en el que trabajamos o en el 
que nos encontramos ahora mismo muy cercanos. Ciutadans propone como lo hemos 
dicho siempre un aumento paulatino de los salarios, en este caso mínimos, que vayan 
ligados al aumento de productividad y ahí sí que nos encontraran y en ello nos 
gustaría trabajar de forma seria. Es una moción, para nosotros, con un titular 
magnífico que seguramente se recogerá en prensa pero absolutamente populista y 
que ese sueldo, no se les olvide, lo van a pagar todos los contribuyentes. 
 

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

CUP-PC: A la gente del público, también le quiero decir que Ciudadanos hace 
escasamente un año también se opuso a una moción muy parecida, alegando en 
aquel momento que como venían elecciones se presentaba esa moción por motivos 
electorales, entre otras cosas. Ahora como no vienen elecciones simplemente alega 
populismo, porque subir, al parecer, el salario de los trabajadores es una cosa 
populista. Nos dice que repercutirá en todos el precio a pagar por los servicios 
públicos porque si un gimnasio municipal sube el precio a sus trabajadores para 
obtener mejores beneficios subirá el precio a los usuarios. Es decir, en definitiva que 
los buenos precios han de ser a costa de los salarios de los trabajadores. En fin, para 
nosotros cualquier medida que sirva para dignificar el trabajo, disminuir la precariedad 
y las situaciones de vulnerabilidad social, nos parecen siempre muy bienvenidas. Está 
claro que el Salario Mínimo Interprofesional  fijado para el 2017, de 707,70 euros 
mensuales, catorce pagas, es del todo insuficiente en la ciudad de Sant Cugat y llega 
difícilmente para cubrir las necesidades básicas, especialmente insuficiente si la 
persona ha de pagarse una vivienda en esta ciudad, ya sea por compra, ya sea por 
alquiler. Incluso en este caso, un salario de referencia de 1.100 euros, no está claro 
que sea bastante en una ciudad donde es difícil encontrar un alquiler por debajo de 
los 800 euros mensuales. Nuestro Grupo tuvo un debate cuando se preparó en el 
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Pleno de junio del año pasado la implantación de ese salario mínimo referencial, si 
podía implicar un privilegio de determinados trabajadores respecto a otros. Era una 
cosa que se discutió y frenaba un tanto la consideración de la moción en aquel 
momento, pero esa discusión se tuvo y llegamos a la conclusión de que la 
administración podría funcionar como modelo y motor de transformación para mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores y como mínimo de aquellas personas que 
trabajan directa o indirectamente para la propia administración. Conseguir que los 
trabajadores vuelvan a tener salarios que les permita vivir con dignidad, que les 
permita recuperar la tranquilidad de poder cubrir las necesidades básicas de su 
familia, responder a sus obligaciones, poder incluso elegir, acerca a las clases 
trabajadoras un poquito al concepto de libertad y nos sirve para combatir el trabajo 
esclavo y esclavizante al que se ha llegado con la crisis del 2008. Si desde esta 
administración podemos poner aunque sea un granito de arena, creo que estamos 
obligados a hacerlo y por tanto nosotros votaremos a favor. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: Sí, és per contestar breument. D’acord Ferran, ho farem tot això, tal com 
ens vam comprometre a la Comissió Informativa, farem el seguiment, no us puc 
assegurar en la propera Comissió Informativa, començarem a treballar amb aquest 
tema, perquè deus entendre, o deveu entendre que és difícil desgranar com estem 
ara. De totes maneres has dit una cosa que és que són per les futures contractacions, 
perquè el que està fet està fet i està sota unes pliques i una contractació, per tant, és 
difícil poder intervenir sobre elles. Dimitri, sí que és cert que vam estar parlant sobre el 
salari màxim també a la Comissió Informativa, a l’equip estem recollint informació de 
veure com es podria abordar en aquest sentit i quina base jurídica pot haver-hi en 
aquest sentit i si té algun sentit presentar-ho en aquest Ple municipal lo del salari 
màxim. Hem d’entendre també que aquest salari màxim per la contractació pública ja 
hi ha uns estàndards, ja hi ha un escalat que no supera, en tot cas, els estudis que hi 
ha sobre el salari màxim. Però bé, treballem en això. Totalment d’acord Lourdes amb 
tot el que has comentat i, per tant, seguim avançant en aquesta direcció, en dignificar 
als treballadors i treballadores del nostre municipi, en la mesura que aquest 
Ajuntament i aquest equip de Govern doncs pot, i el Ple del Consistori pot fer-ho i té la 
competència que té per poder-ho fer. I en tot cas, Sergio, populista, home, populista 
digues-ho als treballadors i treballadores que es poden veure beneficiats per aquesta 
situació. Jo crec que el que primer hem de preguntar és quin és el cost-benefici, no el 
cost econòmic de l’Ajuntament sinó el cost social que això pot representar. Vostè m’ha 
dit, home, “vostè diu experts i hi ha experts contraris”, en la moció cita alguns 
informes, hi ha més dictàmens també fets, jo li he portat documentació, si vostè em 
dóna algun document, algun informe contrari d’alguna persona autoritzada m’ho podré 
començar a creure. Sí que li puc dir que un dels darrers estudis que és més fiable 
amb el que parla li puc donar la raó, hi ha un encariment de preus, sí, però 
l’encariment de preus no suposa pas una davallada en el cost de la vida sinó un 
augment del cost de la vida. A més salari, treballador més content, més producció. 
Augmenten els preus, hi ha més salari, i un mercat es mou molt més, vull dir, que 
aquests estudis van en aquesta direcció, que es regula aquest augment, ho dic 
perquè la gent ho entengui, que es regula a l’alça, és cert, però el treballador i 
treballadora aquests salaris acaben repercutint, acaben augmentant molt més que el 
que significaria l’augment de costos. I deixi’m dir ja la “puntilla”: vostès són més 
lliberals que el propi PP. Després diuen que són moderats, però van ser els únics que 
van votar en contra, inclús el PP va votar a favor i en altres administracions i altres 
ajuntaments el seu Grup ha votat favorablement i sinó mirin l’entorn on s’ha presentat 
aquestes mocions, sí, sí, no faci que no Sra. Múnia, després li diré algun dels 
ajuntaments i, en tot cas, home, treguin-se una mica, que està bé el lliure mercat però 
també els treballadors i treballadores crec que han d’estar protegits i aquesta és una 
mesura que el Govern d’aquesta ciutat doncs vol posar sobre la taula i que creu 
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fermament que s’ha de tirar endavant, no només com a ciutat, sinó fer de taca d’oli. A 
més, si vostè s’ha llegit la moció, ja per acabar Sra. Alcaldessa... 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, perquè s’ha passat d’un minut. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: M’he passat ja? Doncs és recordar l’acord tercer en que diem “no només 
amb la contractació pública, sinó amb aquelles empreses que venen a oferir els seus 
llocs de treball a treballadors de la borsa de treball que està gestionant l’Ajuntament, 
també es compleixin aquests preceptes”. Moltes gràcies. 
 

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

MES: Molt breument. Un comentari al Dimitri, en referència als preus màxims, 
simplement recordar que en aquest plenari ja va haver una proposta per part del 
nostre Grup de 1:12, que com saps, no va poder triomfar perquè no va haver 
suficients suports. Per tant, veiem amb optimisme el fet que el Govern municipal posi 
sobre la taula l’estudi en aquest àmbit. En tot cas, ja en parlarem i és positiu. Després 
lligat també amb el que comentava el Pere, és que és una proposta, la que estem 
fent, és una proposta absolutament liberal, des del sentit liberal, per dos sentits: el 
primer, home, aquí se suposa que no haurien de defensar a diferents empreses que 
totes són 3 lletres, ACS i altres, sinó la petita i mitjana empresa i, per tant, el que 
podrien demanar, el que se suposa que és la llibertat en l’accés als diferents 
contractes públics i aquesta és una de les qüestions també sobre aquesta taula; i 
l’altra, de sentit comú i de primer, és, home, a més sou, més renda disponible, més 
despesa, més generació, etcètera, etcètera. Per tant, apart del Materialisme Històric, 
des del Liberalisme és absolutament defensable aquesta moció. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Sí, una 
mica per al·lusions o dir que 2 més 2 són igual a 4, quan vostès el que fan es pujar els 
sous d’alguns però ho fan, al final el ciutadà és el contribuent que ho paga, al final els 
diners que li posen a uns els treuen als altres. Llavors aquesta, diguem-ne, taca d’oli i 
major consum, etcètera, no es dóna. I a més ja li portaré algun tipus d’informe, Sr. 
Soler, això de tenir com a referència absoluta el que són les polítiques keynesianes, 
expansives, etcètera, en primer lloc són bastant responsables de que ens hagin portat 
a la crisi, no les úniques, però bastant responsables i des de que va morir Keynes 
doncs han passat moltes coses i hi ha la Teoria Econòmica d’aquí a poc doncs em 
sembla que tenim alguna mena d’acte a la UAB que els convido a venir, doncs 
diguem-ne que la Teoria Econòmica va per una altra drecera. D’acord? O sigui, que 
això de que vostès diuen de que apujant els sous de tothom, doncs miri, deu ser tan 
fàcil que si llavors tots cobréssim 50.000 o 60.000 euros s’arreglarien els problemes 
del món, doncs en principi no. D’acord? Això és un debat econòmic bastant més 
profund, però vaja, que tinguin clar que aquest augment de sou en el Sector Públic 
municipal ho pagaran vostès, senyors contribuents. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

           regidor no adscrit) 

Vots en contra:  3 (Cs i PP) 

Abstencions:      0  
 
 19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER UNA EDUCACIÓ 
PÚBLICA, TRILINGÜE I DE QUALITAT A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
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 Atès que, des de Ciutadans creiem que cal un reconeixement i una progressiva 
incorporació de les llengües amb una perspectiva integradora i equitativa de no 
discriminació lingüística a l’àmbit educatiu. 

 
 Atès que, cal potenciar l’educació intercultural, consolidar i transformar la relació 
entre les llengües oficials vehiculars en un marc plurilingüe, i reforçar, gràcies al 
respecte a la diferència, el foment de la convivència i la cohesió social. 

 
 Atès que, les aules no són homogènies i la diversitat ha estat i està sempre 
present a la societat. 

 
 Atès que, la coexistència de diferents llengües en un mateix territori, és una 
realitat que exigeix propostes noves d’intervenció educativa. 

 
 Atès que, el plurilingüisme social és la presència de vàries llengües en la vida 
d’una comunitat; el plurilingüisme individual és la utilització de vàries llengües en la 
vida diària d’un individu i el plurilingüisme escolar o universitari és la presència de dos 
o més llengües en el currículum com a mitjà d’instrucció i d’ensenyament. 

 
 Atès que, és innegable el consens al que les institucions educatives estan 
arribant sobre l’educació plurilingüe. L’aprenentatge de llengües representa un objectiu 
cultural prioritari. 

 
 Atès que, el desenvolupament de la cohesió social dins d’un marc de ciutadania 
plural  passa per reforçar les llengües com a element de transformació social, 
mitjançant la seva inclusió en el currículum, per a tot l’alumnat i en igualtat de 
condicions. 

 
 Atès que, el model plurilingüístic enriqueix i facilita la construcció d’una 
ciutadania participativa, com exigeix la nostra democràcia actual. 

 
 Atès que, el procés de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües no pot 
desvincular-se dels aspectes culturals i lingüístics dels individus, donat que reforça la 
cohesió social del territori i construeix una societat més equitativa, plural i plurilingüe. 

 
 Atès que, el model trilingüe que proposa Ciutadans a l’àmbit educatiu permet el 
coneixement del català, el castellà i una llengua estrangera, principalment l’anglès, 
incorporant un 20% de les classes en aquesta llengua, un 40% de les classes en 
català i un 40% de les classes en castellà. 

 
 Atès que, cal diferenciar el sistema d’immersió lingüística del plurilingüisme. El 
primer és un sistema monolingüe on les matèries s’imparteixen en una sola llengua 
vehicular, la catalana, i la llengua castellana i anglesa només tenen un nombre d’hores 
assignades a la setmana. L’anglès s’ensenya com a idioma extern a la immersió. En 
canvi, al sistema plurilingüe o trilingüe, les assignatures s’imparteixen en diferents 
llengües vehiculars, fet que permet als alumnes aprendre anglès a un nivell superior 
amb independència de la capacitat econòmica de les famílies. 

 
 Atès que, el model trilingüe a l’àmbit educatiu s’ha d’impulsar des de les 
primeres etapes educatives, concretament, des de les escoles bressol.  

 
 Atès que, per a portar a terme aquest objectiu cal una col·laboració i 
coordinació entre el Departament d’Ensenyament, els Serveis Territorials 
corresponents, les Diputacions, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, aquests 
últims, tenen les competències en aquesta etapa inicial del sistema educatiu. 
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 Atès que, d’una banda cal dotar una assignació pressupostària des de la 
Generalitat de Catalunya per assignar els recursos necessaris i d’altra, fer el 
pagament del deute que actualment en té amb els Ajuntaments, en relació amb les 
escoles bressol municipals. 

 
 Atès que, la transició cap a implantar un model trilingüe, comença des de 
l’administració més propera i pròxima a la ciutadania, es a dir des dels Ajuntaments. 
 
 Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció 

dels següents acords: 

 
 PRIMER.- Instar al Departament d’Ensenyament a convocar a totes les 
formacions polítiques representades al Parlament de Catalunya i a tots els sectors 
afectats a firmar un Pacte Autonòmic per la millora de l’educació a Catalunya. 

 
 SEGON.- Instar al Departament d’Ensenyament a fer efectiu el trilingüisme, en 
tots els centres escolars, per tal de garantir que el català, el castellà i l’anglès siguin 
llengües vehiculars a l’horari lectiu. 

 
 TERCER.- Instar al Departament d’Ensenyament a col·laborar amb els 
Ajuntaments, Diputacions i Consells Comarcals, dotant-los d’auxiliars de conversa en 
anglès a les escoles del Servei d’Educació de Catalunya que ho demanin. 

 
 QUART.- Instar al Departament d’Ensenyament i a la seva Consellera a fer 
efectiu el pagament del deute que té amb els Ajuntaments en relació a les escoles 
bressol municipals, i a ampliar les partides pressupostàries corresponents per millorar 
el sistema educatiu a Catalunya. 

 
 CINQUÈ.- Implantar el model trilingüe a les escoles bressol de Sant Cugat del 
Vallès, així com a totes les activitats lúdiques i culturals promogudes i/o organitzades 
des del nostre Ajuntament. 

 
 SISÈ.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als seus Grups 
Parlamentaris, a la Consellera i al Departament d´Ensenyament, al Servei Territorial 
corresponent, a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 
Ciutadans presenta aquesta moció amb l’absoluta convicció de que la seva aprovació i 
posada en marxa suposaria una millora pel futur de les noves generacions i de la 
societat en general. Ens agradaria poder mantenir en aquesta qüestió un diàleg seré, 
obert i marcat per la reflexió pedagògica del que més ens convé. Lamentablement 
creiem que l’actual context de polarització ideològica ho farà força difícil, però no hi 
perdem l’esperança. Creiem amb fermesa que una gran part de la ciutadania vol 
caminar cap a un nou model d’escola pública trilingüe i de qualitat. En la nostra ciutat 
hi tenim més d’una escola que aposta per l’escola trilingüe i som conscients de que 
aquest model educatiu és escollit per molts pares nacionalistes i no nacionalistes. Per 
desgràcia, el dret a escollir aquesta opció no és universal, perquè són centres privats i 
que no qualsevol pare de família es pot permetre. Permeti’m que recalqui el fet de que 
alguns que s’omplen la boca de defensar el sistema públic fins ara, o que està vigent 
fins ara, després escullen un model completament diferent per als seus fills. No voldria 
mencionar gaires persones, però vaja, expresidents de la Generalitat, etcètera. El 
camí cap aquesta escola trilingüe ha de dotar-se de recursos i comptar també amb la 
complicitat de la comunitat educativa. Un sistema on es potenciï el castellà més, però 
especialment l’anglès, som conscients de que necessita un in crescendo, i torno a 
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repetir, una dotació pressupostària que ho permeti. La inversió en educació és el futur, 
però si ho creiem hi hem d’apostar. El coneixement del català, castellà i anglès aporta 
oportunitats d’una millor feina i fins i tot en el Segle XXI d’un desenvolupament 
personal. El grau de coneixement de la llengua anglesa va, com vostès saben, lligat a 
la competitivitat d’un país. En aquest sentit, encara a Espanya en general i Catalunya 
també en particular, no hi surten gaire ben parats i el nostre poc coneixement de 
l’anglès és un handicap que hauríem de ser capaços en uns anys de convertir-lo en 
fortalesa. També creiem que la millor forma d’interioritzar els idiomes i fer-te’ls teus 
passa perquè les tres llengües puguin tenir la categoria de llengües vehiculars. 
Ciutadans sempre, sempre, perseguirà l’excel·lència en català, castellà i anglès i el fet 
de que alumnes de l’escola pública puguin finalitzar els seus estudis sense aconseguir 
aquesta fita ho hem de considerar un problema i relatiu fracàs. En quant a grau de 
coneixement de l’anglès a Espanya i Catalunya són molts els informes que diuen 
clarament que som a la cua d’Europa: l’Euro baròmetre, el CIS, el INE, etcètera, 
superats per 7, com tots vostès saben, fins i tot per la nostra veïna Portugal. En quant 
al grau del coneixement del castellà a Catalunya diguem-ne que és un misteri. Aquí 
me’n recordo una mica de la Comissió i el company Ramon Gutiérrez que va dir que 
els alumnes catalans tenien un millor nivell de castellà que els de la resta d’Espanya. 
Doncs vaja! El fet de que donant dues hores a la setmana s’obtinguin millors resultats 
que a la resta d’Espanya atempta a la intel·ligència. Si fos cert, parlarien d’alumnes 
superdotats en castellà que en canvi no demostren aquesta superintel·ligència en la 
resta de matèries. I ara li proposo al Sr. Gutiérrez que si vostès no es volen creure 
aquesta informació que acabo de fer, estarem encantats de que com es diu 
popularment “ens tapin la boca”. Això passa per fer proves de castellà homologables 
com les que es fan a la resta d’Espanya. Fem-ho i sapiguem el resultat. El darrer cop 
que això es va produir va ser el 2003 i les notes a Catalunya van resultar inferiors a les 
que es donaven a la resta d’Espanya. Mentre la Generalitat controli les proves de 
castellà a Catalunya amb propòsits polítics les dades no seran ni comparables ni 
fiables. No ens fem trampes al solitari. Fem una prova, la mateixa que a tota Espanya 
i llavors sabrem exactament quin és el nostre nivell i podrem decidir que tot va 
perfecte, però vaja, fem-ho. Per concloure, si us plau, demanem repensin el seu vot 
els partits que han manifestat que no ens donaran suport. Caminem cap a una escola 
pública, trilingüe i de qualitat. Les generacions futures ens ho agrairan. M’agradaria 
finalitzar dient que m’agradaria tenir respostes constructives, jo no carregaré contra el 
model d’immersió lingüística. Crec que en els anys 80’, venint d’on veníem va 
contribuir moltíssim a la recuperació del català a tot el territori, però ara passats 30, 40 
anys, gairebé, doncs segurament tenim d’altres reptes.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: La verdad es que esta 
moción la he consultado mucho con muchas personas y muchos entendidos y nadie 
se ponía bien de acuerdo en qué era lo mejor. Algunos defendían la inmersión 
lingüística, otros coincidían en que tenemos que viajar hacia un mejor conocimiento, 
no tanto trilingüe, sino bilingüe en catalán y en inglés. Yo creo que el inglés es una 
cosa que tienen que los estudiantes de Bachillerato, de colegios, salir sabiendo a la 
perfección, hoy en día el mercado laboral nos lo exige, no así no estábamos de 
acuerdo, y bueno, no estaba de acuerdo al principio del debate, con la proporción que 
planteaba la moción entorno a las proporciones de 20% de inglés, 40% en castellano 
y 40% en catalán, ya que el catalán es una lengua que tenemos que impulsar y el 
castellano es una lengua que ya está lo suficientemente protegida, que es de uso 
común y en los colegios ya se habla de una manera fluida. Yo no he visto nunca un 
alumno catalán que salga de la escuela sin hablar bien castellano, porque lo que te 
enseñan ahí más es la gramática, la verdadera conducción del lenguaje se lo hace en 
la sociedad, falencia que sí tiene el inglés y desprotección que sí tienen el catalán. Por 
eso, yo digo, como dijo Sergio, de una manera sin pasiones, analizar la propuesta, yo 
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creo que es interesante comenzar a debatirlo pero creo que las proporciones no son 
correctas y por eso el voto será contrario. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: La 
dificultad de aprobar esta moción en Catalunya es que tenemos un modelo propio de 
inmersión lingüística. Un modelo de éxito, entre comillas, según se dice, se le llama, 
que imposibilita el trilingüismo y en el que el castellano puede alcanzar una cuota de 
máximo el 25% si se obtiene, siempre que se obtenga el amparo de una sentencia 
judicial que así obligue a las escuelas, porque si no, ni siquiera. No obstante, la última 
edición del Informe PISA, de la OCDE, de 2015, deja una importante y preocupante 
lectura con respecto a Catalunya: los alumnos castellanohablantes rinden peor, 
repiten más cursos y se sienten menos integrados que los catalanohablantes en las 
escuelas, siendo su tasa de fracaso escolar del doble. El informe PISA confirma que 
aquellos estudiantes que no son catalanohablantes tienen importantes problemas de 
aprendizaje y adaptación en Catalunya. El estudio también constata que los 
estudiantes castellanohablantes en Catalunya muestran un fracaso escolar un 50% 
superior a los castellanohablantes de otras Comunidades como Navarra, Aragón o 
Madrid, Autonomías con similar nivel de desarrollo que Catalunya donde tienen la 
posibilidad de estudiar en su lengua materna. El modelo de inmersión lingüística ha 
dejado en evidencia, por tanto, todos los indicadores que la Generalitat utiliza y que 
trata por todos los medios de maquillar los resultados, me refiero. Es falso que los 
alumnos catalanes tengan igual o mejor conocimiento de la lengua española, ya que 
actualmente no hay ninguna prueba o mecanismo que evalúe esta materia en toda 
España. La Generalitat usa fraudulentamente los resultados del informe PISA. Es 
más, en la propia Generalitat es la propia Generalitat la que admite carencias en 
castellano. El Ex Presidente del Consejo Superior de evaluación del sistema educativo 
catalán, Joaquim Prats, reconoció públicamente hace 4 años que el informe PISA no 
evalúa el nivel de comprensión lectora en español de los alumnos catalanes, puesto 
que los exámenes de PISA se traducen al catalán. Un modelo de éxito, entre comillas 
nuevamente, del que escapan sus propios promotores, como por ejemplo, o 
defensores, como por ejemplo Pilar Rahola o el Ex Presidente Montilla o Mas, los Ex 
Presidentes Montilla y Mas, que se pueden permitir matricular a sus hijos en escuelas 
privadas trilingües. Ustedes nos acusarán, sin fundamento alguno, de querer acabar 
con el catalán y nosotros una vez más, con informes y datos de Organismos 
Internacionales, denunciaremos el constante perjuicio que su ideología causa a los 
alumnos de la escuela pública y concertada.  
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, vostès diuen que no, però la mateixa moció explica que el sistema trilingüe es 
proposa a canvi del sistema d’immersió lingüística i el sistema d’immersió lingüística 
és un sistema que nosaltres defensem i ho hem fet sempre i ho fem, sobretot, perquè 
funciona. I els posaré un exemple: jo mateix, el meu pare és nascut a Andalusia, els 
meus avis materns també i jo ara mateix puc desenvolupar la meva feina i la 
intervenció en aquest Ple en català i també ho podria fer en castellà, perfectament, 
amb tota normalitat. I això en un context educatiu plenament en castellà no hagués 
estat possible. Per tant, a mi, la immersió lingüística m’ha suposat una oportunitat i 
una riquesa. Puc assegurar que sóc una persona bilingüe, completament, i això m’ha 
obert moltes més portes. Parlen vostès d’una perspectiva integradora, de no 
discriminació lingüística. Bé, nosaltres estem a favor de la discriminació positiva en la 
llengua i molts altres aspectes, perquè la igualtat no s’aconsegueix donant el mateix 
pes a cada cosa, o en aquest cas tractant a totes les llengües de forma igualitària, 
sinó a cada situació o persona, o en aquest cas a la llengua, el que necessiti per al 
seu ple desenvolupament. Per a que el català no es perdi, jo vull creure que vostès 
tampoc no volen que el català es perdi, la única manera que tenim és intervenir-hi. 
Plantegen, en la seva moció, un model de perspectiva de quotes, de 40-40-20 i 
nosaltres entenem que aquesta no és la manera d’enfocar l’aprenentatge de les 
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llengües. Que cal millorar l’aprenentatge de l’anglès? És clar! Però a costa de 
carregar-se la immersió lingüística del català, no. Per tant, el model de les quotes no 
ens funciona. Com indiquen els informes, la immensa majoria de l’alumnat de 
Catalunya, quan acaba l’escolaritat obligatòria, coneix al mateix nivell les dues 
llengües oficials. Això ho diu el Consell Superior d’Avaluació. Si vostès diuen que ho 
estem fent tan malament amb el castellà, vol dir que ho estem fent igual de malament 
amb el català. No compararé el nivell de castellà amb la resta de l’Estat, perquè 
vostès diuen que faig trampes, però sí podem comparar el nivell d’anglès, per 
exemple: tots els estudis fets fins ara diuen que el nivell d’anglès dels catalans i 
catalanes és considerat alt i només es supera pel País Basc o Navarra. Diuen també 
que més anglès ens fa més competitius. Jo crec que els nivells és cert que no són 
comparables amb altres països, però jo els vull dir que crec fermament que amb 
l’anglès tampoc anem a tot arreu. És un idioma tan universal com el castellà, i el 
castellà també ens el podem fer nostre. El castellà té 590 milions de parlants, 80 més 
que l’anglès i a sobre tenim la Macarena i el Despacito. No menystinguem el nostre 
patrimoni lingüístic, ni ens acomplexem davant l’anglès, ni restem importància el paper 
que ha jugat el català com a eina d’ascensor social els darrers 40 anys. La moció que 
presenta Ciutadans i que té el suport del Partit Popular respon, sí, a una fixació en 
contra de la llengua catalana i evidentment en aquest bucle nosaltres no hi entrarem. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, en 
primer lloc, doncs donar la benvinguda al Grup de Ciutadans al selecte club dels 
partits polítics que portem mocions d’àmbit general en aquest Ple. Després de dos 
anys sentint permanentment que no traslladéssim en aquest Ple debats que eren 
propis del Parlament de Catalunya o del Congrés dels Diputats, resulta que el 
problema era que no traslladéssim aquells debats que ells no els agrada tenir aquí, 
quan el debat és el seu, el debat pel qual vostès van néixer, aleshores sí que el 
podem tenir. Nosaltres cap problema, el podem tenir, perquè nosaltres aquí parlem de 
tot i votem sobretot, perquè som representants de tota la ciutadania, però els volia 
donar la benvinguda en aquest club. Dit això, és una moció que és cínica en si 
mateixa. Vostès, el trilingüisme els és igual, els és absolutament igual, perquè de fet 
aquesta és la moció per liquidar el model d’immersió lingüística i han trobat amb 
l’anglès l’excusa perfecta i ni així ho han dissimulat, perquè ara resulta que per fer un 
20% de classes en anglès, n’hem de fer un 40% en castellà, i això és trilingüisme! Vull 
dir que...no sé, potser facin-s’ho mirar, perquè vostè a la seva intervenció deia 
clarament que el castellà més però sobretot l’anglès, doncs potser llengua sí, però 
matemàtiques no, vull dir això segur. Aleshores, nosaltres, jo li reconeixeré una cosa i 
té raó, tenim un problema amb l’anglès en aquest país, tenim un problema en anglès, i 
un problema que a més té classe social, és a dir, aquelles persones que es poden 
permetre pagar-li als seus fills i filles una acadèmia o estudiar anglès fora, o bé que 
van a l’escola privada o l’escola concertada, surten del sistema educatiu millor que 
aquells que no tenim aquesta oportunitat i això és cert i això ho hem de reconèixer i 
això és un problema que el model d’immersió lingüística no ha resolt i és un problema 
que el Govern de la Generalitat ha reconegut i ho ha reconegut l’actual, però el 
d’abans també i per això ja s’ha acceptat que hem d’anar incorporant l’anglès en el 
sistema educatiu. D’acord. Ara, que a  mi algú m’expliqui perquè per resoldre aquest 
problema hem de liquidar el model d’immersió lingüística i incorporar un 40% de 
classes en castellà. Jo, això no ho puc compartir, i Esquerra Republicana no ho pot 
compartir, però no ho puc compartir a nivell personal perquè no els puc fer això als 
meus avis i àvies d’Andalusia i de Múrcia que van venir a aquest país 
castellanoparlants, que no parlen català, que no el parlen i que en aquest país de 
moment no han tingut cap gran problema. Tot allò que vostès diuen, els meus avis 
viuen amb total normalitat i que van defensar que la llengua de l’escola d’aquest país 
fos la llengua catalana, perquè volien que jo tingués les mateixes oportunitats que la 
resta. No li puc fer això a ma mare, que va venir aquí amb 9 anys i que va defensar 
això, perquè el model d’immersió lingüística no el vam crear, no el van crear els 
catalanoparlants, no el va crear la burgesia catalana. De fet, la burgesia catalana volia 
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un sistema com el valencià, segregant la gent en funció de la seva llengua. El model 
d’immersió lingüística va néixer a Santa Coloma, a Cornellà, va néixer fruit de les 
demandes de pares i mares, d’avis que van venir de la resta de l’Estat i que volien que 
els seus fills, que els seus néts també dominessin la llengua catalana i jo, igual que el 
company d’Iniciativa, que abans ho deia, som hereus d’això i no ens podem carregar 
això tan fàcilment. Llavors, vostès poden trobar l’excusa en l’anglès, però l’anglès no 
serà una excusa, l’anglès l’hem de millorar, l’hem d’incorporar en el sistema educatiu, i 
tant que sí! Però no a costa de carregar-nos la pau social d’aquest país, la cohesió 
social que ha generat aquest model d’educació i vostès que donen tantes lliçons de 
dividir, de segregar la societat, farien un gran favor a tothom si acceptessin d’una 
vegada per totes que el que més cohesiona en aquest país és el model educatiu que 
tenim, el model d’immersió lingüística, per tant no. I de fet, aquesta moció també la 
porten aquí després de que una escola de la nostra ciutat com és el Santa Isabel, i ho 
recordava abans el company del Partit Popular, d’incorporar un 25% de classes en 
castellà per sentència judicial, és a dir, allò que no guanyen a les urnes, allò que 
tampoc guanyen a la seva demoscòpia, perquè l’altre dia ens portaven aquí un estudi 
per defensar que estaven en contra d’una biblioteca deien “no, és que la majoria de 
Sant Cugat no ho vol i així ho diuen les enquestes”. On és l’enquesta per presentar 
aquesta moció? Què vol la majoria de gent de Sant Cugat? Què vol la majoria de gent 
d’aquest país? Jo crec que vostès amb això s’equivoquen. La majoria de gent no vol 
aquest model i si creuen que m’equivoco o que ens equivoquem nosaltres... 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Mig minut. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Disculpi. Ara acabo. Com que ja ens han acostumat, doncs porti’ns aquesta enquesta, 
però clar, quan resulta que l’enquesta no els dóna la raó llavors no cal que la fem. 
Nosaltres no enganyem a ningú i sempre hem defensat el mateix. I per finalitzar, des 
del no nacionalisme, perquè això no és nacionalistes y no nacionalistes”, la seva 
moció des del no nacionalisme, jo no em considero nacionalista, companys de 
Ciutadans, des del no nacionalisme li dic que la seva moció és profundament 
nacionalista, és profundament. I tothom que la pugui llegir veurà com després el 
nacionalisme espanyol que tant els caracteritza, perquè voler renunciar a incorporar, 
per exemple, un terç d’anglès perquè ha d’haver-hi un 40% de castellà. No, vostès 
l’anglès els és igual. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar. 
 

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

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Avui 
que estic insòlitament tranquil intentaré fer una intervenció molt constructiva. Bé, de 
fet en l’enunciat de la moció, una educació pública, trilingüe i de qualitat, estem 
d’acord amb el 66,6%, però malgrat això votarem no, un no “like a cathedral”, en 
anglès, perquè estem totalment d’acord amb el model que tenim d’escola catalana, 
malgrat que no firmem tampoc aquesta afirmació que el model d’immersió és un 
model d’èxit total. Creiem que a Catalunya hi ha un conflicte lingüístic, com s'ha 
demostrat d’altra banda en aquest Ple, algunes vegades. Per nosaltres, per això, el 
model d’escola catalana és un model que porta 35 anys, basat en una cosa que per a 
nosaltres era molt important, que és la no separació dels infants, la moció no parla de 
separació, que quedi clar i que apostava per la cohesió social i ha implicat això. Un 
model que garanteix que el català s’ensenya, com fins llavors no havia passat en 
aquest país, garanteix un bon nivell de castellà, malgrat que podia ser millor, 
evidentment i el que podia ser molt millor també és el nivell de català. Tenim una 
llengua molt pobra, entre altres coses per la hibridació i per un bilingüisme diglòssic 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 76 

 
ESBORRANY ACTA 

cap a la nostra llengua. D’això en podem parlar un altre dia, des d’una vessant 
estrictament científica. El problema de l’anglès, que per a nosaltres està molt bé que 
es vulgui vendre anglès i afegirem el francès i apostem per una societat poliglota, però 
crec que l’anglès més que a l’escola, que també, amb unes bones classes estaria bé, 
però té més a veure per exemple en la manera com veiem el cinema o com les 
nostres televisions públiques ens passen el cinema, perquè hi ha països on tenen una 
educació en anglès molt més deficient que la que tenim aquí i, en canvi, la gent parla 
molt bé l’anglès, per què? Perquè a la televisió li posen les pel·lícules i les sèries en 
versió original. Això aquí passa, per exemple, amb el castellà, que malgrat que a 
l’escola no s’ensenya tant com el català, tantes hores, la gent té un nivell pràcticament 
impecable de castellà, per què? Doncs perquè el català està en una situació de 
evident, no poso connotacions, d’evident desequilibri en aspectes socials, culturals. Tu 
vas a un quiosc i el nombre de publicacions que tu pots comprar en llengua catalana 
és un, d’acord que seria el mercat, però és un nombre molt petit respecte en castellà. 
El mateix amb les televisions, tant públiques com privades. Per tant, per corregir 
aquest greu desequilibri que hi ha, que hi és, independentment de valoracions, de si 
s’ha d’incidir en el lliure mercat o no, doncs es fa una discriminació positiva. Per això, 
nosaltres sí que considerem que el nivell de llengua vehicular català segueix tenint 
vigència, perquè a dia d’avui encara no s’ha rescabalat la persecució lingüística que 
va tenir la llengua catalana. Això no va en contra del castellà, ni de l’anglès, però 
pensem que pel castellà no hem de patir i per l’anglès hi ha altres maneres 
d’assegurar-ne un bon ús. En tot cas, el català és la llengua pròpia de Catalunya i 
creiem que és interessant dir una cosa, des de termes científics de nou: aquesta 
moció que per nosaltres no diu, hi ha moltes coses amb les quals podem estar 
d’acord, amb el que no estem d’acord, evidentment, és que el que suposa la 
implementació dels supòsits que anuncia és que s’acaba el model de llengua 
vehicular en català, però aquesta moció no diu animalades. En tot cas, per a nosaltres 
hi ha un missatge subjacent que no sé si és volgut però nosaltres el veiem, que és 
una mena de bilingüisme 2.0, bilingüisme 2.0/trilingüisme. Els científics, els lingüistes, 
els de Catalunya, els de l’Estat, els d’arreu, els que estudien qualsevol llengua, ho 
diuen, que el bilingüisme no és un estadi final, és l’etapa d’un procés, que passa per la 
diglòssia i acaba amb la substitució lingüística, aleshores la llengua que té més poder, 
en aquest cas és evident que aquí és el castellà i entre l’anglès i el català segur que 
no és el català, doncs hi ha una llengua que acaba sent substituïda. Això li ha passat 
sempre a les llengües. Per tant, des d’un punt de vista estrictament científic sense 
passions, penso que estic intentant evitar una mica les passions, crec que hem de 
seguir amb el model de llengua vehicular, que hem de fomentar que es millori el 
coneixement de llengua catalana i castellana i que no necessàriament passa per les 
hores lectives i que l’anglès millorarà d’altres maneres que no sigui posant un 20% i 
que fer la classe d’història en anglès seria una mica estrany, des del meu punt de 
vista. Per tant, nosaltres votarem que no des de la tranquil·litat. 
 

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

MUNICIPAL SOCIALISTA: Em deia populista, no, amb el salari de referència? No sé, 
si això no és una moció adreçada al populisme de la seva corda, ja m’explicarà què 
és, perquè de veritat que és una moció que barreja, barreja conceptes, perquè no 
només parla de llengua, sinó de cop i volta parla del que li deu la Generalitat al nostre 
Ajuntament que li pagui. Bé, és a dir, fa una barreja de conceptes, posa l’Ajuntament, 
posa les administracions i la veritat és que costa una mica de trobar, perquè costa de 
trobar el sentit. Fan una afirmació i que jo no m’he deixat estar i que vull llegir i que diu 
“atès que la coexistència de diferents llengües en un mateix territori és una realitat que 
exigeix propostes noves d’intervenció educativa”. Està molt bé aquesta frase, però no 
diu res. Què li fa suposar que el fet de ser plurilingüista la societat hagi d’haver 
intervencions noves? No sé, hi ha hagut un model d’immersió lingüística, que fa molts 
anys que funciona, que per cert, va ser un dels grans pactes un cop restablerta la 
Democràcia, un dels grans pactes de la nostra societat, en que els partits majoritaris 
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es van posar d’acord per no atacar-lo i avui ens ha portat al nivell d’èxit, però també 
crec que estan desfasats, una mica i li dic. Ens ho mirem des de la nostra generació. 
Jo li dic, la gent que puja per sota nostra té molta menys dificultat que nosaltres, té 
menys dificultats, té l’anglès com casi, casi, una llengua vehicular, es mira les sèries 
en anglès, es mira els tutorials de youtube en anglès, s’escolten els youtubers en 
anglès i això forma part de l’aprenentatge. Sí que és cert que tenim un problema amb 
l’anglès i de com regular-lo, però com deien els meus companys, tant el Ramon, com 
l’Èric, com l’Ignasi, no per introduir-hi l’anglès ens hem de carregar el que tenim bé i 
que ens funciona i que per tant, jo crec que és una moció que apart de ser populista, 
concreta poc. Parlaven de diners també. Presenten una moció amb tota l’alegria del 
món, sense mesurar què pot costar això, ni a l’Ajuntament, ni què pot suposar pel 
Pressupost de la Generalitat. Perquè vostès estan fent una reconversió total del 
sistema educatiu i això costa molts diners, ara, i aquí ve la gràcia, ens proposen que 
el pregó de Festa Major, Alcaldessa, el facis en anglès. Ens proposen que quan anem 
a inaugurar un equipament es faci en anglès, ens proposen que les exposicions del 
Museu les fem en anglès. Com que no? No em digui que no, no. L’acord 5è diu: 
“implementar un model trilingüe a les escoles bressol de Sant Cugat, així com totes 
les activitats lúdiques i culturals promogudes i/o organitzades des del nostre 
Ajuntament”, per tant, hauríem d’estar parlant anglès ara en aquest moment aquí. 
Això és el que diu i vostès es queden tan amples i després diuen del populisme. Bé, 
en tot cas, how are you? I ala... 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs moltes gràcies al Sr. Soler. Thank you very 
much, i em sembla que li toca a la regidora del PDeCAT, you have the floor. 
 

 . REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PDeCAT-Demòcrates: Thank you dear Major. Jo coincideixo amb que aquesta moció 
és una mica calaix de sastre, perquè hi podem trobar des de que reclamen deutes 
inexistents de la Generalitat cap al nostre Ajuntament, reclamen un pacte per 
consensuar l’educació, que és un pacte que ja existeix al nostre país, que és el Pacte 
Nacional per l’Educació i que els recordo, va donar pas a valer que la Llei d’Educació 
a Catalunya demana que es posin auxiliars de conversa a les escoles, parla del 
trilingüisme, parla de moltes coses, però en definitiva estem parlant d’un tema que ha 
estat àmpliament debatut en aquest Ple, que és com la Llei Orgànica d’Educació de 
l’Estat, la LOMCE, aborda el tema de la llengua, però sobretot jo el que vull centrar-ho 
és com aborda l’autonomia dels centres educatius, perquè els projectes lingüístics són 
competència de cada escola, de cada centre educatiu. És l’escola qui ha de donar 
resposta a les necessitats de l’entorn i a les necessitats de cadascun dels seus 
alumnes i el nostre marc normatiu és el marc del plurilingüisme, és el que estableix la 
LEC i, en aquesta línia, avançar-los que tots els centres públics de Catalunya 
avancen, no només els centres públics de Primària o de Secundària, sinó també els 
centres universitaris, cap a l’aprenentatge integrat de continguts per una banda i de 
llengües estrangeres, el que s’anomena l’AICLE, que a Educació tot ho posem amb 
acrònims i, per tant, no fem Ciència sinó que fem Science, fem Physical Education 
enlloc d’Educació Física i això ho estan fent a Primària, a Secundària i a tots els 
nivells educatius i aquest és el pas, a banda de complementar-ho amb 
l’acompanyament social que parlaven de no doblar els recursos audiovisuals, etcètera. 
Però el que està clar és que la LOMCE atempta clarament contra l’autonomia de 
centre, perquè es posa a definir horaris, ara parlàvem, discutien vostès mateixos 
d’horaris, de percentatges, una Llei Orgànica mai ha de definir els horaris que un 
centre educatiu ha de donar de cada matèria, de cada llengua per a que aquests 
alumnes siguin competents quan acabin la seva escolarització, perquè en un poblet de 
la Segarra, segurament necessitaran moltes més hores de castellà que no de català, 
però en una ciutat gran de l’Àrea Metropolitana necessitaran moltes més hores de 
català que de castellà i vostès recolzant a través d’aquesta moció el que diu la 
LOMCE estan també atemptant contra aquesta autonomia dels equips educatius i de 
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les comunitats educatives de les escoles. En un dels atesos, que ens recordava ara el 
Sr. Pere Soler, parlaven d’introduir o implantar el model trilingüe a les Escoles Bressol, 
ara no farem un debat pedagògic, perquè ni som experts en neurociència ni som 
experts en pedagogia, però els equips educatius de les nostres escoles i també molts 
moviments de renovació pedagògica defensen que incorporar una tercera llengua en 
edats tan primerenques, per exemple, doncs dificulta greument el procés d’adquisició 
del llenguatge, que no de llengua, sinó d’adquisició de llenguatge. Nosaltres no 
definim políticament els projectes educatius de les escoles, sinó que els defineixen els 
equips de les escoles en base, doncs, a les línies que estableixen els moviments de 
renovació pedagògica i el que diu la Ciència, què és millor pel desenvolupament dels 
infants. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Per 
al·lusions, han dit moltes coses. Començant pel representant d’Esquerra, doncs dir-li 
que potser és que no havia llegit la moció perquè sí que hi ha acords de tipus local i la 
moció que té una part general o que és competència de la Generalitat també 
introdueix acords que són de tipus local, la qual cosa abans de fer una afirmació, si us 
plau, miri’s bé el què és la moció. Jo també hauria de dir, perquè el mateix que ha dit, 
en aquest cas li dono la raó al Sr. Gómez i el Ramon, de que en els seus anys el 
sistema d’immersió lingüística va funcionar bastant, jo també sóc un producte, als 
anys 80’ d’aquest sistema i no puc estar sinó agraït fins a cert punt, però en 30 o 40 
anys, ha baixat molta aigua pel riu Ebre, ha baixat molta aigua, vull dir, i en general 
han passat moltes coses i els reptes que tenim ara no són exactament els mateixos 
que teníem abans i la situació que tenim ara és bastant o força diferent a la que 
teníem anteriorment. En quant al que ha dit el Sr. Pere Soler, que ha fet, quan 
nosaltres ens referíem a que determinats actes fora de l’escola poguessin ser en els 
tres idiomes, veníem a dir, vostè ha fet una mica no sé si acudit, etcètera, de parlar 
l’Alcaldessa en anglès, però ens referíem, per exemple, a que alguna vegada es 
poguessin donar, m’ho invento, titelles en anglès o l’hora del conte en anglès, 
d’acord? i que això diguem-ne, crec que alguna vegada es fa, doncs encara puguem 
emfatitzar bastant més. I després amb el que ha dit la Sra. Salat, doncs bé, s’ha 
atrevit a dir una cosa en públic, que normalment no es diu i jo li agraeixo, i és que 
aquest sistema que és monolític i que sembla que quan obres el ventall de que hi hagi 
més castellà, ha dit a la Segarra que potser seria necessari parlar més en castellà a 
l’escola pública, doncs potser és així, jo sempre dic que ha de ser sobretot un debat 
de tipus pedagògic i sobretot que els qui ho han de manar i ens han de dir què s’ha de 
fer és de tipus pedagògic. Jo crec que tots, per finalitzar, hem arribat a la conclusió de 
que encara que el nivell d’anglès ha millorat, seguim tenint un problema. Quan el Sr. 
Ramon deia que potser nosaltres teníem les millors notes a Catalunya, Madrid, 
Navarra, el País Basc, d’anglès, bé, dins de l’Estat potser és així, però encara ens 
falta molt camí per estar a l’alçada dels Països Nòrdics i, fins i tot, de Països de l’Est 
que han apostat bastant, com el cas de Polònia, que tenen un nivell d’anglès superior 
al que tenim a Espanya i que fa que puguin tenir una major competitivitat i, fins i tot, 
ser més atractius per les empreses estrangeres.  
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bastant breu. A l’Esther Salat, que ha dit que reclamen deutes inexistents en aquest 
Ajuntament, o sigui de la Generalitat amb aquest Ajuntament. Bé, jo crec recordar que 
ara mateix hem de pagar una milionada per fer una escola que la Generalitat no fa, 
per tant, són diners que adelantem nosaltres i que ens deuran. Sí, sí, sí que és així 
perquè hem aprovat el Pressupost per fer-ho, llavors, quan tenim que desemborsar 
diners doncs si ho fem, doncs ho fem i ja està. Nosaltres preferim que estigui l’escola, 
és veritat, però no ens agrada que tingui que ser l’Ajuntament perquè la Generalitat no 
ho fa per la raó que sigui, però sí que ens tindran de donar diners i apart que hi ha 
hagut altres moments que ens han degut molts altres diners, perquè pagaven tard 
altres coses que no tenen res a veure amb l’educació, amb l’ensenyament. Jo li volia 
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dir a la CUP que estem diametralment oposats amb aquest tema, però que agraïm, 
almenys jo agraeixo en el debat, l’intent de l’anàlisi objectiva, cosa que no han fet 
altres partits, altres Grups d’aquest Ple. També a Iniciativa els vull comentar que el 
Ramon deia que ell és un resultat de la immersió lingüística, que l’ha ajudat a tenir un 
domini del català i jo també li vull dir que jo, per exemple, no he estat, la meva 
educació escolar no ha estat un sistema d’immersió lingüística, a l’escola que jo anava 
hi havia un sistema bilingüe, amb una miqueta d’anglès en els anys que jo estudiava, 
jo crec que els que tenim una edat l’anglès no era, en aquell moment, no es donava 
tantes hores d’anglès a classe, però sí que hi havia, més o menys, predominava el 
castellà al català. Predominava el castellà bastant sobre el català, però donaven 
català, evidentment i, per tant, també sóc un resultat d’aquell sistema en el qual el 
català era minoritari en quant a hores, però no crec que es pugui dir que jo no sé 
parlar català. I a més que sóc del PP, i què? És que....parlat i escrit segurament tinc el 
mateix nivell, que no sé si és molt o poc, però que bé, no el porto malament. Jo crec 
que hi ha dos models, perquè precisament el model on es diu que és un model d’èxit, 
però que nosaltres creiem que no, que no és un model d’èxit perquè el castellà no 
arriba als nivells que tindria d’arribar, perquè els exàmens tampoc donen els resultats 
que han de donar perquè no són del tot reals; i un altre model que és el que vaig fer 
jo, que també dóna bons resultats en català, tenint en compte que predominava el 
castellà en l’ensenyament. Bé, si dóna bon resultat i és una prova, doncs cap dels dos 
és millor llavors, cap dels dos és millor. Per tant, el millor seria que hi hagués un tracte 
just del castellà i que les persones que volen estudiar en castellà també puguin fer-ho 
amb un nivell superior al que ho estan fent avui dia, que no arriba ni al 25%; i també 
es deia que caldria analitzar en quines zones, perquè segurament hi ha zones o llocs 
on el castellà és predominant i aquells alumnes se’ls ha de fer una més intensivitat del 
català, però no a tot arreu. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar, Sr. Benejam. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Acabo. No sé on va estudiar la Consellera d’Ensenyament, però a la seva escola va 
fallar una mica amb això del castellà. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Molt ràpid. En resposta al Sergio, saben perquè a Polònia i als Països Nòrdics el nivell 
d’anglès és més alt que aquí? Perquè allà la seva llengua vehicular no genera hits 
com el Despacito i, per tant, la seva necessitat d’internacionalització o de ser més 
competitius nosaltres ja la tenim amb el castellà. És el que he dit amb la meva 
intervenció. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Començo la intervenció, però no volia, i és demanant al Sr. Benejam que es disculpi 
en relació a la Consellera. Podríem fer molts acudits sobre el nivell del català de molts 
Diputats i de moltes persones de responsabilitat del Partit Popular que el nivell és 
certament bastant més lamentable que el nivell de castellà que pugui tenir la 
Consellera. Llavors, ara després continuaré la intervenció, però abans li demanaria 
que es disculpés. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
el que diria és que em disculpo davant de tota la gent que estava escoltant, perquè el 
nivell de castellà de la Consellera era vergonyós, no sabia ni com dir les paraules que 
intentava dir, es va quedar una mica en blanc, perquè no en té ni idea, segurament 
perquè no el fa servir. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Molt bé, 
el PP donant lliçons de llengua ja és el súmmum de tot, perfecte. Bé, contestant al Sr. 
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Blázquez. Jo m’he llegit la moció, detingudament i tota la gent que està aquí també i 
també l’hem escoltat a vostè i ara em dirà que aquesta moció era per debatre en 
quina llengua fem els esdeveniments culturals i l’escola bressol, però vostè ni ho ha 
mencionat en el seu discurs. Va, home, va! De totes maneres, per esdeveniments 
culturals nosaltres en aquest mateix Ple vam portar una iniciativa per a que la llengua 
del cinema en versió original, doncs en català és certament molt, molt, molt baixa i, 
per tant, perquè calia equilibrar-ho i vostès no van donar suport en cap moment, de fet 
van dir que tant feia. Per tant, els esdeveniments culturals i el bilingüisme, bé, 
trilingüisme no és tampoc la seva prioritat. Aquesta moció és una moció general i és 
evident i aquest debat és debat del Parlament de Catalunya, però bé, el podem fer 
aquí i nosaltres sempre disposats a fer-ho. Vostè deia que en 30 anys pel riu ha baixat 
molta aigua, pel riu Ebre ha baixat molta aigua, li diré que pel riu Ebre no baixa tanta 
aigua i la poca que baixa la volen transvasar i en aquest cas és molt evident, vull dir, 
en 30 anys la llengua catalana segueix on era, segueix igual d’amenaçada on era, pels 
mateixos Governs que la volien amenaçar abans. I finalitzo la intervenció amb un 
apunt al Grup Socialista, que crec que és de justícia i és agrair-li al PSC, ho vaig fer 
els altres cops que hem parlat d’aquest tema i, per tant, també ho vull tornar a fer, que 
el model d’immersió lingüística és fruit d’aquell gran acord que feia referència abans el 
company Pere i és així i cal agrair-li al Partit Socialista que en aquest país estem com 
estem també gràcies a que el Partit Socialista sempre, sempre, en aquest tema ha 
estat a l’alçada i ha estat al costat de la defensa de la llengua catalana i crec que és 
de justícia també recordar-ho.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sra. Salat, molt breument, només un 
apunt. Recordo que són dos minuts de rèplica i prou. 
 

 . REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PDeCAT-Demòcrates: Molt breument i per al·lusions al Sr. Benejam, no qüestiono ni 
molt menys la seva comprensió lectora de la moció, perquè entenc perfectament que 
fa demagògia, però per al públic assistent i pels qui ens escolten, recordar que diu 
“instar al Departament d’Ensenyament i a la seva Consellera a fer efectiu el pagament 
del deute que té amb els ajuntaments en relació a les Escoles Bressol”. Ara mateix, 
aquest deute és inexistent. Vostè no es disculpa i tampoc nosaltres ens preguntem on 
va estudiar el President del seu Govern, el Sr. Rajoy.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       3 (Cs i PP) 

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

            regidor no adscrit) 

Abstencions:      0  
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 
 20.- MOCIÓ D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS PER FACILITAR L’ACCÉS ALS ACTES, RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA 
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN. 
 
 Atesa la creixent exigència ciutadana de transparència que en les 
administracions es cristal·litza en el debat i aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. Amb aquesta llei es 
produeix un avenç considerable sobre el tractament i la necessitat de fer públics els 
decrets d’alcaldia, indicant que la immensa majoria de la informació continguda als 
decrets d’alcaldia és informació pública (article 8 i següents) i també quina informació 
no està sotmesa al règim d’informació pública. 
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 Atès que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 19/2014 són molts els 
ajuntaments que estan fent canvis substancials per obrir la informació a la ciutadania.  
 
 Atès que és imprescindible una transparència total i absoluta dels afers 
municipals en la prevenció i la lluita contra la corrupció. 
 
 Atès que modificant mínimament la transcripció de les dades personals en la 
redacció del títol dels actes, resolucions i decrets d’alcaldia, la publicació d’aquesta 
relació es pot fer pública complint amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 Atès que l'article 38 del ROM estableix que els llibres d’actes i llibres de 
resolucions de l'Alcaldia, tot i no ser públics es poden consultar “en suport paper 
directament a l’Arxiu o Secretaria o bé a través d’intranet respecte a les actes de Ple, 
Junta de Govern i Organismes Autònoms Municipals i ensems de Resolucions 
d’Alcaldia i Resolucions de Presidència dels organismes autònoms”. L'article 39 del 
ROM estableix els supòsits en què no es tindrà accés a la consulta de documentació i 
que aquesta limitació s'haurà d'efectuar a través d'una resolució motivada d’Alcaldia.  
 
 Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA demana al Ple de Sant Cugat 

l’aprovació dels següents ACORDS: 

  
 PRIMER.- Cada setmana, fer arribar una relació del títol dels actes, resolucions 
i decrets d’alcaldia a les regidores i regidors del consistori. 

 
 SEGON.- Publicar en el portal de transparència del web municipal la relació del 
títol dels actes, resolucions i decrets d’alcaldia prèvia ocultació de dades personals 
segons la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els demanaré si podem ser una mica breus i 
concisos per quan acabem poder donar el torn al públic i després reemprendre les 
dues darreres mocions que ens quedarien. Si calculo bé el temps crec que podríem 
fer-ho així, per tant, en mitja hora els demano que siguem prou espavilats per poder 
atendre aquesta moció que ens planteja el Grup municipal d’ICV-EUiA, per facilitar 
l’accés als actes, resolucions i decrets d’alcaldia en compliment de la llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Hi ha esmenes de PDeCAT 
i PSC. Té la paraula en primer lloc el Sr. Gutiérrez. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Podeu estar tranquils que seré molt concís. Faré un Gutiérrez, com dèiem al principi 
del mandat. Aquesta moció que presentem és una aposta per la transparència i la 
defensa del dret a l’accés a la informació pública de tota la ciutadania. Els Decrets 
d’Alcaldia contenen molta informació d’abast ciutadà i d’interès públic i entenem que 
publicar aquests documents seria una manera molt positiva de treballar per la 
transparència i per la participació ciutadana. Creiem que cal augmentar la 
transparència i, en conseqüència la quantitat i la qualitat de la informació que es fa 
pública sobre la gestió del municipi, perquè la ciutadania es pugui informar 
adequadament i pugui exercir la seva ciutadania de forma més directa. També perquè 
és imprescindible una transparència total i absoluta dels afers municipals per fer 
prevenció i per lluitar en contra de la corrupció. Per altra banda, entenem que no és 
fàcil facilitar aquesta informació perquè els Decrets d’Alcaldia contenen tot sovint 
dades de caràcter personal i la Llei de Protecció de Dades, que és molt estricta en 
aquesta matèria i, per tant, publicar decrets sense comprometre protecció de dades 
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és una feina addicional pel personal de l’Ajuntament. És per això que les esmenes 
que ens ha proposat l’equip de Govern doncs hi votarem a favor, perquè es 
comprometen a facilitar, d’una banda, que els membres de l’oposició tinguem accés 
digital i telemàtic a la consulta l’extracte dels actes, resolucions i decrets d’Alcaldia a 
mesura que es vagi desplegant, un cop obtingut d’extracte podrem consultar el Decret 
que ens interessi i l’interessant de l’acord doncs és que es compromet a fer-ho al llarg 
d’aquest 2017, per tant, en el termini màxim de 2 mesos i escaig. També l’esmena diu 
que s’estudiarà i s’analitzarà, la manera de publicar aquests decrets a la Web 
municipal. A més ho diu de fer-ho de manera automàtica. Creiem que, bé, la nostra 
moció original és cert que es comprometia, era una mica més concreta i que l’esmena 
no es compromet exactament a res, però vista la bona intenció de fer accessible 
aquesta informació doncs l’hem acceptat.  
 

ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates I PSC SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

 - ESMENES QUE ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT-DEMÒCRATES I 

DEL PSC PRESENTEN A LA MOCIÓ D’ICV-EUIA PER FACILITAR L’ACCÉS ALS 

ACTES, RESOLUCIONS I DECRETS D’ACALDIA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 

DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN.  
 

ESMENA 1 

 

Afegir tres atesos nous: 
 
Atès que des del 2016 s'està desplegant i implementant de manera paulatina el 
projecte d'e-administració a l'Ajuntament de Sant Cugat. 
 
Atès que l'ús de l’administració electrònica té com a una de les seves prioritats i 
finalitats millorar l’eficàcia i eficiència dels processos administratius i fer-los menys 
farragosos, evitar la duplicitat de dades i millorar en la transparència administrativa. 
 
Atès que s’està duent a terme tot un procés de formació interna lligada a aquest 
desplegament tecnològic que està incidint en els processos i maneres de treballar de 
l’organització. 
 

ESMENA 2 

 

Substituir  l’acord primer per el següent redactat: 
Facilitar l’accés digital i telemàtic a la consulta de l’extracte dels actes, resolucions i 
decrets d'alcaldia als regidors i regidores del consistori de manera paulatina i a 
mesura que es vagi desplegant també a nivell intern la e-administració al llarg 
d’aquest 2017. 
 

ESMENA 3 
 

Substituir en el acord segon: 
“Publicar” per “Estudiar i analitzar la manera de publicar de manera automàtica” 
 

TORN DE PRESENTACIÓ ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates I PSC 
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: Sí, seré també molt ràpida. Els Grups municipals de Govern, PDeCAT-
Demòcrates i el PSC, hem presentat unes esmenes a la moció que el que pretenen és 
emmarcar aquest projecte, la moció que vostè diu, el projecte d’Administració, que 
com saben estem desplegant des de l’any passat. El tema de l’Administració és un 
projecte estratègic per a nosaltres, creiem que és necessari desenvolupar-lo i 
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l’objectiu d’aquest projecte és simplificar, agilitar i millorar l’eficàcia i eficiència dels 
processos administratius, que sovint són molt farragosos, duplicant la documentació i, 
per tant, doncs aquest projecte va en base a agilitzar tots els processos 
administratius. Què volem? Doncs fer-los menys farragosos, evitant la duplicitat de les 
dades, millorar la transparència administrativa, com no pot ser d’altra manera i, per 
tant, la base de la moció que presentaven els companys d’Iniciativa doncs va en 
aquesta línia i, per tant, ens hi sumàvem, però sí fem un parell d’esmenes: la primera, 
doncs com ha dit el Ramon és fer-ho tot a través d’aquest projecte d’administració i 
d’aquesta plataforma que ja li vaig ensenyar la setmana passada i que ha pogut 
comprovar doncs que està funcionant a nivell intern. A hores d’ara aquest sistema 
doncs ens permet consultar en una base de dades única els expedients i els decrets i 
el que farem serà al llarg d’aquest 2017 crear un accés directe en aquest llistat de 
decrets, com demanava la moció, a regidors i regidores d’aquest Ple; i per altra 
banda, doncs les esmenes també presentades, com ha dit el Ramon, era enlloc de 
publicar directament els decrets a la Web doncs mirar com podem fer perquè a hores 
d’ara doncs és cert que no es fa a cap Ajuntament i s’està mirant com es pot fer 
perquè és una informació complicada de publicar i si ens equivoquem pot ser un 
problema important. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Felicitaciones a ICV-EUiA 
por traer esta iniciativa, valga la redundancia y esta moción cuando yo la leí, la pensé 
importante. Después de hoy, la considero más que importante, fundamental. Así que 
el voto será favorable tanto a la moción como a las enmiendas. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres votarem a favor sobretot de tot el que suposi una millora en la transparència 
de l’administració. El que sí demanem a l’equip de govern és que faciliti als interessats 
tota la documentació sol·licitada amb la major rapidesa i simplificant al màxim els 
tràmits atenent-los també en qualsevol de les llengües oficials que hi ha a Catalunya, 
tenint en compte que a vegades i ho tinc de dir per recordar-ho a l’equip de Govern, 
com a regidors de l’oposició hem tingut alguna dificultat en obtenir algunes dades, a 
les quals nosaltres hem demanat el suport del Secretari i el Secretari ha tingut de dir 
que ens les donessin perquè tenim dret a rebre-les. Per tant, amb això també 
demanaria que l’equip de Govern donés les instruccions a tot el cos tècnic de 
l’Ajuntament perquè tinguessin aquesta instrucció de donar-nos les dades quan toqui.  
 

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

MES: Molt breument. El nostre grup, evidentment, donarà suport. Jo crec que el 
Ramon ho ha explicat clarament, estem parlant de dos casos: l’accés a la informació 
per part dels regidors i les regidores; i l’altra, l’accés pel conjunt de la ciutadania. En el 
primer, diguem-ne, no estem aprovant un dret que se’ns atorga als regidors, perquè ja 
hi és aquest dret i queda regulat en el ROF i altres situacions i el Decret 4/2010 i 
2/2010, la 29/2010 i 11/2007. Per tant, és igual, o sigui que encara que no s’aprovés la 
moció tenim dret igualment. L’altra sí que és important, com comentava abans, sobre 
la dificultat en alguns casos de lligar la Llei de Protecció de Dades amb les 
publicacions que fem al Web, però en qualsevol cas, sigui quina hi hagi, no sé quina 
legislació hi haurà algun any, però en qualsevol cas, l’octubre de l’any que ve ho hem 
de tenir fet, per tant, ja queda poc. 
 

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

DE Cs: Buena moción, que apoyamos desde el minuto uno, la que trae ICV-EUiA al 
Pleno. La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, crea un nuevo paradigma y si bien es cierto que una 
administración debe tener un tiempo para adaptarse, ese tiempo ya ha pasado. Todos 
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los esfuerzos deben estar al servicio de desarrollar esta ley para que los tres pilares 
que le dan nombre se desplieguen con toda su fuerza. Nosotros, los argumentos para 
el sí a esta moción los hemos encontrado en el mismo texto de la ley, que es donde 
se encuentran las respuestas. La transparencia, el acceso a la información pública y 
las normas de buen gobierno deben ser los ejes de toda acción política. Mayores 
niveles de eficacia en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan 
con Instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo 
social, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus 
responsables públicos y decidir en consecuencia, permitiendo una mejor fiscalización 
de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se 
promueve la eficacia, la eficiencia, disculpas y la eficacia del Estado y se favorece 
además el crecimiento económico.  
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Molt breument també. Avia’m, des de la nostra candidatura sempre, ho sabeu, 
regidors i regidores, gent del públic i votants en general, que hem apostat per la 
radicalitat democràtica. Nosaltres entenem la radicalitat democràtica com un conjunt, 
però sabem que per aquesta és necessària, condició necessària, la informació estigui 
d’una forma fàcil i intel·ligible, accessible per a tothom en general. D’això en diem 
transparència, però és cert que també la transparència a la vegada és un conjunt un 
pèl més àmplia. A moltes coses se’ls diu transparència quan de vegades només és 
donar accés a una informació que pel conjunt de la població és, en general, 
inintel·ligible. Nosaltres pensem que en termes de transparència tenim encara molta 
feina a fer, segurament ens queda molta pedagogia des de l’administració d’explicar 
perquè tenim els tempos que tenim, perquè tot té una explicació, no és desídia, no és 
que en el món privat tot funciona i en el món públic tot va lent, doncs explicar això. 
Explicar, fins i tot, diferències polítiques d’on es prenen les decisions, què és un decret 
d’alcaldia, què és un acord de Ple, què és una proposta de l’oposició, què és una 
moció, totes aquestes coses, doncs segurament, no tothom ni les entén ni les 
processa de la mateixa manera i, per tant, doncs fent només aquest punt, que 
entenem que la transparència no és només penjar la documentació perquè uns pocs 
submarinistes experts en l’administració...facin silenci, si us plau, que sinó una es 
desconcentra i és molt pesat...puguin destriar i entendre el que s’està decidint aquí, 
com a fòrum prioritari. Per tant, malgrat aquesta consideració, entenem que és un pas 
endavant. si el Grup proposant, ICV-EUiA entén que les esmenes enriqueixen, 
nosaltres seguirem en la mateixa línia i votarem a favor. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs, moltes gràcies. Entenc que hi haurà un 
vot per part de tothom i s’aprovarà per unanimitat. Vol replicar, Sra. Barbany. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: Un incís, per baixa la moció, perquè estem tots d’acord, estem parlant 
d’aquesta moció que ha presentat Iniciativa, que parla de consultar els extractes dels 
actes i resolucions i dels decrets. A hores d’ara ja es pot fer, però simplement es fa en 
paper i del que estàvem parlant és de fer-ho de manera digital, però evidentment que 
es pot fer. Es demana de fer-ho digital, en la moció original parlava de fer arribar una 
relació de títols dels actes que entenc que havia de fer algú de l’Ajuntament, algun 
administratiu de l’Ajuntament, i per no donar més feina al personal de l’Ajuntament 
doncs esperem fins el desembre de 2017 per a que es faci de manera automàtica via 
un portal que ja funciona, però evidentment l’accés hi és i és contestar al Sr. Benejam 
el tema de, bé, les dades es donen les que es poden donar, però a vegades s’ha de 
motivar el perquè de les dades i llavors en aquest punt estem definint perquè no està 
regulat, les dades que es volen s’ha de motivar i això és la Secretaria qui els ho 
demana moltes vegades, doncs que es motivi, el perquè d’unes dades, les que siguin, 
perquè a vegades són temes particulars que tenen a veure amb la protecció de dades 
i bé, és un tema totalment jurídic. Ja està. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs, molt bé, moltes gràcies. Ara sí, podem 
passar a la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates i PSC 

 

 (Les esmenes foren aprovades per assentiment dels 24 membres electius 

presents). 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant queda aprovada la moció amb les 
esmenes incorporades. 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

 20.- MOCIÓ D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 

VALLÈS, AMB INCORPORACIÓ D’ESMENES DELS GRUPS MUNICIPALS DEL 

PDeCAT-Demòcrates I DEL PSC, PER FACILITAR L’ACCÉS ALS ACTES, 

RESOLUCIONS I DECRETS D’ALCALDIA EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE 

TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN. 

 
 Atesa la creixent exigència ciutadana de transparència que en les 
administracions es cristal·litza en el debat i aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. Amb aquesta llei es 
produeix un avenç considerable sobre el tractament i la necessitat de fer públics els 
decrets d’alcaldia, indicant que la immensa majoria de la informació continguda als 
decrets d’alcaldia és informació pública (article 8 i següents) i també quina informació 
no està sotmesa al règim d’informació pública. 
  
 Atès que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 19/2014 són molts els 
ajuntaments que estan fent canvis substancials per obrir la informació a la ciutadania.  
 
 Atès que és imprescindible una transparència total i absoluta dels afers 
municipals en la prevenció i la lluita contra la corrupció. 
 
 Atès que modificant mínimament la transcripció de les dades personals en la 
redacció del títol dels actes, resolucions i decrets d’alcaldia, la publicació d’aquesta 
relació es pot fer pública complint amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 Atès que l'article 38 del ROM estableix que els llibres d’actes i llibres de 
resolucions de l'Alcaldia, tot i no ser públics es poden consultar “en suport paper 
directament a l’Arxiu o Secretaria o bé a través d’intranet respecte a les actes de Ple, 
Junta de Govern i Organismes Autònoms Municipals i ensems de Resolucions 
d’Alcaldia i Resolucions de Presidència dels organismes autònoms”. L'article 39 del 
ROM estableix els supòsits en què no es tindrà accés a la consulta de documentació i 
que aquesta limitació s'haurà d'efectuar a través d'una resolució motivada d’Alcaldia.  
 
 Atès que des del 2016 s'està desplegant i implementant de manera paulatina el 
projecte d'e-administració a l'Ajuntament de Sant Cugat. 
 
 Atès que l'ús de l’administració electrònica té com a una de les seves prioritats i 
finalitats millorar l’eficàcia i eficiència dels processos administratius i fer-los menys 
farragosos, evitar la duplicitat de dades i millorar en la transparència administrativa. 
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 Atès que s’està duent a terme tot un procés de formació interna lligada a aquest 
desplegament tecnològic que està incidint en els processos i maneres de treballar de 
l’organització. 
 
 Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA demana al Ple de Sant Cugat 

l’aprovació del següents ACORDS: 

  

 PRIMER.- Facilitar l’accés digital i telemàtic a la consulta de l’extracte dels 
actes, resolucions i decrets d'alcaldia als regidors i regidores del consistori de manera 
paulatina i a mesura que es vagi desplegant també a nivell intern la e-administració al 
llarg d’aquest 2017. 

 

 SEGON.- Estudiar i analitzar la manera de publicar de manera automàtica en el 
portal de transparència del web municipal la relació del títol dels actes, resolucions i 
decrets d’alcaldia prèvia ocultació de dades personals segons la Llei Orgànica de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 

 (En aquests moments, essent les 19:46 hores, se suspèn el Ple i es reprèn 

a les 21:00 hores). 
 

 21.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) I DE LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR - PROCÉS CONSTITUENT (CUP-PC) EN MOTIU DEL 25È 

ANIVERSARI DE L’OPERACIÓ GARZÓN CONTRA L’INDEPENDENTISME.  
 

 ATÈS que durant l’estiu de 1992, poc abans de la inauguració dels Jocs 
Olímpics de Barcelona, es va iniciar una operació policial que va acabar afectant 
gairebé mig centenar de militants independentistes dels Països Catalans.  
 

 ATÈS que l’operació, executada per la Guàrdia Civil i dirigida per l’aleshores 
magistrat de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, va provocar una atmosfera de 
pànic al sí dels cercles de l’independentisme organitzat de l’època i va generar una 
important onada de solidaritat ciutadana quan va transcendir que, en el període 
d’incomunicació al qual van ser sotmesos a l’empara de la legislació antiterrorista, els 
detinguts van patir tortures. També va causar una profunda indignació l’arbitrari 
escorcoll del setmanari “El temps” i, en general, l’extensió d’un clima d’excepció gens 
propi d’un Estat democràtic. 
 

 ATÈS que quinze dels afectats per l’operació, alguns dels quals en situació 
d’empresonament a resultes dels fets, entre els quals es troben els santcugatencs 
Eduard Pomar i Ramon Piqué, van iniciar poques setmanes després una demanda 
legal dirigida contra el ministre de l’Interior, José Luis Corcuera, el director general de 
la Guàrdia Civil, Luis Roldán, i el mateix Baltasar Garzón acusant-los d’impedir una 
investigació sobre les denúncies per tortures.  
 

 ATÈS que aquest va ser l’origen, una vegada el sistema judicial espanyol va 
arxivar la demanda sense haver investigat els fets, de la denúncia que, coordinada 
jurídicament per l’advocat Sebastià Salellas, es va interposar davant el Tribunal 
Europeu de Drets Humans i que va ser acceptada a tràmit el març de 2003 i el 2 de 
novembre de 2004, aquest alt tribunal europeu va dictar una sentència condemnatòria 
contra l’Estat espanyol, obligant-lo a indemnitzar econòmicament cadascun dels 
demandants a causa de no haver investigat les seves denúncies tal com corresponia.  
 

 ATÈS que malgrat la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, els 
membres de la Guàrdia Civil que havien perpetrat fets, però, van continuar en 
l’anonimat, sense que mai no se n’hagi revelat la identitat. 
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 ATÈS que el macrojudici contra vint-i-cinc dels detinguts en l’operació policial 
de 1992 es va celebrar el 1995 a l’Audiència Nacional, en el qual van ser considerades 
vàlides les imputacions contra els acusats, extretes sota tortura, s’havia celebrat anys 
abans de la sentència europea, el 1995. Divuit dels acusats van ser condemnats a 
diverses penes i la resta van ser absolts. El Fiscal, però, va demanar l’indult per als 
que havien resultat condemnats. L’indult, a càrrec del primer govern Aznar, va arribar, 
finalment, l’agost de 1996. 
 

 ATÈS que enguany es compleixen 25 anys d’aquests fets i, per tant, també dels 
Jocs Olímpics de Barcelona. Així doncs, la memòria de l’Operació Garzón i els fets 
ocorreguts que en deriven -tot i la seva rellevància política-, corren el risc de quedar 
eclipsats per un record triomfalista i acrític dels Jocs Olímpics.  
 

 ATESA la vinculació d’aquests fets amb la nostra ciutat tenint en compte que 
entre les persones que patiren l’operació Garzón es troben dos santcugatencs: Eduard 
Pomar i Ramon Piqué. 
 

 ATÈS que l’Estat espanyol encara avui manté una legislació antiterrorista que 
no ofereix cap garantia pel que fa al respecte dels drets humans de les persones 
detingudes, i sota la qual s’han produït reiterada i continuadament pràctiques de 
tortura. 

 

 Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-MES i de la CUP-PC proposen 

que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

 PRIMER.- Manifestar públicament la solidaritat i el reconeixement a les 
persones que foren víctimes de les tortures de l’operació policial contra 
l’independentisme de l’estiu de 1992 per reparar la seva memòria. 
 

 SEGON.- Instar el Govern espanyol a depurar les responsabilitats polítiques 
que es deriven de l’Operació Garzón, esclarir els fets ocorreguts i condemnar els fets 
ocorreguts públicament.  
 

 TERCER.- Rebutjar l’actual legislació antiterrorista espanyola, que no ofereix 
cap garantia pel que fa al respecte als drets humans de les persones detingudes i sota 
la qual s’han produït reiteradament i continuada pràctiques de tortura; i instar el 
Govern espanyol i els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Senat a 
emprendre les iniciatives legislatives oportunes per tal de derogar aquesta legislació.  

 

 QUART.- Mostrar públicament el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat 
amb la democràcia, els Drets Humans i el dret dels Països Catalans, així com de la 
resta de nacions, a exercir el seu dret a l’autodeterminació per mitjans democràtics.  
 

 CINQUÉ.- Rebutjar l’actitud de l’Estat espanyol que, 25 anys després d’aquelles 
detencions, i en un altre context i amb unes eines probablement diferents, continua 
duent a la pràctica, a través de cossos policials amb o sense cobertura legal, 
operacions de guerra bruta contra la voluntat democràtica del poble català de disposar 
d’un Estat independent. 

 

 SISÈ.- Condemnar l’actuació de l’exjutge Baltasar Garzón per haver faltat a la 
veritat públicament en afirmar que cap dels detinguts no va denunciar tortures davant 
seu, quan existeixen proves materials de la seva existència. La no investigació dels 
fets i la seva negació sistemàtica suposen una vulneració dels drets humans, tal com 
va dictaminar el Tribunal d’Estrasburg.  
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 SETÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes, el 
Parlament de Catalunya i als santcugatencs afectats per l’operació Garzón.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas ens han sol·licitat els grups 
proponents que la paraula la prenguin l’ex-regidor Eduard Pomar i l’ex-regidor Ramon 
Piqué, als qui de nou donem la benvinguda i ja els hi avancem, com a mínim des de 
l’alcaldia i segur que de molts companys i companyes amb qui hem coincidit, que 
tenen tot el nostre respecte i escalf, per tant tenen la paraula. 

 

INTERVENCIÓ DEL SR. EDUARD POMAR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 

MUNICIPAL D’ERC-MES, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 
Bona nit alcaldessa, regidors, regidores, veïns i veïnes de Sant Cugat. Avui es 
presenta al Ple una moció que té com motiu recordar que fa 25 anys es van produir 
unes detencions a independentistes que després es va anomenar “Operación 
Garzón”. Volem fer entre el Ramon Piqué i jo, que vam tenir la desgràcia de ser 
detinguts en aquell moment, una salutació en nom de les persones detingudes en 
aquella “Operación Garzón”, una operació contra l’independentisme que va tenir dues 
llistes, una llista de les persones que van ser detingudes i encausades, i una altra 
d’altres persones que van haver de fugir davant l’onada repressiva que dia rere dia es 
va desplegar des de final de juny de l’any 1992 fins al començament del juliol del 
1992. La Guàrdia Civil cercava moltes persones que, com dic, van haver de fugir per 
evitar ser detingudes, són altres persones que no apareixen en el llistat però que 
sabem que van ser també perseguides com a independentistes. Ara fa 25 anys 
d’aquelles detencions, detencions i tortures produïdes en aquella operació i aquesta 
moció és una oportunitat per treballar la memòria del moviment independentista. 
L’exercici de memòria és important per saber d’on venim però sobretot per saber cap 
a on volem anar, i massa sovint la memòria ens ha estat negada.  
 
No ens cansarem de recordar que nosaltres no vam ser els primers ni hem estat els 
darrers independentistes que van patir presó i tortura a causa del seu compromís 
polític, com a exercici de memòria cal recordar que més de 300 persones d’arreu dels 
països catalans des de l’any 97 van ser detingudes i torturades en aplicació de la Llei 
antiterrorista, la majoria d’elles relacionades amb el moviment independentista català. 
La repressió ha estat i continua sent sovint la resposta de l’Estat a qualsevol mena de 
dissidència política i social, això però no ha impedit que com a poble continuem 
plantant cara a les agressions que dia rere dia patim, prou que ho estem veient 
aquests dies. Si hem pogut continuar i fins i tot amb més força és perquè a cada cop 
de repressió hem sabut respondre amb la millor arma que tenim, la solidaritat i la 
lluita. En aquest exercici de memòria hi ha un lloc per recordar els familiars de les 
persones detingudes al llarg dels darrers 30 anys, que malgrat patir també l’efecte de 
la repressió van ser un exemple de coherència i de dignitat, per a elles el nostre 
reconeixement. Hi ha lloc també per a recordar aquelles persones que tot i no provenir 
del moviment independentista ni tenir un vincle familiar ni afectiu van abocar la seva 
solidaritat sense cap mena de recança perquè creien que en una democràcia no hi a 
lloc per a la repressió. En molts actes en els que hem estat presents hem volgut 
recordar a les dones i els homes d’Acció dels cristians per l’abolició de la tortura, una 
organització cristiana ecumènica que des dels primers dies de les nostres detencions 
van fer-nos costat en la denuncia de les tortures, amb elles i amb ells hem fet camí 
sovint en la denúncia de la vulneració dels drets humans a casa nostra, i per a 
nosaltres han estat un clar exemple de compromís sense esquerdes en el llarg camí 
per l’eradicació de la tortura i els maltractaments al nostre país, per a elles també el 
nostre reconeixement. 
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També volem recordar el paper de l’advocat Sr. Sebastià Salellas, mort ara fa 10 
anys, que va ser clau per a portar a bon port la denuncia que vam presentar al 
Tribunal Internacional dels Drets Humans d’Estrasburg, per a ell el nostre 
reconeixement. 
 
També vull recordar que aquesta no és la primera vegada que una moció d’aquestes 
característiques es porta al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat. Ja l’any 92, pocs dies 
després de les nostres detencions, el mes de juliol, el Ple d’aquest Ajuntament 
aprovava per una amplíssima majoria una moció de denuncia de les detencions i les 
tortures practicades a l’anomenada Operació Garzón, fent menció expressa dels dos 
santcugatencs detinguts. Volem recordar també que aquella moció va ser aprovada 
per una amplíssima majoria de les forces del Consistori: Convergència, Partit 
Socialista i Iniciativa, a excepció del Partit Popular, van donar suport a la moció quan 
en aquells moments cal recordar no hi havia ni Esquerra ni la CUP. Vull també 
recordar i agrair que l’alcalde d’aleshores de la ciutat, en Joan Aymerich, es va 
traslladar l’any 95 fins a l’Audiència Nacional per donar-nos suport durant la celebració 
del judici a Madrid, i també vull destacar el paper que van jugar els mitjans de 
comunicació locals que es van fer ressò de tot el procés. 
 
Ara dono la paraula al company Ramon Piqué que continuarà amb l’exposició. 
 

INTERVENCIÓ DEL SR. RAMON PIQUÉ, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP-PC, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT 

DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 
Probablement els fets del 92, la màxima repressió contra l’independentisme, es podrà 
recordar de moltes maneres, una d’elles és sens dubte la d’una victòria política, una 
victòria que de manera lenta i sorda es va anar configurant de la millor de les maneres 
possibles, portant l’Estat espanyol al Tribunal d’Estrasburg i denunciant el caràcter 
repressiu. 
 
Cal recordar que l’objectiu de la repressió és rompre el teixit col·lectiu i solidari per 
trencar les conviccions personals i no ho van aconseguir. L’objectiu de la repressió és 
implantar la impunitat per fer creure que ningú pot modificar els esdeveniments 
marcats pel poder i no ho van aconseguir. L’objectiu de la repressió és intimidar a la 
població, escampar la por per combatre qualsevol mena de dissidència i no ho van 
aconseguir. Les clavegueres de l’Estat les coneixem des de fa anys i nosaltres volem 
bastir una societat sobre pilars fonamentats en la llibertat, la justícia i l’equitat, no una 
societat vestida sobre clavegueres. La nostra és una lluita que ve de lluny, que s’ha 
anat alimentant de moltes experiències que l’han enriquida i l’han feta més forta i més 
àmplia, la nostra no és una història de derrotes perquè encara som aquí duent el 
testimoni de moltes persones que ens han precedit en aquesta lluita per una terra 
lliure. La nostra és una lluita que ve de lluny i que vol anar encara més lluny. En el 
nostre projecte de societat no hi ha lloc per a clavegueram, no hi ha lloc per a lleis que 
afavoreixen la tortura i els maltractaments. El nostre compromís és contra la impunitat 
policial, contra la repressió de la dissidència. El nostre compromís és amb el dret a 
decidir i el dret a dissentir. L’independentisme que nosaltres vam viure no tenia ni de 
bon tros la força que té actualment, per a molts de nosaltres era inimaginable pensar 
que l’independentisme tindria el caràcter transversal que ha arribat a tenir, cosa que fa 
pensar que estem a punt d’escriure el proper capítol de la nostra història. El proper dia 
1 d’octubre estem cridats per a exercir un dret col·lectiu democràtic com és el dret a 
decidir si volem esdevenir un nou Estat en el concert de les nacions del món, tenim 
una oportunitat històrica per fer allò que als nostres pares i avis no els va ser permès 
fer. Estem a les portes d’escriure com volem que sigui el nostre futur com a país. 
Catalunya forma part d’un projecte comú amb els pobles germans del País Valencià i 
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les Illes Balears i Pitiüses, un poble integrat també per la Catalunya Nord i la Franja de 
Ponent. Els Països Catalans són el nostre referent nacional i cultural, Catalunya l’1 
d’octubre decidirà el seu futur, com també ho acabaran fent més tard o més d’hora la 
resta dels Països Catalans. La independència ha de ser l’instrument que ens ha de 
permetre construir un país més just, més solidari i més democràtic, un país que sigui 
un model per a la resta de pobles del món en el respecte per les minories i el respecte 
de la diversitat cultural. El país que hem de fer entre totes i tots ha de superar les 
mancances democràtiques actuals, totes i tots estem cridats per construir-lo, no 
deixem que ho facin per nosaltres, res no ens pot fer més lliures que no sigui poder 
pensar, opinar i actuar d’acord amb les nostres consciències, poder pensar, opinar i 
actuar lliurement és la màxima expressió de la llibertat humana. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, demano als diferents grups 
polítics que vulguin intervenir. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: En este caso el voto será 
positivo. 
    

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
difícil per a nosaltres posicionar-nos en aquest tema, en la qüestió de les tortures, es 
parla de tortures i evidentment nosaltres no podem més que estar en contra de 
qualsevol mena de tortura i menys feta per un Cos de Policia si és el cas. Si va ser el 
cas, nosaltres no ho sabem, nosaltres no tenim elements per saber si hi ha o no hi ha, 
hi ha uns informes que vostès tenen però nosaltres no hem entrat en aquesta qüestió i 
per tant ens centrarem només en el tema de la referència a la Llei antiterrorista que hi 
ha vigent que si bé en aquell moment, fa molts anys, segurament s’aplicava d’una 
forma i avui -que és el que coneixem- s’aplica de la forma que sabem avui i no tenim 
constància que avui es produeixin fets d’aquesta mena. Per tant nosaltres no volem 
que una llei antiterrorista que no sigui eficaç es pugui aprovar o estigui vigent, 
nosaltres volem que les lleis antiterroristes siguin vigents, no estic dient que les 
persones que van ser detingudes en aquell moment fossin terroristes, evidentment 
que no, però tampoc crec que fossin condemnades o detingudes per ser 
independentistes perquè hi havia molts més independentistes segurament que no van 
ser detinguts, llavors tenint en compte els fets que van succeir, els indults que es van 
produir per part del Govern d’Aznar, les peticions d’indult de la Fiscalia però també les 
condemnes d’algunes de les persones, nosaltres exactament no sabem el que va 
passar i per tant no ens podem posicionar sobre aquest tema, però sí sobre la llei 
antiterrorista que avui nosaltres volem reivindicar com una eina que l’Estat espanyol, 
que Espanya té sobre la lacra del terrorisme i que hem patit sobretot aquest agost en 
les pròpies carns a les ciutats de Barcelona i de Cambrils, per tant els Cossos de 
Seguretat de l’Estat han de tenir elements per poder fer front al terrorisme i en aquest 
cas creiem nosaltres que funciona i que han d’estar vigents. La barreja amb tot el 
procés que s’està produint avui nosaltres entenem que està fora de lloc, per tant no 
entrarem. 
 

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

EUiA: Nosaltres evidentment donarem suport a aquesta moció com hem donat suport 
als dos actes que per recordar justament aquests fets s’han fet a la nostra ciutat, un ja 
fa uns quants anys si no recordo malament es va fer al Teatre La Unió i l’altre no fa 
gaire es va fer al Xalet Negre. Evidentment aquesta moció denuncia l’operació policial 
encapçalada pel Jutge Garzón que creiem que va comportar detencions 
indiscriminades just abans de la celebració dels Jocs. S’ha de dir que gairebé la meitat 
dels 45 detinguts van patir presó incomunicada i 16 d’ells van denunciar haver sigut 
víctimes de tortura, i tot i això es va donar validesa a les declaracions fetes sota 
aquesta tortura justament. Va ser una operació on clarament es van vulnerar els drets 
humans tal com va sentenciar el Tribunal europeu del drets d’Estrasburg 12 anys 
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després malauradament quan va condemnar a l’Estat espanyol per haver violat 
l’article núm. 2 de la convenció contra la tortura pel fet d’haver-se negat a investigar 
les denuncies per maltractament. No cal dir que van ser uns moments molt durs tant 
per les persones que ho van viure de prop com pels seus familiars i amistats, però 
sobretot el que crec que hem de dir és que va ser una acció totalment 
desproporcionada i sobretot quan ho mires encara més en perspectiva, però el més 
greu de tot és que va demostrar que l’operació només tenia una voluntat 
exemplificadora, que no hi havia proves ni dades fermes contra les persones 
detingudes que justifiqués justament aquella detenció. Per tant nosaltres creiem que 
és adequat recordar aquells episodis sobretot per intentar conscienciar-nos i evitar 
que tornin a passar. 
 

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

DE Cs: En el ejercicio de nuestro derecho a disentir del que hablaba el Sr. Piqué 
votaremos en contra de la misma. En el texto de la moción hay dos núcleos temáticos, 
por un lado efectivamente se habla de la operación Garzón y por otro de una serie de 
temas sobre torturas, de derecho de la autodeterminación de los pueblos, etc. Hay 
omisiones en el relato de los hechos que creemos que nos sirven para situar si 
contamos los hechos que hemos visto en la sentencia del Tribunal de Derechos 
Humanos, para situar mejor lo que son los hechos probados y no las interpretaciones, 
la Operación Garzón fue una operación judicial que consistió en la detención de 45 
personas por presunta pertenencia a una organización armada, es decir, fue una 
operación contra el terrorismo llevada a cabo principalmente entre el 29 de junio y el 
14 de julio de 1992 pero iniciada dos años antes. De hecho 18 personas fueron 
finalmente condenadas a varios años de cárcel en julio de 1995 por los delitos de 
terrorismo, tenencia de explosivos, tenencia ilícita de armas y pertenencia a banda 
armada, y todos estos hechos no se han comentado. Es cierto que después se les 
indultó por la disolución de la banda terrorista y es cierto que alguno de los detenidos 
denunciaron torturas por la Guardia Civil y que el caso llegó, como debe ser en un 
Estado de Derecho, al Tribunal europeo de Derechos Humanos, donde se llegó a la 
conclusión de que no había indicios de que se hubieran producido torturas si bien es 
cierto que no se había investigado lo suficiente, el Tribunal declara que no está 
convencido de que estas investigaciones fueran lo suficientemente profundas y 
efectivas y lamenta que el caso se cerrase sin tomar declaración a los agentes que 
tuvieron contacto con los detenidos, lo que motiva la condena al Estado. El reproche 
no va dirigido en este caso a la Audiencia Nacional que se limitó a pedir el informe del 
forense y a trasladar las denuncias a los Tribunales competentes porque la Audiencia 
Nacional no tiene competencias, pero en cualquier caso y además de constatar la 
inexistencia de cualquier indicio que apuntara que hubo torturas el Tribunal Europeo 
deja claro que las constataciones que figuran en los certificados médicos emitidos por 
estos médicos y el comportamiento a veces poco cooperativo de algunos 
demandantes de estos últimos suscitan dudas en cuanto a la credibilidad de las 
alegaciones de malos tratos formuladas ante el Tribunal, cito la sentencia 
textualmente, por lo tanto no compartimos ni podemos apoyar algo que no 
entendemos probado que existiera. 
 
 En relación al segundo bloque temático de la moción porque la rechazamos 
total y absolutamente, la visión de la moción respecto a la legislación antiterrorista, 
como si se pudiera vivir sin ella en los tiempos que corren, o como si se estuviera 
torturando en España todos los días a mucha gente, porque el derecho a la 
autodeterminación tampoco no sabemos muy bien qué pinta aquí, pero bueno es 
cuestión de meterlo en cualquier parte, y porque no rechazamos la actuación del 
Estado, ni del Poder Judicial, ni de los Cuerpos de Seguridad del Estado tal y como 
establece la moción. Todos ellos aplican la ley según nuestro punto de vista bajo el 
paraguas en el que debemos estar todos. 
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 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA: Eduard, Ramon, no ho tinc fàcil perquè estic en una posició incòmode 
perquè us conec i us aprecio, amb el Ramon fa menys temps que el conec, amb 
l’Eduard ens hem vist més, hem tingut ocasió de xerrar i perquè no només parla el 
Pere persona sinó que també parla el PSC parla segurament una de les forces 
polítiques amb les quals en aquell moment governava i que per tant té un passat 
obscur relatiu amb els fets que vosaltres expliqueu. Lògicament si hagués de votar 
tota l’explicació que ens heu fet hi votaria sense fissures perquè parleu des del 
sentiment, des de la vivència, exceptuant l’última part que fa referència a l’1 d’octubre, 
la resta ho podria, no podria, ho subscric, perquè a més a més no puc negar les 
vostres vivències i el que vosaltres ens expliqueu. Vagi per endavant la nostra 
solidaritat, el nostre suport i el respecte, no perquè hagueu estat regidors d’aquesta 
casa sinó perquè els vostres fets ens han reportat i ens han fet veure que havien 
coses que no funcionaven i malauradament ho heu patit, i ho dic així. Només puc 
mostrar estupor i ràbia del que va succeir, per a nosaltres el relat que us he sentit a 
través d’entrevistes, a través d’algun reportatge, a través d’algun comentari que ens 
han fet o que n’hem parlat, doncs jo personalment el dono per creïble i per tant no puc 
dubtar de la vostra paraula i del que vosaltres dieu. 
 
 Però sí que és veritat que hi ha coses que diu la moció que no podem 
compartir, no podem compartir perquè creiem que no entrarem en detall però que 
hem dit que de la mateixa manera vosaltres veu viure el que es va anomenar 
l’Operació Garzón, i aquest mateix personatge o aquesta mateixa persona també ha 
endegat lluites d’altra índole que han portat la bandera de la lluita contra el franquisme 
en altres països i que ha portat un seguit de qüestions, la mateixa lluita contra el GAL, 
la mateixa lluita contra ETA, la investigació dels crims de la guerra civil, i per tant hi ha 
moments que hi ha certs dubtes, no del que dieu vosaltres ni de les vivències sinó 
d’algunes coses que es posen. També és veritat que el Tribunal Europeu dels Drets 
Humans no li fa cap retret a l’actuació del Garzón i que segons he pogut dir i he 
contrastat, o que han dit, contrasten amb les paraules de dir que ell es va haver 
d’inhibir perquè no tenia la competència per poder jutjar el que vosaltres veu 
denunciar, i en canvi el que sembla que sí que ell ho va recollir per tal que un altre 
jutge pogués recollir-ho. 
 
 Jo us puc dir que parleu de sentiments i que per tant no es pot negar el que veu 
fer i més quan recordàveu que el Ple de l’any 92, tot el Ple, es va solidaritzar a 
excepció d’una formació política, inclòs els meus companys i companyes, segurament 
la formulació d’aquell moment, d’aquella solidaritat, estava transcrita d’una altra 
manera, no he pogut, no he tingut accés, però tinc el pressentiment -coneixent les 
persones que estaven en aquell moment en el meu partit- que crec que van fer el 
capteniment de donar suport a dos conciutadans que en aquell moment no havien 
passat com a regidors en el Ple. Com he dit hi ha aspectes que vosaltres dieu en els 
acords com rebutjar de facto una legislació antiterrorista, de tota la legislació 
antiterrorista, us ho he de reconèixer, la desconec, en la seva totalitat sí que és cert 
que hi ha coses que grinyolen i per tant aquí no puc opinar al respecte d’aquesta 
afirmació que es fa, però he començat aquesta intervenció i parlo des del sentiment i 
no sé si servirà d’alguna cosa però com a força com us he dit que en aquell moment 
compartíem govern a l’Estat, ens hem d’avergonyir, i ens hem d’avergonyir del que no 
vam ser capaços de controlar, si ho vam ometre, error; si ho vam permetre, més error 
encara; per tant no sé si servirà d’alguna cosa però des d’aquí, des del Partit dels 
Socialistes de Catalunya us volem demanar perdó si serveix d’alguna cosa en aquest 
sentit, només puc dir-vos això, no podem retornar el passat, no podem esborrar el que 
vau patir, però el que sí que podem és donar el nostre suport, tot i així com he dit 
algunes de les qüestions que es posen en la moció no les podem compartir i 
demanaríem vot per separat d’alguns dels acords. Els acords que ens agradaria votar 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 93 

 
ESBORRANY ACTA 

per separat són el primer, segon i setè acord votar-los plegats i la resta també, si no 
teniu inconvenient els grups proposants que es faci d’aquesta manera. 
 

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

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Jo faré una intervenció molt breu perquè 
crec que tant el Ramon com l’Eduard ens han fet una explicació molt sentida, molt 
intensa i que no cal afegir masses paraules, senzillament des d’aquest grup sí que us 
volem donar les gràcies per la vostra valentia, les gràcies perquè després de 25 anys 
estigueu aquí continuant lluitant pels vostres drets i també pels drets dels catalans i 
les catalanes i el país que nosaltres imaginem, el país que tenim a tocar, el que 
voldríem és que el vostre esforç, la vostra lluita, el vostre patiment, serveixi perquè 
aquest camí sigui un camí de pau, un camí sense maltractaments i un camí on tots 
puguem viure democràticament i amb llibertat. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenc que per part dels grups proponents pot 
haver-hi un torn de rèplica. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Breument perquè crec que després de la intervenció que han fet els companys crec 
que no hi ha molt a afegir. Només volia dir que em sembla realment molt greu que a 
aquestes alçades i després que hagin passat tants anys encara hagi aquí i davant de 
dues persones que van patir tortures qui fins i tot posi en qüestió que aquestes 
tortures existissin i que això demostra les misèries de la democràcia espanyola que 
també traspuen en aquest Ple, sap greu, molt greu. 
 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Dues 
coses, una similar a la que ha dit l’Èric, penso que per desconeixement, és clar si hi 
ha algú fa quatre dies que s’ha assabentat del que és l’Operació Garzón i avui ve al 
Ple amb el que ha llegit a corre cuita ves a saber a on és l’únic que justifica que 
davant de persones que han patit tortures es posi en dubte i a més es faci un 
aiguabarreig per acabar justificant el vot contrari. 
 
 Jo em quedo amb una cosa, fa 15 anys vam fer una xerrada a la Casa de 
Cultura de Sant Cugat, 10 anys després de l’Operación Garzón, érem unes quantes 
persones i va ser el primer cop que vam sentir el relat del Ramon, jo ja havia llegit un 
llibre on es poden llegir els relats de tots els torturats durant l’operació i me’n recordo 
que la gent quan va sortir d’allà ningú va anar a sopar evidentment perquè molta gent 
pensava que això ja no passava, que era a les pel·lícules de Xile, d’Argentina o del 
franquisme. Penso que el que és important és que avui el Ramon i l’Eduard és la 
demostració empírica que no van aconseguir el que volien, que no era res més que 
acabar amb la dissidència política perquè ells no pertanyien a cap grup terrorista, ni 
tenien armes, ni feien coses d’aquestes que per a vostès sembla que justifiqui que 
torturin. El Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg ha dit el 2008 per exemple que les 
pràctiques de tortura o tractaments cruels, inhumans, continuaran succeint a l’Estat 
espanyol de manera més que esporàdica o accidental. És un problema crònic de 
l’Estat espanyol, com és un problema crònic el Sr. Garzón que, no entrarem en el seu 
perfil, però va mentir clarament quan va dir que no sabia de les tortures que havien 
patit i ells ho expliquen ben clar que ho van denunciar just després de sortir dels 
calabossos que la Guàrdia Civil els hi havia fet signar el que volien perquè si no 
signaves el que volien, tu havies de dir tot el que volien perquè sinó no et deixaven 
marxar d’allà. En tot cas agrair al Ramon i a l’Eduard que hagin vingut aquí, no és 
gens fàcil explicar la tortura i no és gens fàcil venir aquí però crec que els van agafar 
com exemple i no només no van aconseguir res sinó que cada dia són més forts i avui 
la majoria al Ple donarà suport i a més a més jo sí que ho barrejo perquè és una 
mateixa cosa, l’1 d’octubre guanyarem per a ells i per a tots els que han patit la 
repressió de l’Estat espanyol. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permeteu-me unes molt, molt breus paraules. 
Sou molt valents, heu sigut molt valents i sou molt valents, perquè sou molt valents 
d’explicar això avui, de poder-ho compartir, de poder explicar mirant als ulls als altres 
que això realment ha passat quan la gran majoria de persones no voldríem pensar 
que la tortura existeix. Jo fa molts anys que conec a l’Eduard, al Ramon he tingut 
l’ocasió i l’oportunitat de conèixer-lo aquest mandat però amb l’Eduard he compartit 
diversos mandats a l’Ajuntament, he compartit govern, hem compartit moltes 
confiances i confidències i jo em quedo amb el relat de la mare de l’Eduard el dia que 
la vaig escoltar, i el relat d’aquella mare em va fer entendre que cap mare ni ningú pot 
voler una tortura o la tortura per a les seves persones no només estimades, és igual, 
no cal que les coneguem de res, per a ningú, és que no és humà, i com que estem 
parlant de la vulneració dels drets humans per això avui jo us vull dir que sou molt 
valents i que teniu tot el nostre respecte, el respecte d’aquests regidors i regidores 
d’aquesta alcaldia però també el respecte de tota la vostra ciutat, per tant no defalliu 
perquè sou exemple per a molts de que havent patit el que vau patir avui encara sou 
capaços de donar la cara, hi hauria persones que no es veurien amb cor. Sapigueu 
que ens teniu al costat per donar la cara i perquè això no torni a passar mai més. 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS NÚMS. 1r, 2n i 7è 

 

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

            regidor no adscrit) 

Vots en contra:   3 (Cs i PP) 

Abstencions:      0 

 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS NÚMS. 3r, 4t, 5è i 6è 

 

Vots a favor:     20 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor 

            no adscrit) 

Vots en contra:   3 (Cs i PP) 

Abstencions:       1 (PSC) 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda aprovada evidentment aquesta moció com 
és normal que passi en una ciutat que vol llibertat, vol democràcia i vol progrés. 
 

 22.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA 

SUPRESSIÓ  DEL PEATGE DELS TÚNELS DE VALLVIDRERA C-16/E-9. 

 

 Atès que el passat mes de maig el Conseller de Territori, Josep Rull, va 
informar de la intenció de la Generalitat de suprimir tots els peatges de Catalunya amb 
la implantació d’una vinyeta, un sistema que permet l’ús il·limitat de tota la xarxa viària 
previ pagament d’una tassa anual que haurien de pagar tots els vehicles matriculats. 
 

 Atès que el Conseller de Territori va especificar que de prosperar aquesta 
iniciativa s’eliminarien tots els peatges, tret del dels Túnels de Vallvidrera, que 
romandrà com a dissuasori. 
 

 Atès que són molts els santcugatencs que diàriament han de passar el peatge 
per anar a treballar a Barcelona, o a les poblacions del Baix Llobregat, el que suposa 
una despesa aproximada de 165 euros per mes. 
 

 Atès que aquesta circumstància suposa un greuge comparatiu i una desigualtat 
per als santcugatencs que a més d’assumir el cost de la vinyeta, haurien de pagar per 
utilitzar els Túnels de Vallvidrera. 
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 Per aquests motius es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 

 Únic.- Instar al Parlament de Catalunya per tal que el Grup de treball de 
reordenació dels peatges consideri suprimir el peatge dels Túnels de Vallvidrera 
C-16/E-9 en cas de la implantació del sistema de vinyeta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
aquest cas aquesta moció el que vol és la inclusió del peatge dels Túnels de 
Vallvidrera al sistema de vinyeta que es va anunciar per part de la Generalitat el 
passat mes de maig i per tant seria un greuge comparatiu no incloure els Túnels de 
Vallvidrera en el sistema de vinyeta donat que tota la resta de peatges de Catalunya 
estarien dintre d’aquest sistema, que permet l’ús il·limitat a tota la xarxa viària previ 
pagament d’una taxa anual que haurien de pagar tots els vehicles matriculats. 
Aprofitant que aquesta mesura es fa creiem de justícia que els ciutadans de Sant 
Cugat puguin també fer servir els Túnels de Vallvidrera dintre d’aquest sistema de 
vinyeta i no excloure’l del sistema, donat que molta gent de Sant Cugat fa servir els 
Túnels per anar a Barcelona o cap a l’altre costat de Manresa moltes vegades, i és 
d’ús intensiu per als ciutadans de Sant Cugat. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Lo primero decir que los 
peajes de por si atentan contra la libre movilidad de las personas, son un hecho 
clasista porque no puede ser que una persona por el hecho de no tener 4,50 € no 
pueda elegir qué camino es más seguro, o qué camino quiere ir con su familia, o con 
su carga, o con lo que sea por las diferentes carreteras de Cataluña, con lo cual 
primero decir eso, que los peajes son para mí una aberración del neoliberalismo que 
lo seguimos pagando hoy en día en muchas ciudades del mundo no tienen peajes y 
han podido seguir solventando sus carreteras y no ha pasado nada. 
 
 La creación de los peajes es una cuestión de modelo que nunca debía haber 
pasado y que encarece la vida de los ciudadanos a parte de cómo voy a decirles es 
una injusticia para la libre movilidad. Dicho esto yo entiendo, y me tendrá que corregir 
Álvaro si me equivoco, que esto ya está aprobado por la Generalitat o se va aprobar 
en la Generalitat y lo que se está buscando es que no quede dentro de este sistema el 
peaje de Sant Cugat, o sea que también se agregue a este sistema. Con esto podrías 
tener la dualidad de usarlo por el impuesto este o por pago. ¿Simplemente lo que 
ustedes quieren es que se incluya al peaje dentro de esta modalidad? En todo caso si 
solo es una equiparación el voto será positivo. 
 

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

EUiA: Nosaltres estem absolutament en contra d’aquesta moció perquè considerem 
que els Túnels de Vallvidrera són considerats com una autopista urbana i per tant vital 
pel control de l’afluència de cotxes contaminants, de fet els cotxes elèctrics ja fa dos 
anys que no paguen aquest peatge dins de les mesures aprovades en el Pla de 
millora de la qualitat de l’aire horitzó 2.020 a l’àrea de Barcelona, la resta de vehicles 
contaminants els hi toca pagar. Nosaltres fins i tot pensem que hauria d’haver més 
mesures dissuasòries perquè la gent no agafés el cotxe i per això estem en contra de 
l’eliminació d’aquests peatges i estem a favor de fer més aparcaments en les 
estacions de transport públic i menys aparcaments als centres de les ciutats per 
afavorir l’ús d’aquest transport públic precisament. Cal dir que a l’Àrea Metropolitana la 
contaminació atmosfèrica derivada del trànsit és la responsable del 50% de les 
emissions d’òxid de nitrogen i partícules a tota aquesta àrea, és per això que creiem 
que és poc responsable demanar més facilitats per anar en cotxe, està clar que 
només hauríem d’anar en cotxe de manera excepcional i hauríem de moure’ns més 
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en transport públic, si no volem fer-ho perquè volem fer prevaldre els nostres 
interessos, sobre els interessos comuns doncs llavors l’únic que podem fer o el mínim 
que podem fer és pagar. 
 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Nosaltres utilitzarem més o menys els mateixos arguments que vam utilitzar ara fa un 
any perquè no han canviat pas massa les coses i entenem que la moció es mou en 
els mateixos paràmetres, per tant d’entrada dir que Catalunya però no només 
Catalunya sinó els Països Catalans perquè això també afecta a moltes carreteres del 
País Valencià, hem patit el greuge comparatiu de pagar autopistes i viure retencions i 
col·lapses malgrat pagar aquestes autopistes, en concret nosaltres tenim el 40% de 
les autopistes de peatge de tot l’Estat i només el 5% de les autopistes gratuïtes, de fet 
a Madrid no han calgut protestes ni campanyes tipus “No vull pagar” que hem hagut 
de fer aquí a Catalunya, alguns precisament també hem hagut de pagar i ens han 
costat multes aquestes campanyes. L’Estat va rescatar amb 80 milions d’euros per 
evitar la fallida de les empreses dels amics dels que avui formen el Govern del PP, de 
fet si vostès miressin tot l’històric de com han anat els radials de Madrid, des del 
moment en que ens van expropiar els terrenys per a fer aquestes autopistes fins el 
moment de la concessió, crec, m’aventuro a dir, que aquest 1 d’octubre no només 
votarien sinó que a més a més votarien que sí, el que passa és que vostès això no ho 
volen saber, no ho volen conèixer perquè els generaria aquesta gran incoherència i 
aquesta gran vergonya. De fet pel grup d’Esquerra-Mes el model de peatge dels 
Túnels de Vallvidrera que va ser privatitzat en un moment molt concret del Govern de 
la Generalitat i per tant nosaltres en aquest moment no compartíem i no compartim, 
però també és cert que ara rescatar això costaria molts diners al Govern de la 
Generalitat i aquest país necessita i té mancança en grans infraestructures que 
creiem que són molt més prioritàries, i a més a més a nosaltres també ens sembla 
que l’argument del peatge també és una manera d’aconseguir fomentar el transport 
públic, allò que diem sempre de mesures dissuasòries per tal de canviar aquesta 
mentalitat que tots tenim d’anar amb el cotxe a tot arreu i no moure el cul de la cadira i 
especialment això des de Sant Cugat tenim molta tendència a fer-ho. Probablement 
entre la gratuïtat absoluta i el pagament del peatge que paguem tan car pot haver-hi i 
fins i tot podríem trobar una mesura intermitja, de fet considerem que no hi ha tanta 
diferència entre el que costa el dia o l’hora avall i el que costa la quota o el peatge 
normal, i per tant en aquest sentit potser sí que es podrien fer alguns ajustaments. En 
tot cas nosaltres serem coherents amb el que vam votar ara fa aproximadament un 
any en aquesta mateixa moció que va presentar el PP, esperem que tothom pugui ser 
exactament igual de coherents que nosaltres i per tant ens abstindrem. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 
Nosaltres sí votarem favorablement a la moció, encara que no és una moció que 
d’entrada tampoc ens entusiasmi. En primer lloc si fem un relat de les últimes dècades 
arribarem a la conclusió de que a Catalunya hi ha moltes autopistes que ja estan 
absolutament amortitzades i que no té gaire sentit la renovació constant cap a unes 
concessionàries. Jo no entenc per què encara hem de continuar pagant per exemple 
els Túnels del Cadí o hem de pagar aquesta mena de peatges quan sabem que aquí 
hi ha un negoci que està molt més enllà de nosaltres i que serveixen perquè algunes 
empreses hi continuïn fent l’agost. També em sorprèn que des d’algunes postures 
-crec que ben intencionades, com la d’Iniciativa que m’ha sorprès- es digui que de 
forma dissuasòria s’ha de continuar pagant allò que ja està superamortitzat en aquest 
cas per causes mediambientals. Nosaltres hi votarem favorablement. Això per una 
banda. 
 
 I per l’altra, hem fet la consulta al Parlament i ens ha dit que el sistema de la 
vinyeta encara està bastant verd, que encara no està molt definit, que fins i tot es parla 
de números de que per poder circular per Catalunya amb aquesta vinyeta s’haurien de 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.09.17                    pàg. 97 

 
ESBORRANY ACTA 

pagar 100 € per vehicle, és una primera xifra que no sabem si serà la definitiva o és 
una mica el que la Generalitat n’està parlant i que fins i tot hi ha un grup de treball 
bastant paralitzat, no sé si pel tema del monotema, etc., però que diguem-ne està 
encara molt verda la mesura, tot i així creiem que quan nosaltres vam estar triats com 
a regidors de Sant Cugat sobretot el nostre deure és vetllar pels interessos dels 
nostres conciutadans, als qui sabem que els afecta moltíssim el pagament d’aquest 
peatge, amb la qual cosa hi votarem favorablement. 
 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: El 
tema dels peatges, i no ho dic amb broma, és un tema apassionant perquè hi ha 
moltes visions, de fet lo ideal segurament seria que no hi hagués peatges enlloc però 
també perquè des del nostre posicionament pensem que sectors estratègics i 
qüestions com les comunicacions, qüestions essencials per la vida de les persones i 
per la seva mobilitat, però en aquest cas haurien de ser de titularitat i de gestió pública 
perquè no s’enriquissin uns. Per això la nostra posició és una mica conjugar una de 
les coses que deia la Roser, el caràcter dissuasori perquè és evident que el sistema 
que tenim és insostenible i si algun dia vaig a Barcelona agafo els Túnels, ho reconec, 
i la majoria de cotxes van amb una persona, això com a paradigma, gastem, 
contaminem, és insostenible, col·lapsem els accessos a la ciutat, col·lapsem la ciutat, 
fem que sigui menys vivible, contaminem..., és un drama, això és insostenible, per tant 
hem d’anar evolucionant de fet el més aviat possible perquè crec que el món va a 
acabar a l’abisme a mil per hora i la manera no sé quina és perquè si no han funcionat 
altres maneres el caràcter dissuasori si el treus encara serà molt pitjor. Nosaltres el 
que volem és que els peatges siguin de titularitat pública i que repercuteixin en el 
conjunt de la societat, en l’actualitat sent privats pensem que no tenen massa sentit i 
per això la nostra aposta és mantenir-los amb caràcter dissuasori i recuperar-ne la 
titularitat. És cert com diu la Mireia que ara mateix hi ha altres prioritats però bé, que hi 
hagi altres prioritats o coses que faríem molt abans no vol dir que haguem 
d’abandonar-ho a la nostra agenda. Per tant nosaltres creiem que no és el moment 
d’eliminar els peatges i que el model cap el qual hem de caminar és que la gent no 
hagi de passar pels peatges però no perquè no n’hi hagi sinó perquè no agafi el 
transport privat en comptes del transport públic per anar a treballar o per desplaçar-se 
habitualment. Disculpeu l’exposició desendreçada, el nostre vot serà positiu. 
 

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

DEL PSC: Molt breu, nosaltres estem d’acord amb aquesta moció perquè ja ho vam 
fer, quan governàvem ja ho vam fer, ja vam treure els peatges, per cert governàvem 
amb Iniciativa i amb Esquerra al Govern de la Generalitat, i per tant estem d’acord. 
Creiem que aquesta moció tot i així el títol és una mica enganyós perquè està parlant 
de la vinyeta única i creiem que és una moció que és assenyada i que per això li 
donarem suport. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Gestionar la xarxa de gran capacitat o 
d’altes prestacions sempre és complex i a Catalunya on hi ha hagut històricament un 
dèficit d’infraestructures molt greu i molt evident i quan hem tingut l’oportunitat de fer-
ne des del Govern recuperat de la Generalitat el que hi ha hagut és un 
infrafinançament del propi govern doncs encara més, encara més perquè aquesta 
xarxa d’alta capacitat o de grans prestacions ha estat bàsicament expressada amb 
autopistes de peatge, com comentava la Mireia en la seva intervenció, que jo 
m’atreveixo a dir que han fet el seu servei perquè és evident que en alguns territoris 
aquestes xarxes, aquestes vies de gran capacitat amb peatge han fet el seu servei, ja 
sigui per afavorir el trànsit de mercaderies i per tant ha afavorit a l’economia del país o 
senzillament també determinats territoris, jo sóc fill de la Vilanova i la Geltrú i hi ha un 
abans i un després a la comarca del Garraf una vegada es va construir amb peatge 
els Túnels del Garraf, i ara visc a Sant Cugat i un dels factors que fa de Sant Cugat 
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una ciutat molt competitiva és la proximitat a Barcelona via una autopista de peatge, 
però això no treu que efectivament aquest és un model que tot i que ha servit el 
Govern de la Generalitat en aquests moments creu que s’ha de superar. I s’ha de 
superar per gestionar-lo millor, jo m’atreviria a dir que l’hem de gestionar millor tenint 
en compte bàsicament 4 coses. La primera és constatar que és necessari tenir una 
xarxa d’altes prestacions, unes autopistes, amb uns trànsits diferenciats d’altes 
trànsits de proximitat i per tant no només hem de tenir aquestes xarxes sinó que hem 
de pensar també en el manteniment d’aquesta xarxa, que normalment és molt 
costosa, molt més que la xarxa ordinària, molt costosa i molt gravosa pels 
pressupostos públics. La segona és que hem de superar el greuge del que ha estat la 
concentració de peatges a Catalunya, als Països Catalans, respecte les obres 
d’infraestructura que ha fet l’Estat espanyol a la resta de la península, hem de superar 
el greuge perquè és absolutament inabordable. La tercera és que hem de procurar 
que hi hagi una certa harmonització interna de tots aquests peatges, hi ha d’haver uns 
euros/quilòmetre molt harmònics pel que fa als Túnels o a la resta de vies de peatge 
de Catalunya. I la quarta és que tot això ha de servir, en definitiva, per poder tirar 
endavant una cosa que ha comentat la Roser que és que tot això serveixi –també 
l’Ignasi- per promocionar el transport públic i per promocionar que la mobilitat sigui 
més sostenible. Per tant amb aquests 4 paràmetres -per tant anem cap a un model 
més equitatiu- el que s’ha d’intentar és anar cap el que s’ha anomenat la vinyeta o 
l’euro-vinyeta, que és una cosa que ja està inventada, que ja està en aplicació en 
molts llocs d’Europa, si vostès han tingut l’oportunitat de conduir per Suïssa, quan 
entren amb el seu vehicle els hi fan comprar una vinyeta que han de posar en el vidre i 
que aleshores això serveix per poder circular a un determinat cost. Aquest és el 
concepte de -això el Joan ho utilitza moltes vegades- qui contamina paga, qui usa 
paga. És un model absolutament testat que hem de superar, la manera de fer-ho és 
amb aquest nou sistema, amb aquest grup de treball, la moció el que diu és que hi ha 
un grup de treball que està intentant anar cap aquest model que té molta feina 
avançada, no sé qui deia... el Sergio em sembla, que això està endarrerit, doncs no, hi 
ha molta feina interna feta, moltíssima, i ara el que cal és acabar-la de contrastar amb 
operadors, amb tots els grups polítics presents en aquest grup de treball per poder-ho 
tirar endavant. És cert que inicialment en unes declaracions, ara no recordo si va ser 
del Conseller o del Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, es va comentar “anem cap a 
un model d’euro-vinyeta i el Peatge de Vallvidrera quedarà fora perquè és un peatge 
de congestió”, afortunadament aquesta expressió del Conseller o del Secretari, no ho 
recordo, va ser contestada ràpidament per l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, i l’Alcaldessa va demanar hora amb el Conseller, jo vaig tenir l’oportunitat 
d’acompanyar-la i allà li vam exposar que si hi ha un sistema de vinyeta per tot 
Catalunya evidentment els Túnels de Vallvidrera han de formar part d’aquest sistema, 
inequívocament, i que si no era així el Govern de Sant Cugat aniria en contra 
d’aquesta decisió, inequívocament, i per tant el que explica la moció tot i que podem 
estar més o menys d’acord amb els atesos, jo hagués afegit un inicialment aquí a 
l’acord, hi estem d’acord, el que es diu és que el grup de treball que està treballant 
aquest tema de l’euro-vinyeta inclogui els Túnels de Vallvidrera, com no pot ser d’altra 
manera, com va reclamar l’Alcaldessa al Conseller, insisteixo, per superar greuges, 
per harmonitzar, per anar cap a una mobilitat més sostenible. I ja acabo del tot, dir-li 
Sr. Benejam que el Ministerio està en contra d’aquesta posició, i el Ministerio està 
governat pel Partit que vostè representa, per tant nosaltres molt contents que vostè 
hagi presentat aquesta moció perquè en certa manera legitima la feina que està fent la 
Generalitat i que el propi Partit Popular presenti una moció d’aquestes característiques 
legitima la feina que està fent el Govern. En tot cas esperem que en un futur ben 
proper no sigui el Ministerio el qui hagi d’incidir en si podem o no podem fer un 
sistema d’euro-vinyeta sinó que sobiranament la nació catalana ho pugui decidir. Per 
tant votarem a favor. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Cuando vi este argumento 
de disuadir a través del cobro de peajes eso es si tú estás cogiendo el coche por una 
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cuestión de esparcimiento, de ir a un lugar, pero cuando yo estoy pensando en los 
peajes yo estoy pensando en la gente que está cogiendo el coche para ir a dejar su 
mercadería a tal lugar, o sea es esa visión, y a esa gente no la vas a disuadir porque 
le pongas un peaje de 4,50 €, esa gente si no te pasa por el peaje de 4,5 € te pasará 
por el de 2 € y te pasará por la Arrabassada que hará más kilómetros y te contaminará 
más porque lamentablemente el mundo es redondo y lo que no se contamina aquí se 
contamina en la Arrabassada e igual nos termina afectando, esa era una 
consideración. Sería bueno que ustedes nos pusieran pasar si lo tienen algún estudio 
de los hábitos de los conductores para madurar más este tema. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Només aclarir que ha dit el Sr. Calvet que el Ministerio està en contra d’aquest 
sistema, suposo que es referia al sistema de vinyeta, ah val!, és que nosaltres no 
diem que estiguem a favor tampoc, eh!, estem en contra de que s’exclogui als Túnels 
de Vallvidrera si s’aplica el sistema de vinyeta, és el que diu aquí, no diu res més. 
Però bé, vostè ha entès que nosaltres estem a favor del sistema de vinyeta, doncs ha 
vist més enllà que tothom, però bé, doncs no, nosaltres no hem dit si sí o si no, si el 
Ministeri està en contra nosaltres segurament estem en contra. 
 

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

EUiA: Jo crec que potser més que suprimir els peatges, ja que són privats, el que es 
podria demanar és que s’invertissin els guanys que aquests peatges suposen i facilitar 
algun tipus de transport públic, per exemple seria una idea. L’altra és que els Túnels 
és una autopista urbana que és diferent de la resta d’autopistes, ens agradi o no, que 
tenim a la resta al menys de Catalunya. I finalment, nosaltres creiem que no tenim dret 
a anar en cotxe, el que sí tenim dret és a respirar un aire net. 
 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Aquí tinc la sensació que tothom està fent el triple mortal enrere perquè ara el Sr. 
Benejam ha matisat però és que a més el Sr. Calvet també ha dit que el Sr. Benejam 
curiosament estava d’acord amb el que deia el Govern de la Generalitat i no és veritat 
Sr. Calvet, el Govern de la Generalitat i en l’atès segon ho diu ben clar, el Govern de 
la Generalitat vol fer el sistema de vinyeta però ara de moment exclou els Túnels de 
Vallvidrera, per tant diguem les coses pel seu nom, el Sr. Benejam no està d’acord 
amb el que diu i vostès tampoc, per cert, no està d’acord amb el que diu el Govern de 
la Generalitat, això sí no?. Sí, ho ha dit, ho acaba de dir, jo li ratifico. Bé, és igual, és 
molt complicat perquè aquí tothom està dient les coses mig dites i mig no dites i és el 
que té quan es parla així. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (PDeCAT-Demòcrates, Cs, PSC, PP i regidor no adscrit) 

Vots en contra:    5 (CUP-PC i ICV-EUiA) 

Abstencions:       3 (ERC-MES) 

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

 23.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  
 

PROBLEMES INCIVISME PASSATGE SANT ANTONI: En el Passatge Sant Antoni, 
creo que un par de regidores viven aquí, han tenido muchos problemas de incivismo y 
yo también lo sabía porque yo vivía en esa zona y los vecinos me venían y me decían 
constantemente se orinan en las esquinas, los coches al entrar en el sistema peatonal 
muchos coches que no tienen el permiso pasan por el lado del túnel, después del bus, 
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entonces como no pueden entrar en la zona peatonal lo que hacen es hacer un tramo 
de la calle en contra dirección, lo que es peligroso porque hay niños, en su momento 
yo al principio del mandato pregunté cómo se podía hacer y si era factible una 
cámara, si los vecinos querían, después nunca se desarrolló el tema pero sí que les 
pediría que en un momento podamos hablar de ese pequeño tramo porque las 
desgracias no pasan hasta que pasan. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord, Sr. Defranc, doncs ens ho mirem. Jo 
crec que ambdues qüestions s’estan treballant des de l’Àrea de Serveis Urbans i de 
Seguretat Ciutadana i, per tant, la Sra. Paraira, properament li podrà informar del dos 
temes.  
 

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

MANCA PERMÍS SOCIETAT CIVIL CATALANA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PLAÇA 

OCTAVIÀ: La primera pregunta es: cuáles son los criterios, puede responder el 
concejal que le toque por materia, los criterios sobre los permisos en vía pública, para 
ocupar vía pública, porque alguna entidad nos ha comunicado que no le han dado 
nunca permiso a pesar de haberlo solicitado varias veces para la Plaza Octavià, en 
concreto Sociedad Civil Catalana lo ha intentado varias veces y siempre se le ha dicho 
que no y les consta que otras entidades sí que ocupan ese espacio en otros 
momentos, porque supongo que lo habrán pedido o no, no lo sé, pero bueno, cuáles 
son los criterios para denegarles a unos y permitirles a otros.  
 

PAS VIANANTS PLAÇA HIPÒDROM: La segunda pregunta es saber si en la Plaza 
del Hipódromo, que hay varios accesos a las autopistas y la Carretera de Rubí, 
etcétera, se van a poner como habíamos nosotros solicitado en alguna ocasión, pasos 
de peatones, para que la gente que tiene que aparcar porque en el centro que trabaja 
por aquella zona se ha de desplazar, aparca en el otro lado del Hipódromo, pueda 
venir andando porque no hay pasos de peatones allí y entonces es peligroso.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

MANCA PERMÍS SOCIETAT CIVIL CATALANA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PLAÇA 

OCTAVIÀ: En relació als criteris si vol els explicarem amb més detall, però clar, un 
criteri principal i bàsic és que no estigui ja demanada aquella Plaça. El que intentem 
és fer una distribució i la Plaça Octavià és una plaça que sempre té moltíssima 
demanda per part d’entitats i, per tant, bé, pot haver coincidit que hagués estat 
ocupada i, per tant, no s’hagi pogut donar, però a nosaltres ens consta que hem donat 
altres permisos a Societat Civil Catalana per posar punt d’informació i de fet...a Quatre 
Cantons segur i a Plaça Octavià mirem de restringir molt i pot passar que la data que 
ens demanessin ja haguéssim donat o ja estigués ocupat. Per tant, s’ha de mirar, però 
en principi són criteris el més objectius possibles i intentant que tampoc coincideixi 
tothom en el mateix lloc i que la Plaça Octavià la deixem per les entitats que volen fer 
alguna activitat que normalment són moltes. 
 

PASO PEATONES PZA. HIPÓDROMO: Amb el tema de l’Hipòdrom ho estudiarem..., 
ho van explicar a la Informativa.  
 

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

VAGA FAM EX-TREBALLADOR VALORIZA: Tenim constància que un treballador o 
ex treballador, perquè no sabem ben bé, es troba actualment, treballador de 
VALORIZA, que es troba en vaga de fam a la Plaça Sant Jaume, amb una pancarta 
acusant l’Ajuntament i a l’empresa de terrorisme laboral. Llavors volíem saber si tenen 
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consciència d’aquesta situació, entenem que sí, a què respon i quines accions han 
posat en marxa. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

VAGA FAM EX-TREBALLADOR VALORIZA: Sí, sí, fa molts mesos que, bé, aquest 
senyor manté un conflicte, diguéssim, amb l’empresa, es va adreçar a l’Ajuntament, 
des de l’Alcaldia vam instar a l’empresa per saber quina era la situació, en aquell 
moment l’empresa ens va informar que aquest senyor estava de baixa i que estava 
pendent d’un judici laboral. Bé, ens vam interessar per la seva situació, l’ha rebut el 
Director de Serveis Urbans, l’ha rebut la responsable del que és neteja viària i 
recollida d’escombraries. Aquest senyor, el seu relat explica un maltractament en el 
seu animal. Nosaltres no hem pogut contrastar ni anar més enllà i li hem ofert diverses 
vegades de poder ser atès a Serveis Socials, tampoc no ha volgut i ha vingut a 
l’Ajuntament, ha vingut davant de la Diputació, ha anat davant del Parlament i en 
aquest moment està davant de l’Ajuntament de Barcelona. La seva mare m’ha escrit, 
jo he parlat també amb la seva mare, el mateix dissabte el vaig veure, el vaig saludar i 
vaig saludar a la seva mare i ells diuen que, bé, el judici estava tot preparat, que ens 
coneixem tots, els Jutges i tots, jo he de dir que em sap molt de greu, però jo no 
conec, no sé ni qui era el Jutge, no puc saber-ho i bé, que és una situació complexa 
en la que tenim poc marge de maniobra però en som molt conscients i hem estat 
treballant amb aquesta qüestió, moltes, moltes vegades.  
 

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

EUiA:  
 

IMPOSSIBILITAT PARTICIPACIO REPRESENTANTS POLÍTICS EN EL CONSELL 

DE BARRI DE MIRA-SOL: Bé, nosaltres el que voldríem preguntar és perquè en el 
Consell de Barri de Mira-sol, es considera o està establert així, que els representants 
dels partits polítics no poden participar en la comissió que decideix la destinació dels 
diners de lliure disposició, tenint en compte que, naturalment, aquesta gent que en 
teoria va en representació dels partits polítics però són també veïns del propi barri i 
també tenint en compte que això en d’altres Consells de Barri no passa. Llavors no 
entenem perquè a Mira-sol sí i en un altre lloc no, si hi ha alguna raó explícita que no 
coneixem. 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  
 

IMPOSSIBILITAT PARTICIPACIO REPRESENTANTS POLÍTICS EN EL CONSELL 

DE BARRI DE MIRA-SOL: Aquesta mateixa pregunta va ser feta pel mateix Grup en 
el darrer Consell de Barri i en l’anterior i la resposta ve a ser la mateixa, són els 
mateixos veïns i veïnes, les associacions de veïns que ho han volgut fer així i és un 
tema que jo com a Presidenta de Barri doncs he de respectar. El que sí que es va 
acordar en el darrer Consell de Barri va ser que poguessin estar presents en el grup 
de treball de distribució de lliure disposició, presencial però sense vot, per conèixer 
millor el debat que està havent-hi i que en el moment que hi hagués la decisió final 
doncs tinguessin més coneixement del seu posicionament de vot ja que se’ls demana 
en aquests Grups polítics poder votar. Jo penso que amb això, que a més està recollit 
en un reglament, doncs podrem arribar a un consens entre el que els veïns volen i els 
partits polítics. 
 

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

DE Cs: Un ruego y una pregunta.  
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INCOMPLIMENT MOCIÓ CIUTADANS EUROPEUS TRAMITACIÓ ALTA CENS: El 
ruego: hemos tenido noticia de que unos ciudadanos europeos han venido a 
empadronarse y en el mismo momento del empadronamiento solicitaron poder darse 
de alta en el censo, es decir, la moción que habíamos traído en relación al voto de los 
ciudadanos europeos. Les dijeron que no, que no era el momento y que tenían que 
esperar a convocatoria de elecciones. Los errores pasan, no sabemos si es por 
formación de los técnicos del Ayuntamiento, de la OAC, pero hemos tenido noticia de 
primera mano de que esto ha ocurrido. Entonces, por favor, tengan en cuenta que 
cada mostrador del Ayuntamiento debe tener la documentación para dársela a estos 
ciudadanos.  
 

SEGUIMENT MOCIÓ URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES: Y luego la segunda, en relación 
a la moción de urgencias pediátricas, saber, debido a tal y como está el Parlament 
ahora, si hay alguna noticia de cómo ha quedado, cómo está o qué va a ocurrir.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Doncs atenem el prec i 
evidentment la Sra. Barbany s’informarà immediatament de quina és aquesta situació 
que s’està donant i de l’altra qüestió l’hem de preguntar perquè no li podem contestar 
en aquest moment.  
 

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

ESTAT CONVERSES CONCESSIONARI PÀRQUING CAN QUITÈRIA: Segurament, 
Sra. Paraira, seguiment de la moció que vàrem presentar del pàrquing de Can 
Quitèria. En principi estava anunciat que el mes d’octubre entraria en el que podríem 
dir normalitat, és a dir, obrir els 365 dies de l’any i fins i tot hi havia la possibilitat de 
que tinguin un lector de targeta. Jo vaig passar, em sembla que va ser un parell de 
dies, i encara tenen els horaris de que no obren els festius i que tampoc accepten el 
pagament amb targeta. Volia saber si han tingut alguna conversa amb el 
concessionari i com està aquest tema.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): L’informarem, recopilarem tota la 
documentació. L’objectiu és posar-ho en funcionament el més aviat possible. 
 

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

MES: Molt curta i no per respondre ara, si no és necessari.  
 

TRENCAMENT VORERA AVINGUDA CERDANYOLA: Una és una pregunta que ja 
ens hem comunicat amb la Sra. Cristina Paraira fa un momentet, sobre un elevador, 
una grua o una cosa similar, que hi ha hagut a l’Avinguda Cerdanyola i que ha generat 
una certa situació estranya de què està passant durant 4 dies en una vorera que ha 
trencat un arbre, etcètera. En tot cas, els demanaríem l’expedient sobre el permís o 
no permís i, en tot cas, les actuacions que es fan.  
 

TRASLLAT DEBATS CONSELLS DE BARRI EN EL PLE MUNICIPAL: D’altra 
banda, i molt breument, com saben, des de la darrera aprovació del ROM, els 
Consells de Barri, tot i que no està reglamentat exactament no hem vist quin és el 
circuit, existeix la possibilitat de fer propostes o fer trasllat de part del debat que es va 
fer en els Consells de Barri. Jo entenc que és positiu perquè com que és cada 4 
mesos, trasllat al plenari municipal i, per tant, si els sembla bé, en el moment que hi 
hagi l’Acta els traslladarem perquè hi ha moltes àrees que són de seguiment 
evidentment del Govern, però sí que els volíem fer sintèticament alguns dels temes 
que van sortir sense esperar resposta dels diferents temes, si m’ho permet, atès que 
no tenim una reglamentació sobre com fer el trasllat. En tot cas, per tractar a les 
properes Comissions Informatives o quan sigui sobre informació sobre les obres de la 
Plaça d’En Coll, diguem-ne que vam respondre tant la Tinent d’Alcalde com jo el que 
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vam poder, però hi ha temes que entenem que sí que calen altres informacions. Pocs 
cursos al Xalet Negre, les zones verdes de Coll Favà i la seva situació de no verda, 
entrada a RENFE uns temes de seguretat i possibles xeringues, entenc que en 
circumstàncies de drogoaddicció en aquesta zona, també... 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La pregunta quina era, Sr. Villaseñor? 
 

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

MES: No és una pregunta, li estic traslladant part del debat que es va realitzar en el 
Consell de Barri amb el benentès de que es va aprovar en el ROM, que diu que sí que 
podem tenir un trasllat. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Podem tenir? Disculpi. 
 

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

MES: Des del Consell de Barri es pot traslladar part del debat o propostes que es van 
fer, en el plenari. Per això li he preguntat si podia fer-ho. Si m’hagués dit que no, no 
l’hauria fet. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, bé, potser s’ha de buscar un format 
més adequat que els precs i preguntes. 
 

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

MES: Sí, jo crec que segurament hi hauria d’haver un punt, no al final, però un punt.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Val, segueixi, segueixi. 
 

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

MES: Jo entenc que és una circumstància estranya i comparteixo l’opinió amb vostè. 
Bàsicament aquesta situació i tallo aquí, no continuo amb els altres temes. 
 

PREOCUPACIÓ VEÏNS I VEÏNES ESCOLA COLLSEROLA PEL BOTELLOT: La 
dificultat també o la preocupació de veïns i veïnes de l’Escola Collserola pel botellot en 
aquella zona, a la tanca del Collserola. La resta ho parlem a la Comissió Informativa. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs molt bé, moltes gràcies i ara sí, sense res 
més a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies. 
 

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


