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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 
 

Regidors: 

E. SALAT I LLORENTE 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
M. PÉREZ I MATEO 
E. ROVIRA CAMPOS 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
N. GIBERT I DASCA 
I. BEA I SEGUÍ 
R. PIQUÉ I HUERTA 
A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 
S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 
M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 
M. INGLA I MAS 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
E. GÓMEZ I PÉREZ 
R. CASAMITJANA I ABELLA 
R. GUTIÉRREZ I ILLANA 
P. SOLER I ARTALEJO 
A. BENEJAM I PERETÓ 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
 

Secretari General: 

J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 

Interventor acctal.: 

F. CARULLA I GRATACÒS 

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

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

  

DESPATX D’OFICI 

 

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

DATA 24 D’OCTUBRE DE 2016. 

 

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

de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 24 d’octubre de 2016. 
 

 2.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 2.446/16 SOBRE 

AMPLIACIÓ DELEGACIÓ EXERCICI COMPETÈNCIES EN TINENT D’ALCALDE 

D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA. 
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 - RESTAR ASSABENTATS de la Resolució d’Alcaldia núm. 2.446/2016, de 7 

de novembre, relativa a l’ampliació de la següent competència en matèria econòmica 
en el Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda, Sr. Damià Calvet i Valera: 
 
- Aprovar les liquidacions d’ingressos municipals de qualsevol naturalesa excepte 

en els casos concrets i matèries específiques en que es trobi delegada aquesta 
competència en d’altres òrgans municipals. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: També donem compte de la Declaració de la 

Junta de Portaveus de condemna als actes de foment de l’odi i la violència realitzats 
contra partits polítics i representants polítics a la nostra ciutat. 
 

- DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE CONDEMNA ALS 

ACTES DE FOMENT DE L’ODI I LA VIOLÈNCIA REALITZATS CONTRA PARTITS 

POLÍTICS I REPRESENTANTS POLÍTICS A LA NOSTRA CIUTAT. 

 
 Els actes vandàlics realitzats contra partits i representants polítics que 
fomenten l’odi i la confrontació entre els ciutadans per motius ideològics duts a terme 
a la nostra ciutat durant les darreres setmanes, constitueixen uns fets reprovables 
que no poden tenir cap justificació i que situa als qui els realitzen al marge de la 
legalitat i de la convivència cívica i pacífica que desitgem i que construïm tots els 
habitants de Sant Cugat. 
 
 Aquestes accions que res aporten al debat polític ni a la convivència, són una 
mostra de la intolerància i l’incivisme dels qui les duen a terme, i no manifesten més 
que un alarmant dèficit democràtic i una greu falta de respecte per a les persones 
que vivim a Sant Cugat. 
 
 Accions com l’atac reiterat a seus de partits polítics que no comparteixen els 
seus postulats ideològics o les recents amenaces contra la vida i integritat física de 
les persones, no són només bretolades, sinó que configuren un clima de violència i 
confrontació del tot inacceptable. 
 
 Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
declara que: 
 
 - Rebutgem i condemnem les manifestacions d’intolerància i els actes 
vandàlics produïts a Sant Cugat contra partits i representants polítics, així com l’ús de 
la violència i la intimidació com a instrument d’acció política en democràcia. El 
pluralisme polític és un dels pilars del nostre sistema democràtic i qualsevol acció 
que pretengui vulnerar aquest principi ha de ser rebutjada per antidemocràtica. 
 

 . L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La Declaració de la Junta de Portaveus ha 

estat aprovada amb els vots favorables de Convergència, C’s, PP, PSC i amb els 
vots en contra de la CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA. Em diuen per les formes que 
s’ha enviat avui tard segons tinc aquí anotat. Nosaltres donem compte d’aquesta 
declaració i demanaríem a tots els partits polítics aquí representats que es facin 
responsables també de que mirem de tenir cura del nostre entorn, de la nostra ciutat, 
en aquests moments estem engegant la campanya de Sant Cugat Neta, de la neteja 
intensiva, estem traient els grafitis, en el moment en que sota la signatura -que no sé 
si és així o no- però sota la signatura d’entitats polítiques trobem pintades a la ciutat 
estem precisament promovent l’incivisme i no precisament el que volem que és una 
convivència cívica entre tots i totes, per tant els demanaríem també a tots els partits 
polítics que avui estan aquí representats que se’n facin responsables i que així ho 
parlin en el si de les seves organitzacions, i si us plau, els hi dic de veritat, perquè en 
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algunes organitzacions ens hem trobat directament, per tant els demano que siguem 
més seriosos en aquesta qüestió. Moltes gràcies. 

 

ALCALDIA 

 

Mocions d’Alcaldia 

 

 3.- MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE LES SESSIONS DELS 

PLENS MUNICIPALS ORDINARIS. 

 

 De conformitat amb allò que preveuen l'article 98.a) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en relació amb l'article 38 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de 
novembre, aquesta Alcaldia sotmet a l'aprovació del Ple municipal la següent 
proposta: 
 

- REGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES 

 

Ajuntament Ple. 

 
Periodicitat: mensual 
 
Dia: tercer dilluns de cada mes 
 
Horari: (*) 
 
- 16 hores inici de la sessió: Tractament dels punts referents als àmbits d’actuació 

municipal. 
- 17 hores (aprox.): Tractament de les mocions. 
- 20  a 21 hores: Torn d’intervenció del públic assistent. 
 
(*) En el supòsit que la sessió plenària amb el despatx de tots els assumptes no 
hagués finalitzat a les 20 hores, la Presidència suspendrà la sessió i serà represa a 
les 21 hores quan hagi conclòs l’Audiència Pública o, en d’altre cas i previ acord amb 
els portaveus dels grups municipals, seria aixecada la sessió i convocat un Ple 
extraordinari per a tractar els punts pendents o en cas d’ésser possible incorporar-los 
a l’ordre del dia del proper Ple ordinari. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aquesta és una moció que ha estat acordada per 

tots els portaveus i per tant els anunciem que tindrem una modificació dels horaris 
dels Plens municipals que farà millorar la conciliació familiar i laboral i també millorarà 
els horaris pels companys i companyes de la premsa, i també pels veïns i veïnes per 
l’Audiència Pública. 
 

Participació Ciutadana 

 

 4.- DACIÓ DE COMPTE D’ACORDS I PUNTS TRACTATS ALS CONSELLS 

DE BARRI. 

 

- RESTAR ASSABENTATS dels següents acords i punts tractats per part dels 

Consells de Barri, en compliment de l’article 4.b) del Reglament de funcionament 
intern dels Consells de Barri. 
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4.1. Acords i punts tractats al CB CENTRE OEST - (10 d’octubre 2016) 

 

1. La tinent d’alcalde de Cultura explica l’estat dels equipaments del barri. 

 
a) Escola d’Art, Casa Aymat, Can Quitèria, Casa Mònaco, Centre Maristany 
b) Casa Jaumeandreu 
c) La Unió 
d) Antic Ajuntament 
 
Respecte la Unió, es preveu tenir el projecte executiu abans de finalitzar l’any 2016 i 
previsió d'inici d’obres durant el primer semestre del 2017. La durada de les obres se 
situa en 24 mesos. 
 

2. Informació dels pressupostos participatius.  

 
Es presenta el calendari de votacions, canals i informació per votar.   
Es presenten els 4 projectes a votació vinculats al barri del Centre Est. 
 
- Art Lab 
- Casa sostenibilitat 
- Camí escolar 
- Itinerari per a bicis Rius i Taulet /Av. Graells 
- Es debat sobre la ’ubicació de la proposta de l’hotel per entitats 
 

3. Es presenten dues propostes per finançar amb la partida de lliure disposició per 

part de l’Associació de comerciants centre vila i l’Associació San Cugat Comerç. 
 

4. Explicació del nou aparcament de bicicletes darrera l’estació. 

 

5. Es comenta la situació de la casa okupada  al barri de Can Trabal. El director de la 

Policia s’ha reunit amb veïns per explicar les accions a prendre. Es demana el tall de 
subministrament de serveis als okupes. Es debat sobre la seguretat al municipi i 
sobre la insuficiència d’efectius policials. 
 

4.2. Acords i punts tractats al  CB CENTRE EST - (13 de setembre 2016) 

 

1. Es presenta l’estat d’implantació del nou contracte de recollida de voluminosos. 

 
Es concertarà un dia per cada barri per treure els voluminosos al carrer. Es farà una 
campanya informativa per barris. El nou servei començarà al gener. 
 
Es remodelarà el punt verd del centre que acollirà tallers de reciclatge i compostatge. 
 

2. Connexió de Can Barata a la xarxa d’abastament d’aigua potable. S’ha demanat 

subvenció a l’ACA per fer-ho i sinó es farà igualment a càrrec del pressupost 
municipal de 2017. Té un cost de 600 mil euros. Hi ha acords de tots els grups 
polítics per fer-ho. 
 

3. S’informa del procés participatiu del barri del Monestir. A l’octubre està previst 

iniciar la fase de propostes, que s’allargarà durant el mes de novembre i en què 
podran participar tots els veïns del barri i les associacions. 
 

4. S’explica la proposta de distribució de la partida de lliura disposició. S’ha acordat 

amb les entitats que es farà el repartiment per barris i projectes, en funció del nombre 
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d’habitants de cada barri. Es convocarà un consell extraordinari el 3 d’octubre per 
aprovar les propostes, un cop s’hagin acordat amb les entitats del Consell. 
 

5. Es proposa fer una prova pilot de la implantació d’agents cívics al barri del 

Monestir  per tenir un petit grup d’agents cívics formats. 
 

4.3. Acords i punts tractats al CB CENTRE EST - (3 d’octubre de 2016) 

 
El Consell de Barri de Centre Est reunit en data 03-10-2016 a Volpelleres, en sessió 
extraordinària, va acordar aprovar la següent relació, sense prioritats, de projectes a 
executar amb els diners de lliure disposició del Consell de Barri de Centre Est de 
l’any 2016 per un import total de 15.000 €. 
 

 PROJECTE ENTITAT 

PROPOSANT 

PRESSUPOST 

1.  Dinamització del barri de 

Volpelleres i foment 

associacionisme  

AAVV Volpelleres 2.450 € 

2.  Conferències, Xerrades i 

visites culturals per a la 

cohesió social  

AAVV Monestir i 
Xarxa Sant Francesc-
Monestir 

1.750 € 

3.  Ruta històrica dels barris 

Monestir - Sant Francesc. 

Recuperació memòria 

històrica i identitat   

AAVV Monestir i 
Xarxa Sant Francesc-
Monestir 

4.000 € 

4.  Esterilització de gats de 

carrer del Centre-Est – 

(Prioritat Centre-Can Magí)  

Plataforma Animalista 
de Sant Cugat (PAS) 

2.150 € 

5.  Festa de Tardor de Can 

Barata  

AAVV Can Barata 1.050 € 

6.  Coll Favà al Carrer: 

Castanyada 2016  

AAVV Coll Favà 3.400 € 

 Material Comunicació   200 € 

 

4.4. Acords i punts tractats al CB LA FLORESTA  -  (15 de setembre 2016) 

 
Informació de la Presidència: 
 

1. Al desembre hi ha prevista una sessió monogràfica sobre la neteja viària i 

manteniment. 
 

2. El president exposa la valoració dels primers mesos de funcionament del Consell 

de Barri. Destaca l’alta participació i apunta les dificultats de comunicació que sovint 
es té per part de l’Ajuntament. 
 

3. S’han instal·lat 2 desfibril·ladors a la Floresta i es faran sessions informatives pels 

veïns. 
 

4. Informació sobre la consulta sobre els projectes de lliure disposició. El recompte, 

obert al públic, es farà el 29/9 i aquella mateixa nit es publicaran els resultats al web. 
S'acorda constituir un grup de treball de seguiment de l'execució dels projectes  
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5. Els Projectes dels pressupostos participatius de l’àmbit de la Floresta són els 

següents: 
 

 Xarxa d’espais de jocs naturals (Proposa adequar els parcs infantils a l’espai 

natural que els envolta, en lloc de fer-los urbans) 

 Tancament Espai Jove al CSS (Condicionament de l’espai que hi ha a prop del 

CSS com a espai d’esbarjo per als joves de La Floresta) 

 Incorporació de calefacció de biomassa al pavelló esportiu (Que també podria 

donar servei a altres espais públics tancats de la zona) 

 Skate parc i circuit de BTT rere les pistes de Can Llobet  

 Millorar La Floresta adequant-la en el seu entorn natural 

 

6. Informació de les comissions de treball Educativa, Medi Ambient, Patrimoni i 

Memòria, Urbanisme, Mobilitat i Cultura, es destaquen: 
 
- Educació de barri: Estat de la proposta de Casal de Joves de la Floresta 
- Medi ambient: Pla d’eradicació de l’ailant a Collserola 
- Urbanisme i mobilitat: Explicació de la reunió mantinguda amb el Regidor 

d’Urbanisme i dels acords fixats. 
- Patrimoni i memòria: Explicació de l’estat del projecte de recollida de testimonis 

orals del barri i presentació del web sobre la memòria del barri. 
- Cultura: Es fa una crida a la participació de les activitats del Senglar Cultural. 
 

7. Informació del Pla de Millora. L’etapa principal de la 1ª Fase ja està finalitzada i 

s’està retirant la maquinària pesada. El que quedi pendent s’acabarà de realitzar en 
la seva totalitat però no podrà ser amb ROGASA, perquè s’acaba el pressupost 
aprovat amb ells i s’haurà de fer una nova licitació. Es convocarà una Taula de 
Mobilitat i tots els temes es podran plantejar en aquest espai. La segona part del Pla 
de Millora es centrarà en els passatges i escales per recuperar una xarxa pels 
vianants. 
S’acorda fer una crida al veïnat per recollir aquelles actuacions del Pla de Millora que 
es consideri que no estan acabades per lliurar-ho als responsables municipals. 
 

8. Es proposa els nomenaments de: 

 
- Carles Castro com a representant del Consell de Barri al consell general de 

l’Organisme Autònom del Centre Cultural.  
- Joan Merino com a representant del Consell de Barri al Consell de Seguretat i 

Convivència. 
 

4.5. Resultats de la Consulta Partida lliure disposició de la Floresta (30 setembre 

2016) 
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PROPOSTA VOTS

Neteja de boscos de la Floresta 1178

Protecció de contenidors 648

Eliminació mosquits 606

Xarxa d'espais de joc naturals 602

Rocodrom públic 458

Escales entre Pl. Josep Playà i carrer Bonavista 444

Panta i projector cinema a la fresca 334

Recuperació de patrimoni i meòria 322

Mobliari pla de millora 300

Equipament de so per format petit i mitjà 251

Circuit d'iniciació a la BTT 211

Circuit BMX 201

Exercicis de manteniment gent gran 190

Bicibox 173

Observatori del Senglar 171

Espai escultures i experiments 127

Enxarxa't a la Floresta 121

Itinerari autoguiat anella verda Serreta 73  
 
Cens votants: 3.774 persones majors 16 anys 
Votants: 443 
Participació: 11,90% 
 

4.6. Acords i punts tractats al CB MIRA-SOL - (26 d’octubre 2016) 

 

1. La presidenta del Consell presenta l’atenció directa als veïns i entitats del barri. Es 

podrà demanar cita per les reunions a l’OAC i per correu electrònic. 
 

2. S’informa del calendari dels propers consells:  14 de desembre 2016 i per l’any 

2017 els dies 8 febrer, 10 maig , 13 setembre, 13 desembre. S’ha instal·lat un plafó al 
Casal de Mira-sol per penjar les actes dels Consells i grups de treball. 
 

3. Es presenta el nou butlletí informatiu del barri Som Mira-sol. Es crearà un consell 

assessor editorial, en què hi haurà membres del Consell de Barri. 
 

4. Informació dels grups de treball de Mobilitat i Qualitat Urbana, reunits el 5 d’octubre 

i de la reunió monogràfica del Carrer Guadalajara/ Mas Gener. 
 

5. Partida de  lliure disposició 2016. El Consell de Barri de Mira-sol  acorda aprovar la 

següent relació de projectes a executar amb els diners de lliure disposició del Barri 
de Mira-sol de l’any 2016 i romanents per un import total de 122.000 €: 
 

1.- Instal·lar una zona lúdica juvenil davant del Casal de Mira-sol (50.000 €) 
 
2.- Neteja de la riera de Can Cabassa per minimitzar la proliferació del mosquit 

tigre (35.000 €) 
 
3.- Incrementar la dotació econòmica de la Coordinadora Sociocultural de Mira-sol 

(10.000 €) 
 
4.- Promocionar Mira-sol Participa (10.000 €) 
 
5.- Arranjar il·luminació i adequar acústicament la sala taller del Casal de Mira-sol 

(6.000 €) 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.16                    pàg. 8 

 
ESBORRANY ACTA 

 
6.- Afegir més coixins berlinesos a Josep Irla (6.000 €) 
 
7.- Instal·lar 4 panells informatius de situació d’equipaments (5.000 €) 

 
Paral·lelament el Consell de Barri acorda estudiar dos projectes: 
 

1.- Cobrir la pista poliesportiva de Mas Gener.  
 
El Servei d'Obres realitzarà un pressupost en referència a un estudi de coberta 
simple per la pista. 
 
2.- Continuar el carril bici des del CEIP Catalunya fins a Mas Gener. 
 
El Servei de Mobilitat realitzarà una proposta d'ampliar els carrils bici de Mira-sol 
en general, incloent una previsió de connexió amb Valldoreix. També s'estudiarà 
el possible finançament des de la partida de "Camins segurs a les Escoles". 

 
S'acorda constituir un grup de treball de seguiment de l'execució dels projectes de 
lliure disposició. 
 

6. Presentació de l’hort comunitari de Mira-sol, el sistema de gestió i el grup de 

seguiment del projecte. S’oferirà formació sobre agricultura ecològica. 
 

7. S’informa del procés participatiu de l’Avinguda Baixador. Hi ha acord dels diferents 

trams que sigui una via de mobilitat lenta (via 30). Es demana que el pont sigui per 
als vianants, la qual cosa baixa el pressupost i les contribucions. Els esborranys o 
avantprojectes estaran a finals de 2017 i s’exposaran a la ciutadania. La execució 
esta prevista per al 2019.  
 

8. Es presenten les propostes finalistes dels pressupostos participatius que afecten al 

barri de Mira-sol: 
 
1. Espais de socialització de gossos 
2. Camí escolar amb un nou semàfor a Ctra. Vallvidrera 
3. Millorar les parades de bus urbà a Mira-sol 
4. Dotar de serveis públics els parcs 
5. Circuits de salut amb aparells de manteniment físic 
 

9. Explicació de les actuacions a l’entorn dels l’Estany dels Alous per millorar l’accés, 

desbrossar camins i millorar el paviment d’alguns trams. 
 

10. El sotspresident demana que consti la preocupació generalitzada dels membres 

del Consell de Barri pel que fa al tema de la sanitat pública al municipi, mes enllà del 
debat sobre l’Hospital General. 
 

11. S’informa que es tornen a activar les reunions i trobades de la coordinadora 

sociocultural. Hi haurà un representant d'aquesta coordinadora al Consell.  
 
S’acorda designar un membre de la coordinadora sociocultural com a representant al 
Consell General de l’Organisme Autònom del Centre Cultural. 
 

4.7. Acords i punts tractats al CB LES PLANES  -  (5 d’octubre de 2016) 
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1. Es presenta la revista “SOM Les Planes” que donarà compte com la resta de barris 

de Sant Cugat dels temes tractats al Consell de Barri i temes que siguin d’interès de 
les Planes. 
 

2. Es repassen els projectes finalistes dels pressupostos participatius de la Ciutat, 

remarcant especialment aquells que tenen incidència directa al barri, com la  
proposta “Xarxa d’espais de joc naturals”. S’anima als veïns a participar-hi.   
 

3. Es dóna compte que a partir del mes novembre hi haurà dos plans d’ocupació 

dedicats al manteniment del barri. 
 

4. Es reclama la intervenció en el carrer Sant Francesc d’Assis del que ja es va 

acabar fa temps la primera fase d’obres. Es fa públic el compromís que abans 
d’acabar l’any es licitaran les obres restants. 
 

5. Es dóna compte del resultat de les votacions per a decidir a quines propostes dels 

veïns es dedicaran els fons de lliure disposició del barri i s’aprova el llistat de l’ordre 
de preferència. S’aniran executant fins a on els fons arribin. 

PROPOSTA VOTS

 Elements gimnàstics  30

Neteja boscos, eficiència energètica i manteniment   28

Condicionar voreres al C/ Moli i C/ Sant Ignasi de Loiola  20

Parc de tirolines  20

Instal·lar aire condicionat a la sala de cos  16

Habilitar un "CAU" infantil  14

Fer accessibles les voreres del C/Sant Ignasi de Loiola  14

Zona ZEN per a gossos 12

Instal·lar limitadors de velocitat al C/ Ignasi de Loliola  12

Parc de temàtiques naturals  9

Escales Llum/Passeig del Torrent: barana i posar obstacle als senglars 8

Instal·lar un terra tou a la zona infantil  7

Construir un semicercle per girar al C/Estrada amb C/Calvari (zona contenidors) 6

Instal·lar malla perquè no surtin les pilotes del parc infantil  5

Instal·lar bancs + papereres  4

Plaça Colom, Plaça Pi, C/ Miralluny (forestal) i C/Sanatori 4

Renovar les taules i cadires  3

Instal·lar una caseta traster resistent  2

Canviar la tanca vegetal de xipresos per un bruc 2

Asfaltar el tram del C/Sanatori, a tocar de la Plaça Creu d'en Blau 1  
 

6. Es dóna compte de les activitats dutes a terme fins a aquell moment a l’espai ECO 

de Les Planes. S’acorda fer una reunió amb les entitats del barri, ja que són les 
entitats del barri les que decideixen les activitats a programar en aquest espai. 
 

7. S’exposa detalladament el projecte de cobriment de l’espai Pere Grau per part de 

l’equip redactor del projecte. 
 

8. Es dóna compte de l’estat avançat del projecte d’urbanització de Can Borrull. La 

simplificació del projecte i l’alleugeriment de les exigències de l’ACA fan més 
assequible la contribució dels veïns afectats. 
 

9. S’exposen les conclusions a que s’ha arribat en les reunions dels grups de treball 

de seguretat i de mobilitat. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: 

Com vam aprovar en el Reglament de funcionament dels Consells de Barri, donem 
compte dels acords que s’han anat prenent en els diferents Consells de Barri, i en 
particular en el període setembre-octubre tots els cinc Consells de Barri s’han reunit i 
han arribat a tota una sèrie d’acords dels quals es detallen de manera concisa en 
aquest document.   
 

DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

 

5.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE 

PORTAVEUS DE SUPORT AL “MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA 

INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 

DONES”. 

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

sessió ordinària, el 14 de novembre de 2016, a les 16 hores, aprova per unanimitat 

una Declaració de suport al “Manifest Institucional del Dia Internacional per a 

l’eliminació de la violència envers les dones”, el qual es transcriu a continuació.  

 

MANIFEST INSTITUCIONAL 

 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 

DONES 

25 de novembre de 2016 

 
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública 
la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la. 
 
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i 
que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, 
significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones. 
 
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments 
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència 
masclista i van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. 
D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades 
des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat. 
 
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de 
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i 
això, lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns 
articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral. 
 
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a 
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no 
podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia 
d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat 
efectiva respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són 
un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions 
públiques i la societat civil. 
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També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i 
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets 
reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista. 
 
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també 
a avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica. 
 
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les 
violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers 
les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal 
entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de 
manera contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic 
hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió. 
 
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no 
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades 
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds 
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a 
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de 
l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista. 
 
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat 
que les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En 
aquest moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que 
reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin 
l’apologia d’aquestes violències. 
 
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d’internet que incitaven a la 
violència masclista i que acumulaven més d’un milió de visites, per  part del Consel l 
Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a 
treballar en aquesta línia. 
 
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme 
que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns 
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat 
amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments 
feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, 
que a través d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra 
social. 
 
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model 
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador 
amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament. 
 
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina 

Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. 

 
Finalment, des de l’Ajuntament de Sant Cugat volem agrair a les persones que 
componen la Comissió per la lluita contra les maltractaments i la violència domèstica 
de Sant Cugat del Vallès, formada per: CAP Sant Cugat, CAP Valldoreix, CAP Turó 
de Can Mates, CAP Salut Mental, Grup d’Atenció a la Víctima de la Comissaria de 
Sant Cugat del Vallès de Mossos d’Esquadra, Associació Dona i Drets, EAP del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Il·lustre Col·legi 
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d’Advocats de Terrassa, Grup de Dones de la Creu d’en Blau, Associació 
Noestasola, Grup de Dones Immigrants de Sant Cugat i els serveis municipals 
Atenció a la dona, Serveis Jurídics, Serveis Socials, Educació, Salut Pública i Policia 
Local, pel treball coordinat que estan duent a terme, moltes vegades de manera 
voluntària, i que amb la seva acció i treball està ajudant a moltes dones, nens, nenes 
i famílies que pateixen aquest tipus de violència a la nostra ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els portaveus han acordat que no es fa lectura 

de la moció, però sí que volia transmetre aquesta voluntat, jo crec que unànim, de tot 
aquest plenari en relació a posicionar-nos una vegada més en contra de la violència 
masclista, de la violència contra les dones, d’aquella violència que queda soterrada 
en el si domèstic i que no surt a la llum fins que les conseqüències són ja 
irreversibles, per tant demanar, i també fer un trasllat a tota la ciutadania, una crida a 
la ciutadania perquè sigui conscient d’aquest fet i també perquè els diferents partits 
polítics estem també a la disposició així com els serveis municipals per ajudar a 
aquelles persones que ho puguin necessitar. 
 

MOCIONS INSTITUCIONALS 

 

6.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PERQUÈ SANT CUGAT DEL VALLÈS 

PARTICIPI EN LA SETMANA EUROPEA DE L’ESPORT. 

 
Atès que recentment hem conegut que l'Associació Europea de Capitals de 

l'Esport (ACES) ha acceptat la petició de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per 
tal de que pugui ser Ciutat Europea de l’Esport l’any 2018, un cop s’hagi validat la 
seva candidatura en els propers mesos.  
  

Atès que el Parlament Europeu va aprovar l’any 2011 un informe a proposta 
del ponent, Santiago Fisas, sobre la "Dimensió Europea de l'esport". En aquest 
informe una de les propostes que es recollia era l'organització d'un dia europeu de 
l'esport. 
  

Atès que l’any 2015 la Comissió Europea va decidir posar en marxa la 
iniciativa organitzant la primera Setmana Europea de l'Esport, amb l’objectiu principal 
de promoure la participació en l'esport i l'activitat física a tot Europa.  
 

Atès que la Setmana Europea de l'Esport s'ha convertit en un autèntic 
esdeveniment europeu amb un seguit d'activitats que s’han organitzat a tot Europa i 
dirigit a tothom, independentment de l'edat, l'experiència prèvia o la condició física de 
cadascú. 
  

Atès que en la segona edició, celebrada el passat mes de setembre de 2016, 
han participat 2.174.936 persones dels 28 Estats de la UE i en 8.490 esdeveniments 
per promocionar l'esport. 
  

Atès que la Comissió Europea destina un pressupost a subvencionar accions 
relacionades amb la promoció de l'esport durant la Setmana Europea de l'Esport. 
 

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

 

ACORDS 
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PRIMER.-  Que l'Ajuntament de Sant Cugat sol·liciti participar com a “partner” 

en la Setmana Europea de l'Esport 2017. 
 

SEGON.- Que l’Ajuntament de Sant Cugat, dins el marc de la comissió creada 

en relació a la designació de Sant Cugat Ciutat Europea de l’esport 2018, amb 
representació de tots els agents esportius de la ciutat (OMET, AMPA’s, entitats 
esportives del municipi i partits polítics), es defineixi un pla d’activitats i accions per 
promocionar la pràctica de l’esport durant la Setmana Europea de l’esport 2017. 
 

TERCER.- Què l'Ajuntament de Sant Cugat presenti aquest pla d'activitats per 

promocionar la pràctica de l'esport durant la Setmana Europea de l'Esport 2017 per 
tal de rebre finançament de la Unió Europea abans de la data límit que fixi aquest 
organisme (previsiblement el proper mes de gener de 2017). 
 

QUART.- Donar compte d’aquesta moció a la Coordinadora d’Entitats 

Esportives, a Sant Cugat Creix, al Consell Municipal d’Esports, i a tots aquells agents 
vinculats a l’àmbit esportiu del municipi. 
 

 (En aquests moments el regidor Sr. Álvaro Benejam dóna lectura de 

l’anterior moció). 

 

7.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER AMPLIAR L’ESPAI SOCIAL QUE ELS 

ANIMALS DOMÈSTICS COMPARTEIXEN AMB L’ACTIVITAT DIÀRIA DELS SEUS 

RESPONSABLES. 

 

ANTECEDENTS 

 
Sant Cugat es va declarar en el Ple Municipal d’octubre de 2013 “Ciutat amiga 

dels animals”, fent-se ressò de l’estimació que nombrosos ciutadans tenen per la 
convivència amb animals. 

 
Així mateix cal recordar que l’actual Ordenança Municipal sobre la tinença i 

circulació d'animals d'acolliment domèstic a Sant Cugat (actualment en revisió) 
especifica les obligacions dels responsables d’animals domèstics envers l’animal i 
també les obligacions envers la resta de ciutadans de Sant Cugat. 
 

Fruit de la bona acollida de la tinença responsable d’animals i del compliment 
majoritari de les obligacions que comporta, s’ha fet palesa la necessitat d’espais 
d’esbarjo i convivència de gossos que s’han anat instal·lant al llarg de la ciutat. 
 

Quan es va presentar la proposta de la constitució de la Taula de Benestar 
Animal al Ple municipal d’abril de 2016, la proposta va tenir una acollida unànime.  La 
Taula de Benestar animal té entre els seus objectius vetllar per una tinença 
responsable d’animals domèstics i promoure la seva adopció en contraposició a la 
xacra de l’abandonament. 
 

La majoria de ciutadans de Sant Cugat que conviuen amb animals domèstics 
equilibrats, tenen un comportament cívic pel que fa a l’ús de l’espai públic. En aquest 
sentit no hi ha d’haver conflicte entre aquests ciutadans i els que lliurement han 
escollit viure sense la companyia d’animals. Aquesta harmonia és un signe de 
societat culta i avançada que cal afavorir. 
 

Conviure amb animals comporta efectes beneficiosos per a les persones: de 
caire terapèutic, de combat de la soledat, de companyonia i afecte. Per contra 
observem que aquests animals tan sociables pateixen episodis d’ansietat quan tenen 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.16                    pàg. 14 

 
ESBORRANY ACTA 

l’entrada prohibida en espais on la seva presència no generaria cap conflicte. Podem 
comprovar com en algunes societats nòrdiques l’espai compartit amb animals 
domèstics s’ha eixamplat amb èxit. 
 

És per tots aquests motius i perquè Sant Cugat aspira a incrementar el seu 
nivell de civisme, que es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- ENCARREGAR als serveis tècnics de l’ajuntament el disseny d’una 

enganxina-distintiu d’“Establiment amic dels animals” com a alternativa a la de 
“Prohibida l’entrada d’animals”. 

 

Segon.- ELABORAR una normativa interna que reguli l’entrada d’animals a 

l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania ubicada a l’edifici central de l’ajuntament, per tal 
que la ciutadania que ve a fer gestions pugui accedir amb el seu animal de 
companyia lligat amb corretja. D’aquesta manera, l’edifici municipal esdevindria un 
dels edificis que adopta aquesta categoria. 

 

Tercer.- PROMOURE entre els establiments de pública concurrència la lliure 

adhesió a aquesta categoria d’establiment amic dels animals. En cas que lliurement 
un establiment s’hi adhereixi l’Ajuntament els subministrarà el distintiu homologat. 
 

Quart.- ESTUDIAR, dintre de l’ordenament jurídic actual, les restriccions a què 

estan sotmesos els diferents espais de pública concurrència per a veure quins 
admeten aquesta oportunitat i quins no.  

 

Cinquè.- PROPOSAR a la Taula de Benestar Animal l’estudi de quina 

legislació internacional existeix sobre aquest tema, com a prospecció de en quina 
direcció podria evolucionar. 

 

Sisè.- INFORMAR dels acords adoptats a les associacions de comerciants  i a 

les entitats en general de la ciutat, a la Taula de Benestar Animal i al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 

(En aquests moments el regidor Sr. Joan Puigdomènech, dóna lectura de 

l’anterior moció). 

 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 

 

8.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 

C’s I PP PERQUÈ SANT CUGAT S’ADHEREIXI A LA CAMPANYA IMPULSADA 

PER L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM: DIGUES NO, LES VENDES 

IL·LEGALS AL CARRER ESTAN PROHIBIDES. 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que a Catalunya la venda il·legal està prohibida. 
 

Atès que al nostre país es persegueixen les xarxes de producció i de distribució 
i la venda i fins i tot el client pot arribar a ser sancionat. 
 

Atès que la venda il·legal atempta contra els drets laborals dels treballadors. 
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Atès que la venda il·legal perjudica enormement la indústria i el comerç 
legalment establerts. 
 

Atès que la venda il·legal vulnera els drets de la propietat industrial i 
intel·lectual. 
 

Atès que la venda il·legal fomenta el treball clandestí en règim d’esclavatge. 
 

Atès que la venda il·legal ofereix productes sense cap tipus de garantia que 
poden arribar a representar un risc per a les persones. 
 

Atès que la venda il·legal, en nombroses ocasions, està controlada per màfies i 
xarxes de delinqüència organitzada. 
 

Atès que la venda il·legal és una pràctica que suposa un frau a la hisenda 
pública. 
 

Atès que ocupa l’espai públic i dificulta alhora la lliure circulació. 
 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- Que l’ajuntament de Sant Cugat s’adhereixi a la campanya impulsada 

per la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Comerç i l’Agència 

Catalana del Consum, Digues no: les vendes il·legals al carrer estan prohibides, per 

tal de conscienciar als ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, dels perjudicis que 
suposa aquesta pràctica.  

 

Segon.- Posar a disposició dels comerços, restauradors i establiments en 

general de Sant Cugat, díptics informatius i cartells informatius, que la Direcció 
General de Comerç i l’Agència Catalana de Consum ha facilitat, per tal de fer una 
campanya comunicativa a tota la nostra ciutat.  

 

Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Direcció General de 

Comerç i a l’Agència Catalana del Consum. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDORA SRA. MAYTE PÉREZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA: Si voleu llegiré molt ràpidament els atesos ja que aquesta moció 

ve de l’Agència Catalana del Consum i de la Generalitat, és una campanya 
merament informativa, i vull remarcar això perquè segurament aquí sortirà debat de 
si és més legal o menys legal, però us llegiré molt ràpidament els atesos. 
 

 (En aquests moments la regidora Sra. Mayte Pérez dóna lectura a la part 

expositiva de la moció). 

 
 Degut a tot això nosaltres el que proposem com a ajuntament és afegir-nos a 
aquesta campanya que consistiria en repartir aquests díptics a les botigues i espais 
de concurrència i en si és afegir-nos a aquesta campanya. Nosaltres no volem ser 
jutges de ningú, no diem si és més correcte o és menys, simplement el que volem és 
que la gent tingui consciència d’aquesta pràctica. Altres vegades ens hem sumat a 
altres campanyes, veritablement potser no faria falta demanar aquest permís a la 
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resta de membres però crec que és prou important com perquè aquí es pugui una 
mica debatre i donar suport a aquesta idea. 
 

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

no podía ser de otra forma votaremos a favor de la moción y de hecho nos hemos 
sumado. La parte expositiva de la moción es absolutamente clara y diáfana, la venta 
ilegal perjudica a los comerciantes y es un fraude en todos los sentidos. Por si fuera 
poco esta venta ilegal está promovida y sostenida por mafias organizadas. No se 
trata de criminalizar a aquellas personas que practican la venta ilegal, pues 
normalmente son supervivientes de un estado del bienestar que atraviesa por serios 
problemas de financiación. Su conducta, que desde un punto de vista humano puede 
ser comprensible, no justifica en modo alguno el delito. Decir también que creemos 
necesario que, en estas campañas de las que se habla o habla la moción de 
sensibilización e información a la ciudadanía, sea el consumidor el que tome 
conciencia de que su compra del articulo ilegal es una estafa en toda regla y su 
comportamiento como poco igual de grave que el del vendedor ilegal. Por todo lo 
referido además de sumarnos votaremos a favor de la moción. 
 

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

el caso de la venta ambulante, ilegal, en este caso es ilegal porque precisamente hay 
otros comerciantes que sí que tienen un puesto aunque sea también ambulante o 
tienda física fija, pero todos ellos lo hacen solicitando la licencia y pagando unas 
tasas, que en este caso tampoco hay que criminalizar -como decía ahora mismo 
Sergio- a las personas que hacen venta ambulante de forma ilegal sin haber pedido 
esas licencias, porque en principio y dejando al margen las mafias, lo hacen para 
ganarse la vida, y eso es perfectamente comprensible y yo creo que cualquiera en su 
situación haría lo mismo, pero lo que no puede ser es que un ayuntamiento por un 
lado cobre tasas a las personas que quieran vender en la calle productos y, por otro 
lado, permita a otras personas que también los quieren vender, que no los paguen ni 
que pidan ninguna licencia, ni que se les obligue a vender productos que no sean 
falsificados, pues esas dos cosas no pueden ser, o una cosa o la otra, o todos 
cumplimos o no cumple nadie la normativa, y por lo tanto entendemos que sí que hay 
que pedir a todo el mundo que cumpla la normativa, y si no pues hay que hacer una 
normativa que haga compatibilizar una venta y la otra pero no se puede permitir así 
como así que esté una persona vendiendo en su comercio unos productos que 
además no son falsificados porque le obliga la ley a no vender productos falsificados 
y que enfrente tenga a otra persona que sí vende productos falsificados y que 
además no ha pedido licencia y no paga ninguna tasa, eso no se puede permitir. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: El voto será en contra y lo 

explico, porque no dudo de la buena intención con la que la regidora ha hecho este 
proyecto y ha presentado esta moción, que seguramente es proteger a los 
consumidores, pero nos encontramos con realidades bastante diferentes cuando 
tenemos la lucha por la comida del día a día. Les comento una cosa, si Victor Hugo 
reescribiera Los Miserables en el 2016 su personaje principal no sería Jean Valjean, 
su principal personaje sería Michael Kountier que acumula prisión de 12 años por 
vender en el top manta, cuando la mínima en España es de 8 años, y que se le 
condenó además a pagar 21.487 € nada más que a la SGAE, 550 personas hasta el 
2010 habían pasado por cárcel por este motivo, 96 entran en prisión cada año. En el 
2016 solo en una operación en la ciudad de Barcelona cuatro personas entraron en 
prisión, una entró en un Centro de Internamiento de Extranjeros condenado en este 
mismo Pleno hace dos meses, y otra persona por una supuesta, digo “supuesta” 
para que no me caiga ningún juicio encima, actuación de la Policía municipal de 
Barcelona llegó con una pierna rota al hospital. Por esto pido encarecidamente que 
yo crea que esta campaña sí que trata este tema a la ligera y no busca resolver los 
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orígenes del problema, incluso esta campaña habla de sancionar a quien compra. 
Aquí no se habla de los mecanismos de comercio impuestos que hacen imposible la 
comercialización de productos para los comerciantes finales como la excesiva carga 
del 21% del IVA que si nos comparamos con otros países que suelen ser ejemplo 
para España en el área comercial, tenemos por ejemplo a Estados Unidos que tiene 
según el Estado de 0 a 10% de IVA, y no se habla en los textos de la campaña de 
combatir el crimen organizado. También decirles, como decía Álvaro, que hay un 
problema de impuestos que pagan unos y no pagan otros, estoy totalmente de 
acuerdo, hay unas personas que no pagan impuestos cuando hacen el top manta, 
pues bien cojamos a cada mantero que existe en Cataluña y démosle la nacionalidad 
y veamos si pagan o no pagan impuestos. Señores estas personas no pueden pagar 
impuestos porque son ilegales, ellos mismos están ilegalizados, con lo cual no 
pueden pagar impuestos. Es verdad que hay que controlar los productos que entran 
del extranjero, en el caso de China que entran muchas veces sin control, tenemos 
que hace poco entró una leche falsificada en África y también en China, que provocó 
enfermedades en 6.000 niños y mató a 3 niños y esto es parte del comercio ilegal 
que se está haciendo, pero protegernos no quiere decir ilegalizar aún más a estas 
personas que son el último escaño de la sociedad, que por ser el último escaño de la 
sociedad ni siquiera aparecen en un peldaño de la sociedad, que son en este caso 
los manteros. Por eso creo que se deberían buscar soluciones mucho más profundas 
para no caer en la estigmatización de este colectivo y que si de verdad se quiere 
acabar con este problema no busquemos a los responsables en los manteros sino 
que busquemos los responsables en aquellos que tienen las cuentas en Suiza. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Interessant debat, la veritat és que podríem estar parlant estona d’això, de qui té dret 
a vendre i qui no, però bé, de fet el que se’ns presenta aquí és una adhesió a una 
campanya com d’altres vegades i que per tant el nostre grup li donarà suport, no té 
cap inconvenient en fer-ho, però sí que ens hagués agradat haver-la pogut 
complimentar amb algun tipus d’acció des del propi Ajuntament de Sant Cugat, des 
de la pròpia àrea de Comerç, més enllà de distribuir uns pòsters i uns díptics, per cert 
els pòsters que es col·loquin com s’han de col·locar, perquè l’ajuntament a vegades 
col·loca els pòsters amb el seu membret a on no s’han de col·locar, per tant en 
aquest cas que es col·loquin a dins de l’aparador que s’ha de col·locar també, ja que 
demanem civisme demanem civisme per tot arreu. 
 
 Al nostre entendre és una moció que es queda curta, que hauria d’haver posat 
alguna cosa d’alguna acció per part de l’ajuntament i que per tant més enllà de tot el 
debat de la legalitat i la il·legalitat, de qui ven, de com es ven, i de la permissivitat que 
molts ajuntaments també hi ha amb els manters o amb les vendes ambulants, tots 
hem pogut veure manters al carrer que quan veuen a la Policia s’aixequen, marxen, i 
quan marxa la Policia s’hi tornen a posar, i aquestes són qüestions que s’han de 
resoldre. 
 

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

Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció. Aquesta moció es presenta en una 
ciutat on la presència de manters al carrer no considerem que sigui una problemàtica 
de primer nivell, llavors nosaltres entenem que aquesta campanya comunicativa a 
nivell local per tant no li veiem la prioritat. Estem d’acord en que cal promocionar i fer 
pedagogia del comerç responsable i de fet hem presentat diverses mocions en 
aquest sentit però aquesta no ens acaba d’agradar. El que s’ha dit quan es 
presentava aquesta moció no és gaire coherent amb el que aguanta el contingut de 
la moció, no parla del problema de fons que hi ha al darrera, la moció no ens planteja 
una alternativa per a les persones que es veuen abocades a saltar-se la llei i a 
vendre al carrer perquè és l’única manera que tenen per tirar endavant, i això és 
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important sobretot quan parlem de consum responsable i quan apel·lem a les 
consciències, potser enlloc de fer una campanya que podria estar estigmatitzant els 
manters, enfrontar-los amb els comerciants, posant a aquests últims com a úniques 
víctimes, doncs el que caldria és demanar una acció decidida contra les màfies que 
importen i controlen la distribució de productes falsificats, una acció conjunta amb 
l’Administració Tributària i amb la Policia, a la moció no hi ha rastre d’aixó, si hi fos 
potser hi votaríem a favor. Estem d’acord en que cal fer una acció integral en aquest 
tema i que això també comporta donar una alternativa legal i digna a les persones 
que venen, és a dir proporcionar formació ocupacional, prendre mesures per 
regularitzar la situació administrativa d’aquells que ho requereixin, i això sí que seria 
apel·lar a la consciència i al consum responsable, però tal i com està aquesta moció 
no li veiem sentit a Sant Cugat, creiem que és molt incomplerta i per això ens 
abstindrem. 
 

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

MES: Digueu-me raro però ens ha semblat veure que la moció estava adreçada a la 

ciutat de Sant Cugat, evidentment hi ha un debat de fons que és el que han comentat 
el conjunt dels companys sobre el que seria la venda il·legal i quin és el seu 
tractament, però en tot cas nosaltres el que farem a l’explicació serà sobre les dades 
que tenim de la nostra ciutat i també sobre les intervencions que ha fet la regidora de 
Comerç tant en premsa com en aquests moments, per tant el debat sobre la venda 
il·legal crec que se’ns escapa en aquesta moció, perquè aquesta és una moció de 
caire local, no de caire general, i per tant estaríem entrant en d’altres consideracions 
que segurament molts compartiríem sobre la complexitat que existeix en aquesta 
situació i posem exemples, la complexitat de Barcelona on els darrers tres governs, 
l’actual també, està tenint, i tenen, i han tingut dificultats claríssimes per abordar el 
debat des de tots els àmbits, des de solament la seguretat, o des d’àmbits socials 
com en aquests moments i, tot i així, la situació continua complicada i no funciona. 
També sabem, a part de Barcelona, el conjunt de municipis de costa on aquest estiu, 
i l’altre, i l’altre, i l’anterior, i tots els altres, han tingut aquest problema sobre la taula i 
ha estat una veritable situació que els equips de govern de tots els municipis, de tots 
els colors polítics, no han pogut o no han sabut resoldre, per tant és complicada. Jo 
crec que no ens podem comparar Sant Cugat del Vallès amb Barcelona, amb Roses, 
amb Sitges o altres municipis i per tant crec que segurament estem desenfocant la 
situació si parlem en àmbits generals. 
 
 En aquest sentit recordar dues coses de sentit comú, nosaltres ja tenim una 
ordenança de Civisme i una de Via Pública que empara aquestes situacions que 
descriu la campanya i sobre això un té alguna pregunta i parlant d’àmbit local: 
quantes persones tenim comptabilitzades que han realitzat aquestes actuacions. Si 
tenim 3.000 jo els hi diré que segurament aquesta campanya és necessària 
conjuntament amb accions socials. Quantes actuacions ha realitzat la Policia local en 
el darrers 4 anys? Quina és la taxa de turisme que té Sant Cugat en aquest temps?, 
recordin que la campanya està adreçada sobretot a àrees turístiques i a l’estiu. Arrel 
de tot això, quins informes de Serveis Socials han tingut en el tracte amb aquestes 3, 
4 o 3.000 persones que han estat contactades, detingudes o aplicades alguna falta 
administrativa?, hem tingut actuacions des de Serveis Socials?, sí o no. I aquest és 
el tema que entenem que tenim a sobre la taula, si Sant Cugat és Barcelona o no en 
aquest àmbit; nosaltres creiem sincerament que no, creiem que no. El concepte de la 
campanya nosaltres estem d’acord amb el suport al comerç local, no solament en 
aquest àmbit, hi ha molts d’altres, és evident que allò que es ven a Barcelona o a 
qualsevol lloc, i aquí també, prové d’algunes màfies o no, i tornem  a fer la pregunta, 
de les persones que s’ha contactat en tot aquest temps, quines i quantes provenen 
de màfies i quines quantes no?, per tant tenim una sèrie d’interrogants. Si parlem de 
temes generals, sabem que les persones que estan en els diferents llocs, i molts els 
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trobem també als ferrocarrils, és la darrera fase, els petits, els que estan al darrera, 
els que donen la cara, i ens queden els altres, els que venen, i segurament també 
part de les actuacions les hauríem de fer aquí, per tant la nostra conclusió i en aquest 
cas el suport de la campanya en aquells àmbits on sigui necessari conjuntament amb 
actuacions locals, considerem que en aquesta ciutat en aquests moments no cal i per 
tant sí a la campanya però no a la situació local i farem una abstenció. 
 

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

Comparteixo força coses de la darrera i la penúltima intervenció. Entenem que 
aquesta campanya en llocs com Barcelona on hi ha un debat profund i a més a més 
és un debat en el qual segurament tindríem posicions molt riques perquè té molts 
matisos i des del nostre grup sempre hem defensat el comerç local i hem mostrat la 
preocupació quan els pressupostos de l’Ajuntament es baixava el que es destinava a 
fer campanyes de promoció al comerç local i totes aquestes qüestions. Què passa?, 
que nosaltres quan veiem aquest díptic, que en el fons els atesos de la moció són els 
atesos que té aquest díptic, pensem que estem intentant buscar un problema on no 
el tenim. A Sant Cugat no és que hi hagi problema de manters, és que no hi ha 
manters, de fet quan es va presentar la moció es va dir que ocasionalment n’hi ha un 
parell o tres, cosa que per a nosaltres no és un problema. Jo pensava que el Ferran 
faria referència a algunes de les coses que es van dir quan es va presentar la moció, 
com quan es va preguntar si hi havia un cens de manters o si se sabia si hi havia 
manters, i es va dir que no se sabia, es va fer una resposta una mica intuïtiva, que 
n’hi havia un parell o tres de detectats, a vegades, que en aquell moment no hi eren 
evidentment, per això nosaltres no sabem veure el problema.  
 
 És evident que el comerç local que paga els seus impostos i tot plegat se li ha 
de donar suport, ara bé, a part que aquí a Sant Cugat no tenim aquesta qüestió algú 
pensa que el que venen aquests manters és competència del comerç local en la 
nostra ciutat, no parlo de Barcelona ni d’altres llocs. En tot cas a nosaltres ens 
sembla que és buscar problemes a on no n’hi ha, i també generar una certa 
estigmatització d’un col·lectiu que al cap i a la fi ho fa perquè no es pot permetre 
pagar els impostos. Tothom ha de pagar impostos, en aquest país tenim molta gent 
que no paga impostos per dalt i per baix, i molt més els de dalt, i molts dels partits 
que s’omplen la boca d’algunes coses tenen molta gent que no paga impostos i 
molts casos d’aquests, per tant no ens preocupen tant uns manters que els reals 
evasors d’impostos que no són els subsaharians que ocasionalment es poden posar 
al carrer Santiago Rusiñol. En tot cas per a nosaltres és -de nou i per acabar- generar 
un problema que no existeix a Sant Cugat, és aquella qüestió d’assenyalar la lluna 
amb el dit, en aquest cas la lluna seria la pobresa, i nosaltres mirem el dit i no la 
lluna, mirem el símptoma, el posar una manta i haver de fotre el camp corrents quan 
ve la Policia local perquè no tens ni ciutadania ni tens recursos per obrir un comerç 
amb totes les garanties, que és el que estaria bé que tothom pogués fer. Per tant el 
nostre vot contrari a una moció que considerem del tot innecessària a la nostra ciutat 
l’any 2016. 
 

 . REGIDORA SRA. MAYTE PÉREZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA: Hi ha alguns arguments amb els quals no estic gens d’acord, el 

petit comerç té un problema que és que té poca ajuda per dir-ho d’alguna manera, 
llavors vaig veure aquesta moció, sí que és cert que no tenim una gran afluència de 
manters, sí que és cert que quasi tots els dijous en el mercadet n’hi ha, sí que és cert 
que moltes vegades al carrer Santiago Rusiñol es posen, i gràcies a Deu no són 
molts, és veritat, però simplement ens estem adherint a una campanya que és 
informativa per a la gent, jo crec que com a consumidor tens dret a saber si fas ús 
d’aquest sistema de compra, tens dret a saber o a tenir present què és el que estàs 
fent. No jutgem Dimitri, no estic jutjant ni molt menys si hi ha gent que té aquesta 
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necessitat, segurament qui ho ha de fer és perquè té una necessitat, amb això estem 
d’acord, però com bé ha dit l’Àlvaro o altres companys, hi ha unes normes que s’han 
de respectar, il·legal és, ens agradi més o menys, tinguin els seus motius o no és 
il·legal, i el públic això ho ha de saber, i ha de saber que si compra allà està fent una 
cosa que és il·legal i que pot ser sancionat i tot el demés que comporta. Això és així 
aquí, a Barcelona, a Roses, i a on sigui, justament Dimitri tu tens una empresa i saps 
el difícil que és portar-la endavant, doncs tot el que sigui poder informar o impedir 
que es portin a terme il·legalitats doncs benvinguda sigui, és la meva opinió. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     16 (Convergència, C’s, PSC i PP) 

Vots en contra:   4 (CUP-PC i regidor no adscrit) 

Abstencions:      5 (ERC-MES i ICV-EUiA) 

 

9.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 

CUP-PC I ERC-MES DE SUPORT AL REFERÈNDUM DE CATALUNYA.  

 

En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant 
la voluntat de decidir el nostre futur polític com a nació. Han sigut moltes les 
expressions dels catalans i catalanes: mobilitzacions socials -la manifestació de l’11 
de setembre de 2012 “Catalunya nou Estat d’Europa”; la “Via Catalana” del 2013 o la 
“Via lliure a la República Catalana” del 2015- processos participatius com el 9N de 
2014, processos electorals com les del passat 27 de setembre on es va configurar 
una majoria clara per portar Catalunya a les portes d’un nou Estat. Sempre des de 
l’òptica pacífica i utilitzant els mecanismes que la democràcia posa a l’abast de la 
ciutadania. 
 

La resposta però del Govern espanyol sempre ha estat el rebuig al diàleg, n’és 
un exemple la negativa al traspàs de la competència per fer un referèndum i decidir 
de manera lliure i democràtica.  
 

Atès que la Carta de les Nacions Unides i la Declaració dels Drets Humans 
reconeixen el dret a l’autodeterminació, el Parlament de Catalunya afirma el dret 
imprescriptible i inalienable de Catalunya a exercir-lo. 
 

Atès que el Parlament de Catalunya ha constatat que les eleccions celebrades 
el 27 de setembre de 2015 van conformar una majoria parlamentària favorable a la 
independència de Catalunya.  
 

Atès l’aprovació de la proposta de resolució aprovada al Parlament de 
Catalunya el passat 6 d’octubre de 2016 acordant:  
 

 La celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya 
com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i una resposta 
binària.  

 

 Comprometre’s a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme 
la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal.  

 Convocar una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a 
l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i fermesa 
d’aquesta convocatòria de referèndum. 

 

 La preparació dels procediments i reglaments necessaris per fer efectiu el 
referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els 
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estàndards internacionals, i amb especial èmfasi en la creació d’espais de debat i 
propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels 
partidaris del sí i el no a la independència en igualtat de condicions.  

 

 Constatar la necessitat que el text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha 
d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim 
la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets 
fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant 
el període de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i 
l’aprovació de la constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent.  

 
És per tot això que es proposa al ple de la corporació els següents:  

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Donar suport a la proposta de resolució aprovada per una àmplia 

majoria de 72 vots el dia 6 d’octubre de 2016 al Parlament de Catalunya que inclou 
tot el desplegament necessari per al procés constituent. 
 

SEGON.- Manifestar la voluntat d’aquest ajuntament a la celebració d’un 

referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya el setembre de 2017 amb 
una pregunta clara i una resposta binària.  
 

TERCER.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la 

Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a 
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al 
Govern espanyol.   
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 

 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Esto 

parece el Pleno de la marmota, estamos siempre votando lo mismo. En base al 
informe redactado por el Secretario de nuestro municipio sobre la moción que aquí 
se presenta, nuestro grupo municipal abandonará la sala para no incurrir en ninguna 
ilegalidad con las implicaciones incluso penales para aquellos concejales que voten a 
favor como indica el documento. Que no se quejen luego si les citan o les abren 
expedientes sancionadores a título individual. Ustedes en su calidad de cargos 
electos incumplen y violan reiteradamente las leyes que luego exigen a los 
ciudadanos que cumplan. Les recuerdo que representan a si mismos, no a Cataluña 
ni a los catalanes que sí cumplimos las leyes, nos guste o no. 
 

(En aquests moments, essent les 19,37 h. els tres regidors del grup 

municipal de C’s abandonen la Sala de Plens). 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: El que sí que crec que és un dia de la marmota 

és aquest comportament reiteratiu a no defensar allò que és el dret de tots i totes i és 
el que tots intentarem amb aquesta moció que amb nous esdeveniments volem 
actualitzar en aquest plenari. 
 
 En els darrers anys una àmplia majoria de la societat catalana estem 
expressant la nostra voluntat de decidir, de decidir el nostre futur polític com a nació i 
hi ha hagut moltíssimes expressions de democràcia, moltíssimes expressions dels 
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catalans i les catalanes per a fer-ho possible, i sempre s’ha fet des de la necessària 
òptica pacífica, des de la necessària òptica d’utilització dels mecanismes que la 
democràcia ens dota com a ciutadania. Novament el Govern de l’Estat espanyol 
sempre ha estat rebutjant aquest diàleg, n’és un exemple clar la negativa del traspàs 
de la competència per a fer un referèndum i decidir de manera lliure i democràtica. 
Tant la Carta de les Nacions Unides com la Declaració dels Drets Humans 
reconeixen aquest dret a l’autodeterminació, i també el nostre Parlament reconeix 
aquest dret a exercir-lo. En aquest sentit la proposta de resolució aprovada pel 
Parlament de Catalunya el passat 6 d’octubre del 2016 dóna impuls i suport a 
aquesta idea que els hi comentava. La celebració d’aquest referèndum vinculant 
sobre la independència de Catalunya com a molt tard el setembre de 2017 amb una 
pregunta clara i una resposta binària, i en aquest sentit activant tots els dispositius 
legislatius necessaris perquè tingui la necessària cobertura legal, i això és el que 
volem fer, des de l’àmbit local novament, des dels ajuntaments i des de Sant Cugat 
volem traslladar al nostre Parlament, volem traslladar al nostre Govern, volem 
traslladar al nostre President el suport a aquest referèndum, perquè el referèndum és 
de les expressions més democràtiques que existeixen. No ens queixem, el que volem 
és defensar el nostre dret. 
 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Aquest és un 

d’aquells casos insòlits en aquest Ple, i és que estem al 100% d’acord amb una 
moció, de la primera a la darrera lletra, no entenem en què podem estar incorrent de 
delictiu quan només estem demanant democràcia, dret a decidir i tenir la cobertura 
legal per tal de fer-lo efectiu, simplement em sembla al·lucinant. 
 
 A més a més és que a la moció es diuen coses que m’atreveixo de qualificar 
d’objectives, o sigui descriu grans mobilitzacions, explica que hi ha una majoria social 
al nostre país que vol -independentment de si votarà sí o no- fer efectiu el dret a 
decidir, ens diu que l’Estat ha rebutjat el diàleg, i això és un fet contrastat, per tant no 
sé veure el delicte la veritat, el que passa és que l’Estat espanyol com que no té 
massa de democràtic doncs és evident que busca sempre qualsevol cosa per aturar 
la democràcia. Diu que el 27-S va haver-hi una majoria independentista al Parlament, 
cosa que es pot comprovar mirant el president del Parlament, i que hem de treballar 
per a fer-ho efectiu, per tant nosaltres no creiem que estiguem dintre d’una moció 
que parli d’independència sinó d’autodeterminació respecte un dret fonamental i per 
tant donarem suport. 
 

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

Algú els hi hauria de dir als regidors de C’s que per quedar-se aquí no se’ls hi 
enganxarà res, perquè aquesta necessitat que tenen sempre de marxar doncs no 
l’entenc. 
 
 Repetiré alguns arguments però potser al final per esgotament algú ens 
començarà a entendre perquè això és el que costa, que no s’acabi d’entendre que 
hem arribat a aquest punt d’aquest procés polític avalats i legitimats per una majoria 
absoluta inequívoca a les nostres institucions i amb això em refereixo òbviament al 
Parlament de Catalunya que és la màxima expressió de la sobirania popular, però 
també en molts Plens municipals com aquest mateix, a on estem avalats aquí per a 
complir un mandat democràtic que vam rebre a les urnes a les passades eleccions, 
unes eleccions per cert del tot legals i per tant també legítimes. És un procés que és 
purament democràtic perquè com deia molt bé l’Ignasi el que pretén és donar la veu 
al poble de Catalunya i el que no entenem i pel que estem lluitant els 
independentistes en aquests moments és perquè puguem votar tots plegats, i quan 
dic “tots plegats” interpel·lo a tothom, fins i tot a aquells que han sortit de la Sala de 
Plens. Per tant ni informes de Secretaris, ni decisions anti-natura d’un Tribunal 
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Constitucional que prefereix carregar-se un principi bàsic d’un estat de dret que és la 
separació de poders per salvaguardar la sacrosanta unitat d’Espanya, ens farà 
desistir, ni tan sols l’ús de l’artilleria legal o fins i tot de l’artilleria estricta que alguns 
pretenen utilitzar. Es poden rebre amenaces amb inhabilitar a la Presidenta d’un 
Parlament sobirà, es poden imputar càrrecs públics que van treure urnes de cartró al 
carrer -per cert alguns dels que van votar en aquestes urnes ara donen suport a 
aquestes imputacions-, es poden detenir representants locals per penjar una 
determinada bandera, i pot planejar l’ombra de l’amenaça sempre sobre determinats 
càrrecs electes, però no ens espantaran perquè nosaltres amb permís o no del 
Tribunal Constitucional farem la nostra feina que és deixar votar tothom. Sé que 
alguns de vostès els encanta el debat del referèndum, permanentment donar-li 
voltes, referèndum sí, referèndum no, per tal de no abordar la decisió definitiva, si 
votarem sí o no en aquest referèndum. Nosaltres també estem cansats, estem 
cansats del procés, estem cansats de les mobilitzacions, estem cansats a cada Ple 
d’haver de repetir el mateix. A nosaltres el que ens encantaria és poder tirar endavant 
determinades lleis, lleis contra la pobresa energètica, lleis per garantir l’habitatge 
digne, lleis per garantir uns serveis públics de qualitat, lleis per tenir un model 
d’energia sostenible i neta, lleis per tenir moltes més eines la ciutadania per poder 
participar de forma molt més directa en la democràcia, això ens encantaria. El que 
nosaltres no volem és l’immobilisme, però enlloc de poder fer això nosaltres hem 
d’anar donant voltes sempre en aquesta marmota que dèiem perquè nosaltres el que 
volem fer per damunt de tot és salvaguardar el dret que tenim a votar, perquè aquí 
del que es tracta és de fer política, i fer política vol dir abordar la situació amb valentia 
i no escudar-se darrera dels tribunals. 
 
 Sabem que l’Estat espanyol prefereix no votar, sobretot quan sap que el 
resultat no li és favorable a uns quants, acabem de saber-ho, van decidir no fer un 
referèndum per decidir si monarquia o no perquè els de sempre l’haurien perdut, i és 
que els de sempre mai volen que res canviï, i ara per això tampoc volen aquest 
referèndum perquè també el tornarien a perdre els de sempre. Per tant demòcrata 
n’ets o no n’ets, no en funció del resultat del que votes sinó si creus que l’única 
fórmula és votar, i els independentistes per damunt de tot som demòcrates i en 
aquest referèndum volem que vostès també votin, ara siguin valents i assumeixin 
aquest repte. 
 

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

Nosaltres com sempre, ja s’ha dit, sempre que es tracta aquest tema que, 
últimament, en aquest any ja han sigut unes quantes vegades, i és veritat això 
sembla el dia de la marmota, estem cada vegada, quasi cada Ple repetint una moció 
del mateix estil sobre el mateix tema. Després hem de canviar l’horari dels Plens 
perquè acabem a les tantes, perquè és clar, si anem repetint la mateixa moció cada 
Ple doncs evidentment és així, acabem a les dues de la matinada. 
 
 No per força de repetir, no per repetir sempre la mateixa qüestió, el mateix 
pediment en aquest cas, es farà veritat. Aquí la veritat és que hi ha unes eleccions 
estatals, autonòmiques, locals, en les que es vota, i a més a més en els últims 5 o 7 
anys molt sovint, hem fet més eleccions de les que en realitat tocava si haguéssim 
respectat la durada de les legislatures i els mandats, per tant de dèficit democràtic 
cap, aquí no hi ha dèficit democràtic, el que passa és que a vostès quan hi ha 
resolucions judicials que no els hi agraden llavors comencen amb l’argument de que 
el Tribunal Constitucional està polititzat i que no hi ha una separació de poders a 
Espanya. I això no pot ser, les regles del joc estan marcades i quan t’afavoreixen les 
sentències t’afavoreixen, i quan et perjudiquen et perjudiquen, és així, i no per això 
s’ha de desprestigiar al Tribunal Constitucional dient que està polititzat i que segueix 
ordres del govern de l’Estat. Això és amb la voluntat de que al final tot el tema del 
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dret a decidir es converteixi en una realitat, amb una veritat, que en realitat no és tal, 
no és una veritat, és un concepte i que uns l’entenen d’una forma i els altres 
l’entenen d’una altra forma, el dret a decidir segurament té moltes interpretacions, 
vostès l’interpreten d’una forma i com no s’accepta per part de la resta, per part dels 
altres partits que també són democràtics i estan elegits a les urnes, llavors el dèficit 
democràtic el tenim nosaltres, els que no acceptem aquesta teoria, doncs no, això no 
és així. I no és la voluntat d’aquest grup municipal de fer valdre aquesta sentència, 
aquests informes que ha emès el Secretari General de l’ajuntament dient que aquest 
tipus de declaracions en un Ple municipal són il·legals, i no són il·legals perquè ell 
tingui el caprici de que siguin il·legals sinó perquè hi ha unes lleis que fan, que diuen 
unes coses, que serien contravingudes per aquestes declaracions; doncs tenim 
aquest informe i per tant això és el que s’ha de respectar, no serà la nostra voluntat 
d’impugnar aquestes resolucions ni de judicialitzar aquestes resolucions, ja que 
encara que digui ell que poden ser il·legals i els regidors que votin a favor poden ser 
judicialment imputats, no és la voluntat,  però al final ho haurem de fer, però no 
perquè nosaltres vulguem sinó per la seva insistència, o sigui cada cop que vostès 
presenten aquesta moció a nosaltres ens entren més ganes d’impugnar judicialment i 
no ho hem fet, encara no ho hem fet, jo particularment no he fet cap pas en aquest 
sentit, però és que al final m’obligaran vostès, i després no es queixin, després no 
diguin que es judicialitza la política. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Nosaltres no entrarem a valorar el contingut d’aquesta moció perquè és repetir 
moltes de les qüestions que vostès han fet, però sí deixi’m fer un parell o tres de 
precisions sobre el text propi de la moció, normalment no ho fem però aquesta 
vegada sí perquè com que diuen coses que no són certes. Vostès diuen que 72 
diputats és una àmplia majoria, home! és un pèl exagerat dir que 72 diputats són una 
àmplia majoria. 72 diputats és una majoria absoluta però no una àmplia majoria, per 
tant és una constatació que s'ha de fer. La segona constatació, la celebració d’un 
referèndum per la independència, home!, si vostès volen fer un referèndum no diguin 
referèndum per la independència sinó pel que vol ser Catalunya, perquè sinó vostès 
ja estan predisposant que aquest referèndum només serveix per dir sí a la 
independència i per tant és una constatació que no s’ha de fer. I la tercera, jo crec 
que moltes vegades diem que el Sr. Secretari amb aquest abast informe que ens ha 
fet ens fa una recomanació i jo crec que sempre li hem fet cas, aquesta vegada ens 
l’estem saltant a la torera, ho sento Sr. Secretari per la seva feina però crec que té 
raó amb l’informe que vostè ha dit i que desaconsella que això se sotmeti a votació. 
Per tant són tres constatacions sobre el text propi de la moció. 
 
 En tot cas vostès ja saben quin és el plantejament del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, el nostre plantejament és avançar cap a la reforma de la Constitució i 
mirar cap a un estat federat, cap a un estat federal que ens permeti l’encaix i 
vertebrar un estat en que visquem tots en convivència, i saben que aquesta proposta 
fa dos anys enrere no tenia èxit, i ara sembla que és l’única sortida possible per 
aquest atzucac que ens han posat uns i altres, uns que volen la independència i els 
altres que no es volen moure ni un borrall per d’alguna manera solventar aquesta 
situació. Per tant com vostès saben el nostre grup s’abstindrà en tot aquest tema al 
llarg de les mocions i al llarg de les propostes que han passat. Ara bé, la darrera 
constatació, el 27 de setembre no hi ha cap mandat per saltar-se la llei. 
 

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

Jo sí que entraré en el contingut de la moció perquè crec que seguint una mica el 
que deia ara el Pere de la resolució del Secretari, jo crec que els regidors tenim el 
dret d’expressió i d’expressar les nostres intencions com vulguem, ho hem repetit 
moltíssimes vegades, jo crec que voler impugnar opinions o voler impugnar suports 
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que puguem expressar en aquest Ple o amenaçar en fer-ho com ha fet el regidor del 
Partit Popular, jo crec que està fora de lloc. Pel que fa al contingut de la moció, que 
crec que és l’interessant, jo crec que aquesta moció és una rèplica, bé, crec no, és 
una rèplica de la resolució que Junts pel Sí i la CUP van presentar al Parlament, i 
paral·lelament -també s’ha de dir tot- el grup de Catalunya Sí que es Pot en va 
presentar una altra que es va aprovar també i que va rebre més suports perquè la 
van votar favorablement Junts pel Sí, la CUP i també Catalunya Sí que es Pot. 
Haguéssim pogut treballar aquesta moció presentant aquesta moció alternativa però 
som els que som i les nostres prioritats anaven per altres llocs, tot i així haguéssim 
agraït que els proposants busquessin -perquè s’omplen la boca de dir que volen que 
el referèndum sigui ampli i que hi siguem tots- aquests suports i que no presentessin 
una moció que va ser aprovada amb menys vots que l’altra. 
 
 Per a nosaltres aquesta moció continua confonent voluntàriament i 
interessadament, segurament, conceptes com procés constituent i independència, o 
procés constituent i referèndum, nosaltres continuarem insistint sobre el model 
d’estat, hem de fer aquest debat i per tant no podem dir primerament quin model 
d’estat serà. El procés constituent ha de situar en el seu frontispici el model de 
societat que volem, com ha dit la Mireia, per Catalunya dins d’un model de societat i 
debatre i acordar també la nova estructuració política de l’estat, del nou estat, i el 
paper que correspon jugar als diferents nivells institucionals. Per tant per a nosaltres 
no és acceptable que la proposta de procés constituent es vinculi ja directament a un 
horitzó concret i es confongui amb un resultat prèviament configurat i acordat entre 
dos grups que és concretament el de la independència, precisament el model d’estat 
creiem que cal decidir-ho per la via democràtica, per la via del referèndum. D’altra 
banda creiem que és bàsic defensar propostes com el referèndum i com l’exercici del 
dret a l’autodeterminació. Si Esquerra, Convergència i la CUP volen de debò el 
referèndum han de poder acceptar una proposta que garanteixi el seu recorregut, i la 
seva pervivència institucional, sense incidents, sense suspensions per part del 
Tribunal Constitucional. Si volen un referèndum no el vulguin fer sols, i jo crec que 
aquesta resolució va en aquesta línia. És per això que nosaltres ens abstindrem 
perquè estem d’acord amb el referèndum però no amb algunes de les afirmacions 
que fa la moció. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:   1 (PP) 

Abstencions:      3 (ICV-EUiA i PSC) 

 

(En aquests moments, essent les 19,54 h., es reincorporen a la sessió els 

tres regidors del grup municipal de C’s). 

 

(En aquest moment l’Alcaldia en exercici de les facultats inherents a la 

Presidència dels òrgans col·legiats, disposa l’alteració de l’ordre de despatx, 

tot entrant-se en el punt número 12). 

 

12.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, 

CONVERGÈNCIA I ICV-EUiA SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA ALS SERVEIS 

VETERINARIS. 

 

ATÈS que l’1 de setembre del 2012 el govern espanyol del Partit Popular va 

pujar l’IVA dels serveis veterinaris del 8% al 21%.  
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ATÈS que s’estima que vora la meitat de les llars dels Països Catalans 

conviuen amb animals de companyia.  
 

ATÈS que l’increment de l’IVA ha suposat que al 2014, a l’Estat espanyol van 

tancar més de 750 clíniques veterinàries, donant peu a l’intrusisme laboral i 
augmentant l’economia submergida.  
 

ATÈS que l’increment de l’IVA ha condemnat al sector dels medicaments 

veterinaris que estava creixent prèviament. El sector dels medicaments mèdics ha 
passat d’un creixement d’un 5,01% a un creixement de -9,48% a l’any 2013 que en 
conjunt suposà un descens combinat del -15%.  
 

ATÈS que l’augment de l’IVA sumat al context econòmic ha comportat un 

descens dels tractaments preventius per a malalties infectocontagioses (-20%) i 
parasitàries dels animals i, en última instància, l’augment de l’abandonament dels 
animals domèstics. Al 2014, l’abandonament d’animals domèstics fou de 49.410 
gossos i gats al conjunt dels Països Catalans (21.960 a Catalunya, 17.797 al País 
Valencià i 9.653 a les Illes Balears i Pitiüses). La principal causa d’abandonament és 
l’econòmica, que ha passat de la sisena posició al 2010 (8,7%) a la causa principal al 
2014 (16%). Tot això, d'acord amb les dades oficials del Ministeri d'Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient espanyol.  
 

ATÈS que sumat al descens dels tractaments preventius, cal tenir present que 

els animals abandonats sovint no compleixen els requisits sanitaris i, per tant, són un 
risc per a la salut pública en tant que poden contraure malalties zoonòtiques, 
malalties que es transmeten d’animals a humans (com ara la ràbia, la leishmaniosi, la 
dirofilariosi, la toxoplasmosi, el call hidatídic, altres teniasis, erliquiosis i leptospirosi). 
Per tant, hem de tenir en compte que la salut animal i la humana van estretament 
lligades. 
 

ATÈS que aquests riscos sanitaris poden comportar despeses majúscules per 

al sector públic, tant de forma directa com indirecta (com ara el turisme, per exemple, 
que es pot veure significativament afectat per la desconfiança que genera tal risc 
sanitari). La despesa en medicina preventiva sempre és manifestament menor a la 
curativa.  
 

ATÈS que la despesa mitjana diària d’un animal en custodia d’un municipi és 

de 8,5€ (10,29€ incloent-hi l’IVA), que traduït a escala estatal són més d’1,5 milions 
d’euros l’any dels quals un 52,6% els sufraga l’administració pública en la cura 
d’animals abandonats.  
 

ATÈS que molts estudis científics evidencien els molts avantatges per a la 

salut que comporta tenir animals domèstics: Ajuden a reduir la obesitat, a prevenir 
malalties cardiovasculars, redueixen l’estrès, faciliten la sociabilitat, milloren el 
sistema immunitari i disminueixen les malalties respiratòries infantils i la aparició 
d’al·lèrgies en un 40%, si es conviu amb una mascota durant els primers 2 anys de 
vida.  
 

 

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

acordi: 

 

PRIMER.- Instar al Govern espanyol a donar compliment a la Proposició No de 

Llei sobre la rebaixa de l'IVA en els serveis veterinaris aprovada pel Ple del Congrés 
dels Diputats el 4 d'octubre de 2016, impulsant la modificació de la Llei 37/1992, de 
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28 de desembre, de l'Impost Sobre el Valor Afegit amb la finalitat d'incorporar els 
serveis veterinaris no exempts d'IVA a les operacions en què els és d'aplicació el 
tipus d'IVA reduït del 10%.  
 

SEGON.- Comunicar l'adopció d'aquest acord al Govern espanyol, als grups 

parlamentaris al Congrés dels Diputats, al Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya, als centres veterinaris del municipi, a l'associació protectora d'animals «El 
Cau Amic» i  la Plataforma Animalista de Sant Cugat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

MES: En primer lloc agrair als representants de Cau Amic i especialment a la 

Plataforma Animalista de Sant Cugat, que avui també són aquí, el suport que ha 
rebut no solament la moció o la proposta que es va aprovar al Congrés dels Diputats 
sinó al criteri i la manera de fer sobre el concepte. La farem molt reduïda perquè tots 
ja tenen la moció, en qualsevol cas aquesta és una moció que el que intenta fer és 
de bola de neu en el municipi i en la ciutadania de Catalunya per tal que el govern de 
l’Estat compleixi allò que el Congrés dels Diputats va aprovar. Com vostès saben la 
majoria dels membres del Congrés dels Diputats va donar suport a una proposta 
d’Esquerra Republicana que el que deia era baixem l’IVA dels productes veterinaris 
de les actuacions i també dels temes mèdics lligats a l’aspecte veterinari des del 21 
fins el 10, i per què es va fer això en aquell moment? Hi ha soroll, eh, és difícil dir 
alguna cosa... 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Disculpi, és que tinc un ordre del dia i ara els 

tinents d’alcalde em comentaven que potser no tinc el correcte, però és el que a mi 
em posen a la carpeta amb l’expedient i per tant ara buscava... Sóc jo que vaig 
errada. En tot cas continuem i els prego disculpes perquè en tot cas jo tinc un 
document que no correspon. Ara mirarem d’aclarir-ho, disculpin i continuï Sr. 
Villaseñor. 
 

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

MES: Com deia, parlant de gossos i de gats un altre cop, la pujada del 10 al 21% en 

una època de crisi el que ha fet és que moltes persones no tinguessin la capacitat de 
portar el seu company, la seva companya, el seu gat o el seu gos al veterinari, i això 
genera moltes situacions, la primera l’afectació d’aquests animals en el seu 
seguiment i la seva salut, i la segona com poden suposar també és un greuge 
d’aquella persona per no poder portar-lo, i també hi ha una tercera, una derivada, fins 
i tot més important, que és la poca prevenció o la disminució de la prevenció en les 
malalties i per tant el seu contagi, no cal que els hi digui quines són les malalties que 
es poden contagiar entre els diferents animals i les persones. Aquesta moció el que 
diu és això, tornem a fer un concepte que nosaltres creiem que és absolutament 
necessari, que és la sanitat, també la sanitat dels animals de companyia i per tant 
necessitem que hi hagi un IVA reduït del 21 fins el 10 per tal que es puguin 
solucionar aquests problemes que els hi deia. Instar al conjunt dels grups polítics a 
que aquí i a tot arreu intentem fer aquesta bola de neu perquè això funcioni, i també 
al company del Partit Popular, tot i que no sé quines són les connexions que té amb 
el recentment creat Govern de l’Estat -perquè hi ha ciutadans que també hi donen 
suport- a que compleixin allò que el Congrés va aprovar per majoria, ja sé que 
sembla una mica tonto dir que un govern  compleixi allò que el Congrés ha aprovat, 
però és que sinó no ho farem. Per tant en tot cas tot el suport animalista, i per tant 
som-hi i que avui no sigui l’últim municipi que ho fem sinó el primer. 
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 . REGIDOR SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

DE CONVERGÈNCIA: A part d’instar el compliment d’aquesta llei de rebaixa de l’IVA 

jo voldria fer unes consideracions que em semblen interessants de fer. Quan a casa 
nostra entra un animal domèstic la veritat és que aquest animal domèstic forma part 
de la família, i per tant atendre el benestar sanitari d’aquest nou integrant no és un 
article de luxe sinó és un article de necessitat com qualsevol dels altres membres 
d’aquesta família. Per altra banda un altre tema que també em sembla important 
remarcar, el cicle de vida d’aquests animals domèstics és bastant més curt que la 
resta d’integrants d’una família, per tant atendre el tema sanitari comporta unes 
necessitats i per tant unes obligacions que segurament són de més curt termini que 
no pas la resta d’integrants d’aquesta família. És per això que a part dels 
compromisos que per llei s’han de complir jo crec que és un tema fins i tot de 
respondre al benestar del conjunt d’una família el demanar el compliment d’aquesta 
rebaixa de l’IVA com no un article de luxe sinó com un article de sanitat de la pròpia 
unitat familiar, per tant el nostre grup evidentment no solament votarà a favor sinó 
que s’ha afegit a l’enunciat. 
 

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

EUiA: Nosaltres també ens hem sumat a aquesta moció perquè evidentment li 

donem suport i assumeixo el que s’ha dit tant per part del Ferran com per part del 
Joan Puigdomènech, i a més a més ens alegrem que en el Congrés dels Diputats 
s’hagués aprovat el mes d’octubre una rebaixa de l’IVA dels serveis veterinaris, 
creiem que era un despropòsit més gravar aquests serveis com un article de luxe, a 
més des que el PP va incrementar aquest IVA moltes persones han hagut de 
renunciar a portar les seves mascotes al veterinari, i això que pot semblar una cosa 
tonta en el fons pot suposar entre d’altres un problema de salut pública i també 
creiem que pot repercutir en l’activitat econòmica ja que en el fons pot donar peu a 
l’economia submergida, per tant tot el nostre suport a la moció. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Gracias por esta moción 

porque era demasiado necesaria, gracias por haberlo trabajado en el Congreso 
español para que esto sea una realidad y es que como ya decían otras personas 
esto es un sinsentido que una actividad básica como la práctica veterinaria esté 
gravada con un IVA del 21%, me imagino que fue por una pelea que se llevó el 10% 
porque es que en realidad no debería estar gravada por IVA esta actividad. Tenía 
aquí anotado que en la moción anterior habíamos hablado del virus porqué teníamos 
que hablar primero del VIH, pues bien, no sé si saben que existen también unas 
cuestiones que se llaman las enfermedades zoonóticas, que estas enfermedades 
matan a millones de personas en el planeta. Tenemos una sociedad por un lado que 
está hiperdesinfectada, cosa que es una locura manifiesta, y por otro lado es una 
sociedad que no está cubriendo enfermedades básicas -que existen más de 300- 
que pueden ser transmitidas usando como vector a los animales de compañía, 
animales de compañía que a la vez usan otros vectores para transmitir la 
enfermedad. Cuando estamos hablando de bajar el IVA veterinario no solo estamos 
hablando de un servicio como puede ser llevar a la mascota al veterinario sino que 
también estamos hablando de bajar el IVA en todo lo que es la protección a los 
productos cárnicos, la protección a los productos muchas veces que son usados 
también para la agricultura a través de los artrópodos y otros animales que controlan 
las diferentes plagas, entonces estamos hablando de una cuestión verdaderamente 
amplia que va mucho más allá de las consultas veterinarias, de hecho ya hace 1.900 
años ya los egipcios hablaban de la práctica de la veterinaria y habían hecho los 
primeros manuales sobre este tema. Yo sé que Sant Cugat no es una ciudad donde 
se dé ganadería ni este tipo de productos pero como bien dijo Ferran se está 
poniendo una semilla para hacer de dispersora a otras ciudades en el ejemplo de 
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este tema y en el cuidado de todo lo que será también no sólo los animales 
domésticos sino la producción agropecuaria. 
 

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

este caso y como ya habíamos tratado en otras ocasiones el tema del IVA, para 
determinados productos y servicios, en este caso es para el servicio de veterinaria, 
nosotros estamos de acuerdo en que determinados servicios que a día de hoy tienen 
un IVA del 21% o un IVA reducido tendrían que tenerlo o reducido o superreducido, 
ya lo habíamos comentado, lo habíamos discutido y nosotros ya nos habíamos 
mostrado a favor de revisar todo esto. Lo que pasa es que todo esto hay que mirarlo, 
como decía Dimitri, en un contexto de ámbito superior, no lo digo en el mismo 
sentido que lo decía él, que también, pero desde el punto de vista fiscal aparte de 
que nosotros estamos sujetos también a la normativa y a los acuerdos que se toman 
en sede de la comunidad europea sobre el tema de la fiscalidad del IVA, que es un 
impuesto que se regula en toda Europa, y por lo tanto estamos sujetos a esas 
decisiones de la comunidad europea, ha sido difícil durante los años de la crisis 
regular este tema de forma diferente a como está ahora regulado, es decir, hay 
muchas cosas que deberían tener un IVA superreducido, incluso diría que algunas 
más importantes que ésta, de mayor necesidad, o que afectan a personas no a 
animales, entonces, claro, sí, es verdad, y debemos ir reclamando cada una de ellas, 
pero todo tiene que ser en el momento en que económicamente el país tenga la 
fiscalidad suficiente como para que todo ese sistema sanitario se sostenga, el 
sistema de pensiones, el gasto público se sostenga. Ha sido difícil o imposible 
renunciar a esos ingresos durante la crisis porqué sino no podríamos dar esos 
servicios sociales que el Estado presta a los ciudadanos, ahora sí quizás es cuando 
llega el momento de plantearse eso, y a pesar de que esta moción, esta propuesta 
no de ley en el Congreso se aprobó, la respuesta del Partido Popular fue no pero fue 
con una enmienda en la que se argumentaba que era la Comunidad Europea la sede 
en la que se tenía que tratar este tema y que así se haría, y que el Partido Popular no 
estaba en contra de revisar todos y cada uno de los puntos del IVA para ver donde 
había que tocar a la baja para IVA reducidos y superreducidos. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

D’entrada dir que el nostre grup hi donarà suport i per tant tot el que digui vagi per 
endavant, i també té sentit perquè Sant Cugat és un municipi que té forces animals, 
animals de companyia em refereixo, no pretenia fer l’acudit però m’ha sortit, ho sento, 
i per tant és una visió positiva que nosaltres creiem que està bé, però escolti, és que 
no és qüestió només de rebaixar-lo, si és que vostès el van augmentar en el seu 
moment, per tant miri el que estem demanant amb aquesta moció senzillament és 
que vostès apliquin alguna cosa que ja està aprovat pel Congrés dels Diputats, 
senzillament és això, ve a ser com la moció abans de la campanya de fer una cosa 
que ja s’està fent, doncs nosaltres ens adherim, i fer aquesta taca d’oli perquè 
realment els municipis siguin els qui impulsin. Té la seva lògica, va ser aprovat el 
mes passat i per tant la seva aplicabilitat no dóna tampoc peu a que es vagi tan de 
pressa però també és cert que s’estan preparant els pressupostos de l’any que ve i 
això no hi és inclòs i que a més a més dintre de dos mesos ja entrarem en un altre 
any fiscal, per tant ve bé debatre aquesta moció i impulsar en aquest sentit, per tant 
el nostre ple suport i endavant. 
 

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

Saludo en primer lugar a los integrantes de la Plataforma Animalista Sant Cugat 
(PAS) que están aquí presentes, y de nuevo volvemos a hablar en el Pleno municipal 
de una moción en la que realmente y en el fondo no tenemos competencia. Vamos al 
grano, a nadie le gustaría más que a un partido liberal como el nuestro una bajada 
de impuestos, yo creo que somos el partido que propugna una mayor bajada de 
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impuestos, en este caso del IVA veterinario, sorprende en cambio que algunos 
partidos aquí representados como Esquerra solicite bajadas de impuestos cuya 
competencia la tienen otras administraciones y por regla general sean muy reacios a 
bajar los impuestos a nivel local donde sí tenemos las competencias. Pero aunque 
somos un partido liberal también procuramos ser un partido sensato, y aquí creo que 
tenemos que ser honestos con nosotros mismos, entendemos que en España se 
necesita una reforma fiscal pero esto no se puede negociar sector a sector de forma 
parcelada, máxime cuando España estaba a punto de tener una multa por exceso de 
déficit. Procuramos ser gente responsable y no olvidamos lo obvio, la subida de 
impuestos del IVA del 2012 del Partido Popular fue un auténtico desastre, cabe 
recordar que pasó también a ser un lujo el leer un libro o ir al cine, pasó a ser un lujo 
ir a la peluquería y curiosamente pasó a ser un lujo el hecho de morirse, es decir, los 
servicios funerarios pasaron también al 21%, como si morirse fuera un lujo y no lo 
que es, un hecho ineludible para todo ser humano. Por último decir que la moción 
que presenta Esquerra hace una asociación causa-efecto entre la subida del 
impuesto y el abandono de animales y aquí tenemos que decir que por lo menos no 
está de acuerdo toda la comunidad científico estadística. Por poner un ejemplo, la 
Fundación Affinity, establece que desde 2008 ha habido un lento descenso en el 
abandono de animales, si bien como decimos es lento y tenemos que hacer hincapié 
en acabar con esta lacra, pero este mismo estudio establece que la subida de 
impuestos no ha significado un aumento en el abandono, aquí deberíamos poner en 
valor el trabajo que plataformas animalistas y otros organismos han hecho en los 
últimos años sensibilizando a la población y que creemos que ha calado bastante en 
la ciudadanía. 
 

En definitiva y resumiendo, estando de acuerdo en la bajada del IVA 
veterinario pero considerando que el IVA no puede ser negociado sector a sector 
sino de forma integral, nos abstendremos en la votación. 

 

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

Ràpidament perquè com que em toca parlar últim darrerament passa sovint que es 
diuen els arguments abans que em toqui el torn. És una moció que fa referència a 
quelcom que ja s’ha aprovat, com han explicat anteriorment, és una qüestió que 
afecta a casa nostra a moltes persones i a molts animals, és una problemàtica com 
explica el text no només per la salut dels propis animals sinó per la salut pública que 
pot tenir conseqüències negatives i per tant votarem favorablement sense més. 

 

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

MES: Amb el lio que hem tingut de l’ordre del dia no m’ha donat temps d’agrair als 

companys que donaven suport a aquesta moció. Quan he sentit al company de 
Ciutadans he pensat que potser s’aixecaven i marxaven, però diguem que vostès 
han estat coherents, tant el representant del Partit Popular com el de Ciutadans, amb 
el vot que van realitzar al Congrés dels Diputats, vostès van votar en contra, vostès 
es van abstenir i Coalició Canària també va votar en contra però no hi són avui. Jo 
crec que hauríem de fer una reflexió sobre dues coses, primer, company del Partit 
Popular, quan l’IVA va pujar no van anar a Europa a..., es va pujar, per tant aquí 
depèn de com ens interessa cap a un costat o cap a l’altre, i després els hi faré una 
defensa de la moció, em canvio de cara, no animalista, diríem que no és un tema 
animalista, que sí, és un tema de salut pública; la salut pública humana té un 0%, la 
salut pública des del punt de vista animal té un 21, i en el 45% de les llars de l’Estat 
hi ha un animal d’un altre tipus, per tant hi ha un tema de lligam que és evident que el 
que nosaltres pensem és que la sanitat no és d’animals i de persones, sinó que és 
una sanitat conjunta i que per tant hauria de tenir aquest reflex. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 

esta última intervención del Sr. Villaseñor quería decirle que sí que fuimos, al 
contrario, si fue la Unión Europea quien nos dijo que subiéramos los impuestos del 
IVA, si fue la Unión Europea quien nos obligó a subir el IVA. Y decirle también a los 
señores de C’s que dice que fue un desastre esta regulación, bueno el desastre 
hubiera sido aceptar el rescate como ustedes pregonaban, los gurús de C’S 
pregonaban que aceptáramos el rescate, eso es lo que hubiera sido un desastre. 

 

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

forma muy breve desde C’s ningún gurú de C’s apostaba por el rescate. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

adscrit) 

Vots en contra:   2 (PSC i PP) 

Abstencions:      3 (C’s) 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Espero que ara tothom tingui l’ordre del dia que 

ens ha validat el Secretari, per tant en aquest moment hem aprovat el punt 12è i 
retrocedim al punt 10è de l’ordre del dia. 
 

 (Es fa constar que es reprèn el normal ordre seqüencial de despatx amb 

el punt núm. 10) 

 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

10.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, ICV-

EUiA I ERC-MES PER LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'ESTACIÓ DELS 

FGC DE LA FLORESTA.  

 

L’Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de la Floresta connecta l’andana 

direcció Sant Cugat amb la Plaça Josep Playà amb un ascensor que salva el 

desnivell existent entre l’andana i l’esmentada plaça. Tanmateix, l’andana direcció 

Barcelona comunica l’estació amb la Plaça Josep Playa amb una escala, cosa que 

representa un obstacle important per l’accessibilitat de les persones que volen fer 

aquest recorregut. 

 

Val a dir que a la Plaça Josep Playà s’ubica l’estació d’autobusos urbans de la 

línies L3 i L4. És per tant un accés rellevant per a les persones que arriben a l’Estació 

i han de moure’s a d’altres indrets del barri i a les Planes amb transport públic. En 

aquest sentit la Llei 3/2014 recull de manera molt explícita els conceptes relacionats 

amb l’accessibilitat i de manera concreta parla dels itineraris de vianants com a 

espais a tenir en compte. 

 

Paradoxalment en el mapa de les estacions dels FGC l’Estació de la Floresta 

apareix com un espai dotat de recursos per a l’accessibilitat. Concretament fa 

referència a l’existència d’ascensors i de solucions per a la gent que requereix 

moure’s en cadira de rodes. Òbviament això no correspon ben bé a la realitat. 

 

El Col·lectiu de la Gent Gran de la Floresta i diverses entitats veïnals del barri 

han fet arribar a l’Ajuntament i al Consell de Barri de la Floresta la petició que se 

solucioni aquesta anomalia que representa el fet que existeixi un ascensor en una 

andana i en l’altra no estigui ni tan sols previst. 
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Entenem que totes les estacions dels FGC haurien de disposar d’accessos que 

siguin realment accessibles per a totes les persones, tinguin les capacitats que 

tinguin, i consegüentment les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats per 

moure’s haurien de poder accedir i sortir de les estacions en les mateixes condicions 

que qualsevol altra persona. 

 

 Atès que hi ha una petició expressa del veïnat de la Floresta respecte a resoldre 

aquest problema d’accessibilitat. 

 

 Atès que la resposta que a hores d’ara ha donat l’empresa dels FGC respecte a la 

petició d’instal·lació d’un ascensor no ha estat positiva ja que ha consistit en 

proposar la cessió d’una part de terreny per a què l’Ajuntament instal·li l’ascensor. 

 

 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat està representat en el Consell 

d’Administració dels FGC en la persona del Tinent d’Alcalde d’Urbanisme. 

 

 Atès que des dels diferents òrgans de l’Ajuntament s’ha de vetllar per la millora de 

les condicions de totes les ciutadanes i ciutadans, especialment aquelles que 

requereixen d’un alt grau de protecció per part de l’administració. 

 

 Atès que el mapa de les estacions dels FGC no respon a la realitat física pel que 

fa a l’accessibilitat real de l’Estació de la Floresta pel que fa a l’andana direcció 

Barcelona. 

 

Acordem: 

 

1r.- SOL.LICITAR a FGC l’arranjament de l’error del mapa de les estacions 

que pot fer creure a les persones amb mobilitat reduïda que l’accessibilitat està 

garantida per les dues andanes quan en realitat només ho està per una. 

 

2n.- TRASLLADAR a FGC la demanda, ja reiterada, d’inversió en accessibilitat 

mitjançant la instal·lació de l’ascensor en l’andana direcció Barcelona 

 

3r.- PRENDRE el compromís d’execució de l’obra referenciada tot establint els 

convenis de cessió, coresponsabilitat i actuacions que siguin necessaris per tal que 

es desenvolupi durant l’exercici pressupostari 2017 així com pactar amb FFGC una 

fórmula econòmica que permeti un finançament efectiu de l’actuació. En qualsevol 

cas l’Ajuntament pren el compromís d’execució substitutiva si fos el cas, una vegada 

realitzats els convenis apuntats, de l’obra, sense perjudici de la reclamació 

econòmica que pertoqui a FFGC. 

 

4t.- COMUNICAR l’aprovació de la moció a l’Empresa FGC, al Col·lectiu de la 

Gent Gran de la Floresta, a la Taula de discapacitat,  a la presidència i als consellers i 

conselleres del Consell de Barri de la Floresta. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ  

 

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

moció que tots vostès han pogut llegir, la versió presentada conjuntament amb 
Iniciativa per Catalunya i Esquerra-Mes neix d’una demanda del col·lectiu de la Gent 
Gran de la Floresta que posa sobre la taula la necessitat de resoldre un tema 
d’accessibilitat a l’andana sentit Barcelona, val a dir que l’andana sentit Sant Cugat té 
el tema resolt des de fa força anys raó per la qual ningú no entén el per què 
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d’aquesta discriminació en funció de la procedència. Estem parlant per tant d’una 
accessibilitat que ja es va abordar quan en el seu moment es va instal·lar l’ascensor 
existent. Estem parlant de facilitar l’accés a una plaça que té un desnivell de més de 
6 metres i que per accedir-hi cal fer una volta de més de 150 metres amb un 
desnivell considerable, la qual cosa fa inviable en termes d’accessibilitat una altra 
alternativa. Estem parlant d’una petició antiga, molt antiga, i que no ha tingut mai 
resposta per part de cap administració. Estem parlant d’accessibilitat en un barri ple 
de barreres arquitectòniques, moltes de les quals es podrien haver anat resolent en 
les múltiples actuacions que s’han fet a la via pública. Tothom recordarà el carrer 
Diputació, un carrer que va ser arranjat en un any dues vegades i que les barreres 
arquitectòniques es van deixar exactament al mateix lloc. O en el mateix sentit el 
Passeig de la Floresta, que era repavimentat sencer i les barreres arquitectòniques 
van quedar en el mateix lloc on eren abans. 
 

Sra. Conesa, en el pregó de la Festa Major de la Floresta el col·lectiu de la 
gent gran li va demanar, ens van demanar, entre altres coses solució a aquesta 
demanda. Recordo que vostè ens va dir, em va dir, tot acceptant que era una petició 
plena de sentit que caldria resoldre-ho. Ara tenim l’oportunitat per a fer-ho. Podem 
mirar de buscar arguments per no fer-ho i en trobarem segurament, o podem fer al 
revés, buscar arguments per fer-ho, per tirar-ho endavant i també en trobarem, es 
tracta d’això justament. Estem parlant d’una quantitat de 150.000 €, xifres que vostès 
han proporcionat, i de 3.000 € de manteniment a l’any. Vostès sabien que l’any 2011 
els 100.000 € de lliure disposició de la Floresta van ser retirats a causa de les 
retallades que l’ajuntament va fer?, ja en tenim 100.000. Vostès recorden que l’any 
2012, 13, 14 i fins ara els diners de lliure disposició van ser reduïts en 20.000 € per 
any per la mateixa raó i encara no s’han pogut restaurar?, ja en tenim amb escreix la 
quantitat que seria necessària, però en qualsevol cas no mirem enrere, això són 
arguments per posar damunt de la taula. Sra. Conesa, a vegades vostès han donat 
exemple de saviesa canviant el sentit del vot en el mateix Ple, avui no es tracta d’una 
discussió ideològica, estem parlant d’accessibilitat, de resposta a aquelles persones 
que confien en l’administració justament per no sentir-se discriminats. Ara que farem 
el centenari de l’arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no seria una 
bona manera de celebrar-ho això?, que totes les estacions, evidentment també la de 
la Floresta, responguessin amb criteris d’accessibilitat. 

 
Vostè, en la seva intervenció inicial com a resposta a un dels veïns de la 

Floresta, ha fet referència explícita a la voluntat de buscar una solució i insistir davant 
de l’empresa de Ferrocarrils de la Generalitat per donar resposta a això. L’esmena 
que vostès han presentat no em quadra amb el que vostè m’ha dit, en absolut, 
l’esmena fa referència senzillament a buscar una alternativa per garantir una 
accessibilitat segura, res més, si mirem la moció que hem presentat que ha estat 
modificada amb aportacions de partits que la signaven després, si em deixa 
breument faré lectura del punt 3 que jo crec que vostès s’hi podrien sentir identificats 
i fins i tot donar-hi suport perquè respon també al que vostè ha apuntat abans, que 

diu: “Prendre el compromís d’execució de l’obra referenciada tot establint els 

convenis de cessió, coresponsabilitat i actuacions que siguin necessaris per tal que 

es desenvolupi durant l’exercici pressupostari 2017 així com pactar amb FFGC una 

fórmula econòmica que permeti un finançament efectiu de l’actuació. En qualsevol 

cas l’Ajuntament pren el compromís d’execució substitutiva si fos el cas, una vegada 

realitzats els convenis apuntats, de l’obra, sense perjudici de la reclamació 

econòmica que pertoqui a FFGC.” 

 

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

No afegiré res al que ha comentat el Ramon, crec que ha sigut una molt bona 
explicació, solament dir que no és una actuació solament d’accessibilitat a l’estació, 
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com argument de reforç, sinó que també és un element d’estructuració del barri i de 
cohesió del barri, jo crec que això sí és clarament competència municipal i per tant no 
podem passar la pilota d’un lloc a l’altre i passar-ho a una altra entitat. 

 

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

MES: A mi em fa l’efecte que estem parlant del mateix gairebé, entre la intervenció 

que vostè Sra. Alcaldessa ha fet i la intervenció que ha fet el company llegint el punt 
3r, o el company d’Iniciativa, jo diria que estem en la mateixa situació i em fa l’efecte 
que per allò que passa a vegades als Plens, quedarà una fora o l’altra quan tothom 
pensa, crec, el mateix. En primer lloc agrair als companys de la CUP i d’ICV-EUiA 
que hagin acceptat les nostres esmenes que, bàsicament, anaven en la línia que 
vostè diu. Nosaltres creiem sincerament que això ho ha de pagar Ferrocarrils de la 
Generalitat, no ara, ho hauria d’haver pagat fa 10 anys o 15 o quan fos el moment, i 
per això el gruix de les esmenes que hem pactat amb els companys de la CUP i 
d’ICV parlen de convenis, parlen de coresponsabilitat, tornar a demanar-los-hi, 
l’esmena dos de vostès i la nostra és exactament la mateixa, i buscar fórmules 
econòmiques, evidentment en un concepte de dret bàsic que tu no pots entrar a 
treballar en una cosa que no és teva, i per tant per això parlàvem de convenis. 
Nosaltres creiem que quan vas a negociar per exemple amb Ferrocarrils de la 
Generalitat dient que ho facin el que no podem dir és que consti que nosaltres anem 
a fer-ho si ens donen permís, doncs no, els hi hem de dir que ho facin ells, però 
entenem també que poden establir algunes fórmules econòmiques sobre el 
manteniment, per exemple, o algunes altres actuacions, i aquesta és l’esmena que 
hem posat, el que creiem que no podem fer és demanar-los-hi a Ferrocarrils si ens 
ho fan i si ens diuen que no aquí acabem sinó que hem de continuar. I tenim coses 
positives, una de les coses positives és que tenim un representant de l’ajun tament, 
del Consistori, de l’equip de govern, en Damià, que hi forma part i per tant entenem 
que la via de la negociació sempre ha estat oberta però a partir d’ara també pot estar 
oberta i per tant en aquest article el que fem és obrir el ventall, obrir el ventall de la 
cessió, dels convenis, de coresponsabilitat, però que es faci d’una manera o d’una 
altra, quan sigui, que es facin els treballs al més aviat possible, i creiem que aquesta 
és la fórmula més forta, jo estic segur que amb aquest redactat o algun altre que 
puguem trobar ràpidament similar, que jo crec que estem dient coses similars, una 
majoria absoluta del Ple en aquesta consideració seria molt més important. 

 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PRESENTA A 

LA MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC I ICV-EUiA PER LA 

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESTACIÓ DE FGC DE LA FLORESTA. 

 

ESMENA 1 

Supressió de l’atès 5. 

 

ESMENA 2 

Supressió de l’acord 1. 

 

ESMENA 3 

Modificar el redactat de l’acord segon pel redactat següent: 

Tornar a demanar a l’empresa FGC que programi la instal·lació de l’ascensor a 
l’andana direcció Barcelona. 
 

ESMENA 4 

Supressió de l’acord tercer per un de nou amb el redactat següent: 
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Instar a l’Ajuntament de Sant Cugat que revisi el trajecte urbà d’accés a l’estació de 
ferrocarrils de la Floresta, per tal de garantir una accessibilitat segura. 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Nosaltres hem presentat dues esmenes, una 

mica en la línia del que ha comentat l’alcaldessa abans i també ara els diferents 
companys, però crec que aquí s’estan tergiversant i cadascú portant el tema cap a la 
banda que l’interessa perquè el Sr. Piqué en la seva exposició ha barrejat també 
moltes coses que jo crec que aprofitant que parlem de la Floresta doncs ha aprofitat 
per dir i que crec que no tenen a veure amb la moció en concret, perquè també s’han 
fet altres inversions o un pla d’asfaltat i de millora dels carrers que també ha pujat 
molts diners que s’està fent per part de tot l’ajuntament.  
 
 El tema de l’accessibilitat ho vam explicar a la Comissió Informativa i jo 
mateixa vaig intentar explicar-ho el millor que vaig ser capaç i vull recordar que, com 
s’ha dit abans, no és una competència nostra, això no vol dir que nosaltres no 
estiguem interessats en millorar l’accessibilitat de la Floresta pel que fa a l’estació. 
Ferrocarrils vaig intentar explicar, i no és que els defensi, perquè penso que 
l’orografia de la Floresta és una i cal una revisada i una posada a punt, però també 
potser nosaltres hem de fer l’esforç de millorar aquesta accessibilitat, que sí que és 
competència nostra en els carrers, per tant en aquest sentit anava la nostra esmena, 
en reclamar a Ferrocarrils que ells mateixos, i ho vaig comunicar a la Comissió 
Informativa, estan portant a terme un pla d’accessibilitat de les diferents estacions 
que tenen, que ja van fer en el seu dia una andana de la Floresta, per a ells es pot 
accedir al tren per l’andana de Barcelona, no és que discriminem d’aquí o d’allà, però 
es pot entrar a peu pla, el problema el tenim nosaltres al carrer, però ells ens van dir i 
així ho vaig comunicar a la Comissió Informativa que estan actuant en estacions on 
hi ha més de 8 milions de passatgers, perquè no les tenen encara totes adaptades, 
tenen un pla i estan fent una priorització, això a nosaltres no ens ha de fer defallir i 
hem d’insistir en el que toca, per tant nosaltres insistirem, parlarem, i si nosaltres ens 
surt una programació perquè esperem tenir resposta per aquesta mateixa bona 
entesa de que hem parlat ara de quan es pot programar, nosaltres també podem 
pensar en quines accions podem fer. Per les diferents intervencions que s’han fet no 
voldríem que quedés que nosaltres no estem a favor de millorar -només faltaria!- 
l’accessibilitat, de garantir-la el millor possible, però ho hem de fer amb diners o 
avançant diners quan nosaltres el propi ajuntament, que té responsabilitat, té un pla 
d’accessibilitat, i no tenim prou recursos o no estem destinant prou recursos a fer 
accessibles coses que ens pertoquen per llei de fer a nosaltres, per tant penso que 
podrem arribar a una bona entesa, però no m’ha agradat tampoc l’argumentació que 
han fet servir, o que vol semblar que nosaltres no ens interessa, i tant!, i tant que 
volem les dues estacions el més adaptades possible i en aquesta línia treballarem. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: El voto a la moción será 

favorable, sabiendo que es muy difícil trabajar con Ferrocarriles de la Generalitat, 
hace un tiempo pusieron un muro que de forma cómica los vecinos le decían el muro 
de la Floresta, y este muro lo pusieron de forma arbitraria la administración de 
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña que no permitía ni siquiera la salida de 
una silla de ruedas desde la zona del ascensor. Parece que este tema es muy 
básico, se está debatiendo en todas las ciudades porque a medida que incrementa la 
edad de la población de las personas que viven en zona de montaña estos temas 
van siendo más recurrentes, en Barcelona son muy recurrentes estos temas y las 
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salidas nunca han sido económicas para el Consistorio, aún así yo creo que la 
moción en si con las modificaciones que ha presentado Esquerra dejan margen para 
que el gobierno agote hasta la última consecuencia la posibilidad de hablar con los 
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña para que no sea su falta de planificación 
la que tengan que pagar los ciudadanos de Sant Cugat por la vía directa del 
ayuntamiento porque igual la pagaremos por otras vías, pero bueno. Como le decía 
el voto será favorable a esta moción. 

 

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

Nosaltres no érem coneixedors d’aquesta problemàtica de l’estació i els arguments 
que es donen per part dels partits proponents per fer les obres a priori em semblaven 
correctes, el que passa és que també em semblen correctes els arguments de l’equip 
de govern per no votar a favor perquè no és responsabilitat en primer terme de 
l’ajuntament sinó de Ferrocarrils, i el primer que s’ha de fer és exigir a Ferrocarrils 
que adaptin si hi ha alguna cosa per arranjar i que si es pot fer des de l’ajuntament i 
així ja ho posa en les esmenes que ha presentat l’equip de govern i intentar que la 
part del carrer que sí que és competència de l’ajuntament estigui adaptada per 
accedir al recinte dels Ferrocarrils, encara que després la responsabilitat a partir 
d’aquell tros en endavant sigui dels Ferrocarrils, doncs em sembla correcte 
l’explicació i per tant nosaltres votarem a favor de les esmenes. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: A 

nosaltres ens sembla pertinent aquesta moció perquè si no recordo malament  
nosaltres ho portàvem ja en els dos darrers programes electorals de les municipals, o 
sigui que això és un tema que ve de lluny. Sí que n’érem coneixedors i de fet en el 
mateix Consell de Barri del mes passat no sinó de l’anterior, parlant amb el Ramon 
vam dir que la treballaríem junts però per qüestió de temps, perquè nosaltres volíem 
incorporar també l’accessibilitat de l’estació de Mira-sol, però al final vam acabar 
d’entendre que eren dues problemàtiques diferents i dues situacions diferents, i per 
tant en la línia de que a nosaltres ens agrada d’alguna manera respectar e l text 
original de les mocions dels partits, per això presentem poques esmenes, i perquè 
crèiem que estava força complerta. Tot i així nosaltres no només ens agafem per un 
tema d’accessibilitat de l’estació sinó per un tema d’accessibilitat del barri, perquè el 
propi carrer que baixa d’una plaça a una altra plaça, per entendre’ns, de l’Avinguda 
de l’Estació fins l’Avinguda de la Floresta, que són les dues places que podrien 
connectar, seria un camí que seria utilitzat no només per agafar el tren sinó que a 
més a més per a persones amb mobilitat reduïda, però és que a més a més també 
per a persones que van a comprar d’un costat a l’altre i que per tant seria un lloc que 
s’hi podria guanyar.  
 
 Nosaltres entenem que sí que és pertinent que l’ajuntament agafi les regnes i 
agafi el lideratge d’això, no només en el lideratge de la negociació sinó en d’altres 
accions. Vostè Sra. Alcaldessa em deia que això és competència de la Generalitat, 
nosaltres no ho farem perquè no es pertoca. Nosaltres ja hem fet actuacions en nom 
de la Generalitat, hem entrat en equipaments de la Generalitat per ajudar perquè sinó 
no es feia, en centres educatius i per tant no estaria de més. No vull entrar del greuge 
dels diners no pagats en el tema de la lliure disposició, però jo crec que és un tema 
de ciutat, ho hem d’afrontar com un tema d’accessibilitat de ciutat. Abans la tinenta 
d’alcalde ens deia que hi ha un pla d’accessibilitat de les estacions de Ferrocarrils, i 
jo no he vist pas que hi hagi prevista l’accessibilitat d’aquesta estació, perquè ara 
com la tenen catalogada d’accessible doncs no hi és, per tant no podem estar de 
braços creuats. Portem anys demanant a Ferrocarrils que ens posin les pantalles 
acústiques en el centre i no és exitós, per tant ho veiem com un tema que es podria 
afrontar, només veiem un petit impediment que és una data, durant el pressupost del 
2017, i aquí sí que els hi demano una mica de responsabilitat als grups, a un dels 
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grups que presenta la moció, perquè saben que això conforma un pressupost, el 
pressupost de la Generalitat, en el qual ells tenen la Conselleria, i en els quals si 
haguessin volgut fer un favor a aquesta moció haguessin intentat pactar en els 
pressupostos de la Generalitat propers del 2017 posar aquesta inversió per l’estació 
de Sant Cugat. Per tant nosaltres sense dir res, a vegades hem de ser coherents i 
hem de saber a on estem en un costat i on estem a l’altre i quan demanem les coses 
perquè és molt fàcil demanar-les des d’aquí però eludir-les quan tenim la 
responsabilitat de posar sobre un paper una xifra per arranjar segons quines 
qüestions. Per tant el nostre suport amb aquest benentès, que nosaltres creiem que 
sí que hauríem d’intentar no actuar d’ofici però sí de posar-hi remei. 
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: En esta 

moción nuestro grupo dará su voto positivo a las enmiendas de Convergencia que 
instan a la Generalitat a hacer un estudio y la inversión para instalar ese ascensor. El 
municipio con casi 90.000 habitantes hay necesidades que cubrir cuya prioridad es 
difícil de calibrar y cuya ejecución debe reclamarse a quien tiene las competencias, 
en este caso la Generalitat. Hablamos de prioridades y de competencias diferentes 
como las pantallas acústicas de l’AP-7, la protección de los vecinos ante la 
contaminación electromagnética, la acción contra la pobreza energética, la atención 
de miles de familias en riesgo de exclusión social de nuestra ciudad, el soterramiento 
de las líneas eléctricas de Sant Francesc. Hay decenas de prioridades que afectan a 
diferentes vecinos de nuestro municipio en primera persona. Está claro que este 
problema afecta directamente a los vecinos de la Floresta pero si hay firme intención 
de llevarlo a cabo no entendemos, igual que ha comentado el Sr. Villaseñor, por qué 
no se ha llegado a un acuerdo para transaccionar en busca de una solución para 
todos los ciudadanos, una solución acordada, de esta forma evitaríamos que la 
moción y el esfuerzo de trabajo de un grupo municipal, en este caso la CUP, sea 
secuestrado por una enmienda que modifica el sentido original, más cuando estamos 
todos de acuerdo en el fin de la misma. La mejor solución según nuestro 
posicionamiento no debe pasar por rascar de nuevo el bolsillo de los ciudadanos sino 
exigir a la Generalitat que cumpla con sus competencias, competencias que ya 
sufragamos con nuestros impuestos. 
 

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

Només un apunt perquè en la moció ja es diu d’una manera clara, en el seu punt 2, 
que en primera instancia la idea és demanar a Ferrocarrils la inversió corresponent, 
això es recull de manera explícita, no es diu que sigui l’ajuntament qui inverteixi 
prescindint de qui té l’obligació.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas jo vull fer dos apunts ja que m’ha 

interpel·lat personalment en la seva exposició Sr. Piqué. En primer lloc dir-li que a mi 
no em sembla adequat l’argument que vostè fa servir en relació a l’any 2011, és a dir 
l’any 2011 entrem en una crisi econòmica importantíssima i s’anul·len totes les 
inversions que es fan a tots els districtes per possibilitar polítiques socials i polítiques 
d’atenció social, polítiques actives d’atenció social, i crec que això és entès per tota la 
ciutadania, això no obstant les necessitats bàsiques de la Floresta són abordades a 
través d’una sèrie de reurbanització i urbanització de carrers quan des del 2011 fins 
el 2016 la major inversió que ha fet aquesta ciutat ha estat precisament al barri de la 
Floresta. Si nosaltres comptabilitzem aquesta inversió que s’ha fet al barri de la 
Floresta per persona és la inversió més gran que ha fet mai la ciutat en un barri i en 
un districte, per tant em sembla poc rigorós i no li escau a vostè, que crec que és una 
persona rigorosa, fer afirmacions com aquestes. Evidentment jo crec que voler 
transmetre la sensació de que hi ha un greuge des de l’any 2011 em sembla poc 
rigorós, sincerament. Si nosaltres tenim en compte la territorialització de les 
inversions al llarg d’aquests anys al barri de la Floresta. Em sembla correcte entendre 
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que nosaltres hem recuperat les partides de lliure disposició, em sembla correcte fins 
i tot que els veïns i veïnes de la Floresta des de la seva possibilitat de decidir 
aquestes partides de lliure utilització puguin decidir quines volen, però reitero, per 
rigorositat nosaltres sabem que no podem actuar on no tenim titularitat, podem 
actuar al carrer, podem actuar a la via pública municipal, però no podem actuar allà 
on és titularitat de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat. Com podríem actuar?, 
doncs podríem actuar precisament a través d’un conveni, i per tant el meu 
compromís en primer lloc a exigir a Ferrocarrils de la Generalitat que facin la inversió; 
en segon lloc perquè no si des de la lliure disposició de la Floresta volen prioritzar 
aquesta inversió en el barri i poder oferir algun suport econòmic, cosa que jo discrepo 
però en qualsevol cas voluntat popular dels veïns i veïnes de la Floresta no la 
discutiré; i en tercer lloc dir que sí, que alguna vegada ocasionalment hem fet alguna 
intervenció en un espai que era titularitat de la Generalitat de Catalunya però era 
manteniment, mai inversió, ha estat manteniment com neteja o posada al dia 
d’alguns espais que eren instituts, i les quanties han estat molt, molt petites 
comparada amb la quantia que vostè anunciava. 
 

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

Quan jo parlava del 2011 i dels diners de lliure disposició que es van haver de 
destinar a altres prioritats el que volia posar damunt de la taula és que aquests diners 
segurament es podien haver invertit perquè en el seu moment havien estat, només 
és això, no eren diners nous, i tampoc pretenia rescatar-los o reclamar-los en aquest 
punt sinó posar damunt la taula que eren diners que en un moment donat no es van 
invertir en el barri per les raons que fossin, com vostè ha explicat. 
 
 Vostè parla de que la major inversió que s’ha fet en els darrers anys a la ciutat 
ha estat a la Floresta, jo no li discutiré això, l’única cosa que li demanaria en tot cas 
és que em digui el rang d’anys, entre quan i quan, cents anys?, probablement no 
seria ben bé això, però amb aquesta discussió no anirem en lloc. 
 
 Una última cosa, jo el que he fet com a president del Consell de Barri és 
traslladar aquí allò que he traslladat a vostès en altres moments, en altres reunions. 
La petició aquesta que ha arribat aquí ve a partir del Col·lectiu de la Gent Gran de la 
Floresta i rep el suport de molta altra gent del barri, això també crec que és important 
que quedi clar, no és un caprici de la CUP, ni d’Esquerra, ni d’Iniciativa, és una 
petició que arriba i com toca la fem arribar allà a on toca. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Piqué a mi em sembla molt bé, però també 

com a polítics i responsables hem de poder explicar que l’ajuntament arriba fins a on 
arriba, i que hi ha espais on l’ajuntament no arriba, i per tant l’ajuntament no arriba 
perquè no té ni aquesta obligació ni aquesta titularitat, ni aquesta competència, per 
tant l’ajuntament és el primer que es posarà al capdavant d’aquesta reivindicació 
davant de qui té la responsabilitat, la titularitat i la competència. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA 

 

Vots a favor:     14 (Convergència i C’s) 

Vots en contra:   9 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

Abstencions:      2 (PSC i PP) 

 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 

 

10.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, ICV-

EUiA I ERC-MES, AMB INCORPORACIÓ D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, PER 
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LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'ESTACIÓ DELS FGC DE LA 

FLORESTA.  

 
L’Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de la Floresta connecta l’andana 

direcció Sant Cugat amb la Plaça Josep Playà amb un ascensor que salva el 
desnivell existent entre l’andana i l’esmentada plaça. Tanmateix, l’andana direcció 
Barcelona comunica l’estació amb la Plaça Josep Playa amb una escala, cosa que 
representa un obstacle important per l’accessibilitat de les persones que volen fer 
aquest recorregut. 
 

Val a dir que a la Plaça Josep Playà s’ubica l’estació d’autobusos urbans de la 
línies L3 i L4. És per tant un accés rellevant per a les persones que arriben a l’Estació 
i han de moure’s a d’altres indrets del barri i a les Planes amb transport públic. En 
aquest sentit la Llei 3/2014 recull de manera molt explícita els conceptes relacionats 
amb l’accessibilitat i de manera concreta parla dels itineraris de vianants com a 
espais a tenir en compte. 
 

Paradoxalment en el mapa de les estacions dels FGC l’Estació de la Floresta 
apareix com un espai dotat de recursos per a l’accessibilitat. Concretament fa 
referència a l’existència d’ascensors i de solucions per a la gent que requereix 
moure’s en cadira de rodes. Òbviament això no correspon ben bé a la realitat. 
 

El Col·lectiu de la Gent Gran de la Floresta i diverses entitats veïnals del barri 
han fet arribar a l’Ajuntament i al Consell de Barri de la Floresta la petició que se 
solucioni aquesta anomalia que representa el fet que existeixi un ascensor en una 
andana i en l’altra no estigui ni tan sols previst. 
 

Entenem que totes les estacions dels FGC haurien de disposar d’accessos 
que siguin realment accessibles per a totes les persones, tinguin les capacitats que 
tinguin, i consegüentment les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats per 
moure’s haurien de poder accedir i sortir de les estacions en les mateixes condicions 
que qualsevol altra persona. 
 

 Atès que hi ha una petició expressa del veïnat de la Floresta respecte a resoldre 
aquest problema d’accessibilitat. 

 

 Atès que la resposta que a hores d’ara ha donat l’empresa dels FGC respecte a la 
petició d’instal·lació d’un ascensor no ha estat positiva ja que ha consistit en 
proposar la cessió d’una part de terreny per a què l’Ajuntament instal·li l’ascensor. 

 

 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat està representat en el Consell 
d’Administració dels FGC en la persona del Tinent d’Alcalde d’Urbanisme. 

 

 Atès que des dels diferents òrgans de l’Ajuntament s’ha de vetllar per la millora de 
les condicions de totes les ciutadanes i ciutadans, especialment aquelles que 
requereixen d’un alt grau de protecció per part de l’administració. 

 
Acordem: 

 

1r.- TORNAR a demanar a l’empresa FGC que programi la instal·lació de 

l’ascensor a l’andana direcció Barcelona. 
 

2n.- INSTAR a l’Ajuntament de Sant Cugat que revisi el trajecte urbà d’accés a 

l’estació de Ferrocarrils de la Floresta, per tal de garantir una accessibilitat segura. 
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3r.- COMUNICAR l’aprovació de la moció a l’Empresa FGC, al Col·lectiu de la 

Gent Gran de la Floresta, a la Taula de discapacitat, a la presidència i als consellers i 
conselleres del Consell de Barri de la Floresta. 
 

11.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, 

CONVERGÈNCIA I ICV-EUiA DE LLUITA CONTRA LA SIDA I PER FER FRONT A 

L'ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L'EPIDÈMIA DEL VIH.  

 

ATÈS que els Països Catalans i les seves institucions són i han estat sempre 

al capdavant en la defensa dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front 
a l’epidèmia del VIH/sida i l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels 
drets i del desenvolupament de les persones. 
 

ATÈS que en el cas de Catalunya aquest compromís s’ha demostrat en 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006; la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d'igualtat efectiva de dones i homes i diverses resolucions en el marc dels drets 
sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol del 2015, va ser la Declaració en 
favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
 

ATÈS que ara fa tot just dos anys l'Ajuntament de París va organitzar una 

jornada durant el Dia Mundial contra la Sida, que va comptar amb la participació dels 
programes conjunts de les Nacions Unides per al VIH (ONUSIDA), pels 
Assentaments Urbans (ONU-Hàbitat) i l’IAPAC. 
 

ATÈS que durant aquesta trobada, alcaldes i alcaldesses de tot el món van 

signar la Declaració de París, que reconeix el rol estratègic de les ciutats en la lluita 
contra aquesta malaltia i les insta a impulsar mesures accelerades amb l’objectiu 
d’acabar amb aquesta epidèmia a les ciutats a escala mundial l’any 2030. 
 

ATÈS que els i les signants de la Declaració de París es comprometen a 

assolir l’objectiu 90-90-90 l’any 2020, per tal que el 90% de les persones que viuen 
amb el VIH siguin coneixedores del seu estat; que el 90% de les persones que se 
saben infectades del VIH rebi un tractament adequat i que el 90% de les persones en 
tractament tinguin la càrrega viral indetectable. Aquesta fórmula redueix ràpidament 
el nombre d’infeccions i les morts provocades pel VIH i facilita arribar a l’objectiu 95-
95-95 el 2030, que suposaria una disminució dràstica de les noves infeccions per VIH 
i la pràctica desaparició de la SIDA. 
 

ATÈS que per tal d'assolir l'objectiu recollit en la Declaració de París, 

s’identifiquen quatre línies de treball prioritàries: a) Millorar la detecció del VIH i de les 
infeccions de transmissió sexual (ITS), especialment en les poblacions de més alt risc 
i els col·lectius de major vulnerabilitat per les situacions de desigualtat que pateixen; 
b) Lluitar contra l’estigma i la discriminació de qualsevol tipus per raó de la infecció 
per VIH; c) Treballar perquè totes les persones tinguin ple accés al sistema sanitari 
públic, especialment per les persones amb risc elevat d’infecció o amb infecció 
documentada i per als col·lectius més vulnerables, independentment de la seva 
condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut; i d) Garantir 
l’educació en la salut i la promoció de la salut sexual, incloent-hi la reducció de danys 
des d’una perspectiva de drets i per tant, abordant els factors que fan que les 
persones siguin més vulnerables al VIH. Millorar l’apoderament de les persones 
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positives per VIH o d’altres infeccions de transmissió sexual i del seu entorn 
immediat. 
 

ATÈS que segons l’Informe anual del 2015 del Centre d’estudis epidemiològics 

sobre les infeccions de transmissió sexual i Sida de Catalunya durant el 2015 es van 
detectar 634 casos nous de VIH a Catalunya, el 89% d’homes i l’11% de dones. Pel 
que fa a la malaltia de la Sida, el 2015, s’han registrat 116 casos nous de la malaltia 
a Catalunya. El nombre de casos es va mantenir estable entre 2006 i 2013 i, entre 
2014 i 2015, ha disminuït un 20%. 
 

ATÈS que malgrat que la detecció tardana del VIH s'ha reduït en els darrers 

anys, d'acord amb dades de la Creu Roja, el virus del VIH encara es detecta tard en 
prop de la meitat dels casos als Països Catalans. 
 

ATÈS que el passat 6 de març de 2014 el Parlament de Catalunya, amb el 

suport unànime de tots els grups polítics, va aprovar l’Acord nacional per a fer front a 

l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, impulsat coordinadament 

amb el teixit associatiu de Catalunya en l’àmbit del VIH/sida i, en concret, pel Comitè 
1r de Desembre –Plataforma  Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya que aglutina 24 
entitats de tot el territori català–, que aquest acord va suposar un fet històric que 
s’havia de materialitzar com un instrument de futur orientat a mantenir el lideratge de 
Catalunya respecte a les polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada 
que garantia un model d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i la 
qualitat. 
 

ATÈS que dos anys més tard de l'aprovació de l'Acord nacional per a fer front 

a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, encara calen esforços 

per seguir impulsant-lo, especialment amb referència al Pacte Social contra la 

discriminació de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general del qual ha de 

ser eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. 
 

ATÈS que el Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen 

amb el VIH, segons l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i 

contra l’estigma relacionat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un canvi en la 

imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; vigilar les 
situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots els serveis, prestacions i 
recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen 
amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la Recomanació 200 de l’Organització 
Internacional del Treball sobre el VIH/sida i el món del treball. 
 

ATÈS que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel 

VIH podria ser l’obstacle més gran al qual s’han d’enfrontar les persones, les 
comunitats, els polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un 
esforç important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de vida de les 
persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que ho 
farà a gran escala per fer front a l’epidèmia.  
 

ATÈS que la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix 

la implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, l'Ajuntament de 
Sant Cugat, dins del marc que li atribueix la Llei de salut pública 18/2009, pot oferir a 
la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i 
obtenir així estils de vida més saludables. 
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ATESA la necessitat d'implicació i suport institucional per actuar davant la 

pandèmia del VIH/sida i de prendre mesures de sensibilització i prevenció del 
VIH/sida per a la no discriminació i estigmatització de les persones amb VIH/sida. 
 

ATÈS que el Ple del passat 23 de maig de 2016 va aprovar la moció conjunta 

dels grups municipals d'ERC-MES, ICV-EUiA, CUP-PC, C's i PSC, amb incorporació 
d'esmenes de Convergència, per a l'elaboració d'un pla municipal que englobi el 
conjunt de polítiques i mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les 
persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals a Sant Cugat i per a 
la commemoració del 28 de juny i el 17 de maig.  
 

ATÈS que el col·lectiu jove continua sent un dels grups de la població que més 

contrau el virus del VIH, principalment per haver mantingut relacions sexuals sense 
protecció i que les causes que expliquen les infeccions entre el jovent són la 
disminució de la percepció de risc i la dificultat d'accés al preservatiu.  
 

ATÈS que cal incidir en l'adopció de conductes més sanes i responsables i 

assolir que el jovent santcugatenc vegi en els preservatius els anticonceptius de 
referència en tant que són els únics que redueixen els embarassos no desitjats i les 
infeccions de transmissió sexual.  
 

ATÈS que des de l’Ajuntament de Sant Cugat es realitzen activitats i tallers 

entorn la sexualitat tals com: 
 

 Créixer i madurar: l’entrada a l’adolescència. 

 Sexualitat, afectivitat i relacions personals. 

 Sexualitat responsable i prevenció riscos A. 

 Sexualitat responsable i prevenció riscos B. 

 Amics i alguna cosa més. 

 Sexualitat: del plaer a la responsabilitat sexual. 
 

ATÈS que s’han realitzat més de 100 tallers dels cursos esmentats 

anteriorment, cursos adreçats a l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i Batxillerat. 
 

ATÈS que des dels centres d’atenció primària, en coordinació amb els serveis 

tècnics municipals, s’ofereixen serveis com: 
 

 Cribratge a persones que detecten amb conductes de risc,  

 S’ofereix formació a les escoles (programa Salut i Escola). 

 S’ofereix dins el marc tarda jove, un espai per atendre consultes fora del circuit 
habitual. 

 L’any vinent s’iniciarà la formació en seguiment del pacient VIH (és una malaltia 
amb tractament que s’ha cronificat), a tarda jove oferim espai per atendre 
consultes fora del circuit habitual. 

 

ATÈS que cal mantenir i reforçar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat 

de treballar contra la discriminació ja sigui per raons de sexe, edat, nivell 
socioeconòmic, orientació sexual, identitat de gènere, malaltia, condició laboral, entre 
altres.  
 

Per tot això, els grups municipals d’ERC-MES, Convergència i ICV-EUiA 

proposen que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 
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PRIMER.- Reivindicar cada any l'1 de desembre, Dia mundial de lluita contra la 

sida, col·locant un llaç vermell a la façana de l'Ajuntament.  

 

SEGON.- Seguir treballant, i reforçar la feina si s’escau, a través de programes 

d’educació sexual, en col·laboració també amb agents i entitats relacionades, que 
tinguin per objectiu: 

 

 Afavorir una major comprensió del que implica l'entrada a l'adolescència. 

 Potenciar una major comprensió del que implica la sexualitat en la vida d'una 
persona. 

 Donar a conèixer els riscos més freqüents associats a la sexualitat adolescent: 
quins són i com prevenir-los. 

 Ajudar a construir relacions saludables i donar a conèixer els riscos més freqüents 
associats a les relacions tòxiques: quines són i com prevenir-les. 

 Potenciar un major grau de coneixement i de responsabilitat en relació a la salut 
sexual. 

 Conscienciar i prevenir del VIH. 

 Treballar per la integració i la tolerància per evitar l’estigmatització de les persones 
amb VIH/Sida. 

 Assolir la plena normalització de les persones LGTBI+. 

 

TERCER.- Fomentar l'ús del preservatiu al municipi, estudiar la viabilitat 

d'instal·lar màquines expenedores de preservatius a tots els centres d'educació 
secundària de Sant Cugat així com en d’altres espais del municipi, i instal·lar-les en 
cas que sigui possible, i garantir punts d'accés gratuït als preservatius especialment 
per al jovent. 

 

QUART.- Incorporar, en el marc del Pla municipal que englobi el conjunt de 

polítiques i mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les persones 
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, polítiques de lluita contra la 
sida i contra l'estigmatització de les persones LGTBI positives.  

 

CINQUÈ.- Estudiar la possibilitat de que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

s'adhereixi a la Declaració de París, d'acció accelerada a les ciutats per tal de posar fi 
a l'epidèmia del VIH/Sida a escala mundial a les ciutats el 2030, i adherir-s’hi si és 
possible.  

 

SISÈ.- Seguir impulsant aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre 

abast per tal de lluitar contra el VIH a Sant Cugat del Vallès, així com desenvolupar-
ne de noves, i assolir els objectius 90-90-90 fixats pel 2020 i de posar fi a l’epidèmia 
el 2030, fent especial èmfasi en la detecció, en la lluita contra la discriminació, en 
l’empoderament de les persones i en l’adopció de mesures per evitar l’exclusió de 
l’accés al sistema sanitari públic. 

 

SETÈ.- Impulsar conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya 

el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on 

l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i 
a la sida a Catalunya. Contribuir, des de l'Ajuntament de Sant Cugat, a participar-hi i 
desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres 
administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit 
competencial. 
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VUITÈ.- Intensificar el compromís d’incloure missatges centrats en la no 

discriminació i la no estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles 
accions que es duguin a terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida. 

 

NOVÈ.- Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en 

els serveis oferts a l'àmbit municipal, seguir vetllant de forma més incisiva perquè no 
es produeixin situacions de discriminació en el marc de les seves competències, així 
com en les empreses i organitzacions on el govern municipal tingui representació. 

 

DESÈ.- Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre 

les diades commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a 
l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida. 

 

ONZÈ.- Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre que treballen en 

l’àmbit del VIH/sida als Països Catalans des d’una perspectiva comunitària i, en 
concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma unitària d’entitats en 
l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari en la difusió de les seves 
tasques i activitats. 

 

DOTZÈ.- Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de 

Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), 
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de Desembre, com a 
plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, al Centre d'Estudis Epidemiològics 
sobre el VIH/SIDA de Catalunya (CEESCAT), a l'associació gais positius i a la Creu 
Roja Sant Cugat – Rubí – Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

Certament és una moció molt llarga i jo també sóc normalment d’allargar-me per tant 
intentaré ser breu i intentaré resumir una mica què és el que preteníem amb aquesta 
moció. Des del nostre grup, des d’Esquerra Republicana, sobretot tenim present que 
l’1 de desembre és una data molt propera i que era convenient que aquí en el Ple 
municipal poguéssim parlar de com fer front a l’epidèmia del VIH, des de 
l’ajuntament, per ajudar a resoldre-ho. La moció consta de molts aspectes perquè 
hem intentat en una única moció encabir diferents coses; en primer lloc, volem que 
Sant Cugat s’adhereixi a la Declaració de París, és a dir volem que l’ajuntament de 
Sant Cugat faci tot el que calgui per adherir-se a la Declaració que va impulsar 
l’alcalde de París ara fa dos anys, i que el que pretenia era que aconseguíssim per a 
l’any 2020 l’objectiu que ens vam marcar de 90-90-90, és a dir, que el 90% de les 
persones que viuen amb VIH siguin coneixedores del seu estat, que el 90% de les 
persones que se saben afectades pel VIH rebin un tractament adequat, i en tercer 
lloc que el 90% de les persones en tractament tinguin la càrrega viral injectable. 
D’aquesta manera proposar-nos doncs en la mateixa línia l’objectiu 95-95-95 pel 
2030 que aniria en la mateixa línia i poder eradicar la pandèmia de la sida abans del 
2030. Aquest seria un dels objectius de la moció i agrair al Govern la predisposició a 
treballar en aquesta línia i per tant a signar aquesta Declaració. 
 
 En segon lloc el que hem fet des d’Esquerra Republicana és fer nostra la 
demanda del Comitè 1r de Desembre com a Plataforma Unitària de l’ONG Sida de 
Catalunya i per tant el que volem és que l’ajuntament de Sant Cugat impulsi 
conjuntament amb el Govern de la Generalitat el Pacte Social contra la discriminació 
de les persones que viuen amb VIH, on el que es pretén de fet és arribar al que la 
Generalitat en el marc d’aquest Pacte Social va anomenar arribar a zero, és a dir, 
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aconseguir zero noves infeccions, zero morts relacionades amb la sida, i zero 
discriminació, i especialment se centrava aquest pacte amb aquest apartat, és a dir 
en la discriminació i l’estigma que a vegades encara pateixen les persones que tenen 
la malaltia de la sida. És cert que s’ha avançat molt en els darrers anys en 
l’eradicació d’aquesta malaltia o en tot cas en evitar nous contagis però encara 
l’estigma vinculat a aquesta malaltia és molt elevat i aquest pacte social feia una 
crida especialment també en els municipis, en els ens locals, per tal de treballar 
també per evitar la discriminació de les persones que pateixen la malaltia. 
 
 En tercer lloc, és una moció que posa la lupa en el jovent, i no perquè jo sigui 
jove, que encara m’hi considero, ni perquè vingui també de la JERC, sinó perquè  així 
com els nous contagis amb el VIH en els darrers anys estaven disminuint, en els 
darrers anys sí que s’ha constatat que pel que fa al col·lectiu jove la situació no és 
ben bé la mateixa, s’ha deixat de percebre per part del jovent, dades de la 
Generalitat, que el risc de contraure la malaltia de la sida pel fet de tenir relacions 
sexuals sense la deguda protecció, i en aquest sentit sense l’ús del preservatiu, i per 
tant nosaltres creiem que cal tornar a posar sobre la taula la necessitat tant de 
continuar treballant i millorar la necessitat que els joves siguin conscients del que 
suposa mantenir relacions sexuals sense l’ús del preservatiu i, alhora, també volíem 
centrar-nos en els motius que al nostre parer i segons la constatació que nosaltres 
tenim ha provocat aquesta disminució del risc, i en primer lloc és l’accés a aquest 
preservatiu, tant pel que fa a un tema econòmic, com pel que fa a la consciència, 
especialment en els més, més joves, és a dir en els instituts. Per això agrair l’esforç 
del govern amb el que hem pogut arribar a un acord perquè la moció incorpori la 
necessitat de fomentar l’ús del preservatiu al municipi i d’estudiar la viabilitat per 
instal·lar màquines expenedores de preservatius a tots els centres de secundària de 
Sant Cugat. I creiem que és especialment important això, que s’instal·li en tots els 
centres de secundària. No creiem que la ideologia d’un o altre centre públic, privat o 
concertat, o la voluntat o no d’alguns dels col·lectius que puguin treballar en aquests 
centres hagi de limitar aquest ús. No m’agradaria que aquesta moció acabés sent un 
debat sobre condons als instituts sí, o condons als instituts no, no m’agradaria i per 
això he començat explicant tot el demés que també incorpora la moció i que també 
considerem important, però sí que és cert i que ja estem en unes alçades en que tots 
-m’agradaria creure que encara és així- creiem que l’ús del preservatiu és el mètode 
anticonceptiu més eficient per evitar el contagi de la sida, que és important que els 
joves en tinguin consciència i que és important que tinguin els preservatius a l’abast 
per evitar el que ara s’està produint i són dades reals, està augmentant l’ús de 
relacions sexuals sense l’ús del condó, per això la necessitat d’instal·lar màquines 
expenedores als instituts i també de garantir punts d’accés gratuït als preservatius 
especialment pel jovent. 
 
 I acabo amb una darrera part de la moció que seria la part simbòlica, però no 
per simbòlica menys important, i en aquest cas que l’ajuntament es comprometi a 
penjar a la façana del consistori el llaç vermell, símbol de lluita contra la sida, i a 
incorporar entre les diades commemoratives del municipi l’1 de març, Dia per a la 
zero discriminació de les persones que pateixen el VIH. 
 
 Finalitzo agraint a Convergència l’esforç per haver pogut transaccionar un text 
que també s’hi senti còmode i especialment pel que fa referència als condons i al 
grup d’ICV per haver-se sumat a la moció. 
 

 . REGIDORA SRA. SUSANNA PELLICER, DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA: En primer lloc volia agrair la predisposició d’Esquerra per arribar a 

un acord i aprovar un text que crec que respon a una realitat més concreta de la 
problemàtica del VIH a la nostra ciutat. Amb alguns altres grups que no estem 
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d’acord amb algunes situacions també ens ha donat pas a comentar-ho i per tant 
crec que hem tingut un debat. Dit això, m’agradaria posar en valor -i així anaven les 
nostres esmenes- a la tasca que des de l’ajuntament es fa en relació a la prevenció, 
educació i conscienciació i desestigmatització del VIH i la necessitat de seguir 
treballant en la línia actual. Aquest curs, a tall d’exemple, hem fet més de 100 tallers 
entre l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i Batxillerat, potser a vegades no ho expliquem 
prou, arribant quasi a 3.000 alumnes, aquests tallers donats per professionals d’una 
institució reconeguda com l’Institut d’estudis per a la sexualitat i la parella intenten 
que els nois i noies tinguin una major comprensió del que implica l’entrada a 
l’adolescència i donen a conèixer els riscos més freqüents associats a la sexualitat 
adolescent. Tota aquesta formació i informació es treballa també des d’una manera 
que per més informació que tinguin hi ha una responsabilitat personal darrera de 
cada persona i per tant també es fa èmfasi en aquest tipus de responsabilitat. En 
aquest sentit també dir que les persones que tenen competències sanitàries i 
mèdiques són els CAP i en aquest sentit estem col·laborant en la difusió de serveis 
de cribatge de persones que es detecten amb conductes de risc, estem col·laborant 
amb el seu programa de formació a les escoles de salut i escola i també en un espai 
per atendre consultes fora del circuit habitual per persones malaltes. Properament 
s’iniciarà la formació de personal mèdic en seguiment del pacient VIH i per tant hem 
estat col·laborant amb ells. 
 
 En relació al punt que fa referència a l’estudi de possibilitat d’instal·lar 
màquines expenedores, com deia el Sr. Gómez, volem dir que aquesta és una 
campanya que ja es va fer l’any 2002, que va tenir poca incidència en aquell 
moment, però entenem que potser 14 anys després ens la podem tornar a plantejar, 
per tant nosaltres ho fem des de la perspectiva de comptar amb el consens de la 
comunitat educativa i de les AMPA que són les qui al final tenen la decisió de posar 
aquestes màquines expenedores, per tant aquesta és la nostra intenció. 
 
 I finalment dir que hem de seguir treballant, com ajuntament, com entitat local 
ens pertoca seguir treballant amb tots els canals i mitjans que tinguem per prevenir, 
conscienciar i educar en la tolerància i el respecte a totes les persones. 
 

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

EUiA: En tot cas volem agrair a ERC-MES el fet d’haver-nos deixat sumar a la moció 

i a Convergència que finalment s’hagi avingut a transaccionar algunes esmenes. 
 
 La sida és una malaltia relativament nova, va sorgir cap els anys 80 i va tenir 
una gran predominància fins els anys 90. Durant aquest temps es van fer 
moltíssimes campanyes, tant de prevenció de la malaltia com de lluita contra 
l’estigma i la discriminació que era evident que proporcionava, i és cert que en els 
últims anys els programes de prevenció, i ho diem a nivell general, no han tingut la 
visibilitat que tenien abans, fins i tot podem arribar a dir que hi ha una absència 
d’iniciatives de conscienciació i que molta gent jove probablement desconeix el virus 
del VIH. Nosaltres creiem que no podem baixar la guàrdia de cap manera, més que 
res perquè les dades ens diuen que hi ha una major incidència del virus entre la gent 
jove, a més de la incidència entre la gent jove recordem que un informe de la Creu 
Roja va aprofitar per recordar-nos que pràcticament el 50% dels casos de VIH a 
Catalunya es detecten massa tard, tot i que reconeixia el mateix informe que en els 
darrers 10 anys s’havia reduït significativament el número de persones afectades. 
Creiem que aquesta reducció s’ha pogut donar gràcies a l’esforç i al treball que 
l’administració i les entitats han fet per la prevenció, la informació i la sensibilització 
de la malaltia, és per això que creiem que hem de fer tots els esforços en aquest 
tema i hem de continuar posant a la palestra perquè només amb conscienciació i 
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pedagogia s’aconseguirà reduir els casos en que el VIH es detecta tard i no afecti a 
tantes persones. 
 
 Altra cosa que volem posar de manifest i que pensem que és obvi és que totes 
les campanyes que s’han fet per prevenir el VIH, la contaminació d’aquest virus, han 
utilitzat el preservatiu com element cabdal de la campanya perquè per bé o per mal 
continua sent l’única prevenció eficaç. Creiem que tothom recorda aquesta 
campanya que es va fer segurament en els anys que deia ara la tinent d’alcalde, ja 
en fa força, i que deia: “Póntelo, pónselo” que passava en un institut, d’això ja fa anys 
i ara podem dir que aquella campanya va ser encertada perquè es tracta de 
promocionar el seu ús com antídot per la infecció, per tant si ara diem que gran part 
de la població afectada és jove creiem normal que hi hagi un acord que digui que es 
promocionarà l’ús del preservatiu per la gent jove als instituts que és allà a on són i 
on calgui per tal de posar-los-hi fàcil. 
 
 Ens hagués agradat, per finalitzar, que aquesta moció hagués pogut ser 
institucional. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Comienzo diciendo lo que 

acaba de terminar diciendo Roser, que hubiera sido bueno que esta moción sea 
institucional y sólo quería hacer un pequeño inciso porque la verdad es que la 
explicación de todos los grupos, y sobre todo la explicación de Èric ha sido bastante 
completa, bastante instructiva, y él hablaba un momento de la esperanza de acabar 
con la pandemia y es que les doy como dato que el único virus en la historia de la 
humanidad oficialmente erradicado fue la viruela, y esto se dio porque la viruela, al 
igual que el VIH, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, tenía la misma 
característica y es que usaban como único reservorio al humano, con la diferencia 
que la viruela era por contacto y el VIH es una enfermedad de transmisión sexual, 
entonces esto de aquí desde el punto de vista de la virología nos da una llama de 
esperanza que sí se puede acabar no solo con la pandemia sino hacer que en el 
futuro el VIH sea un mal recuerdo en los libros de historia para los estudiantes de 
historia de la medicina. 
 

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

demanaré Sra. Alcaldessa si es poden votar els acords de forma separada. Nosaltres 
demanaríem l’acord 3r poder-lo votar separadament. 
 
 Per explicar el per què d’això voldria dir que nosaltres estem d’acord en el fons 
de la qüestió, estem d’acord amb la iniciativa d’impulsar la no discriminació i la 
normalització de les persones que estan contagiades del VIH i de la seva plena vida 
en societat i amb tota la normalitat possible i aquesta voluntat de conscienciació la 
subscrivim, la conscienciació de tota la societat és necessària per al col·lectiu 
heterosexual, per al col·lectiu homosexual i en tots els casos. El que no compartim és 
la necessitat de l’acord 3r que diu “Estudiar la viabilitat d’instal·lar màquines 
expenedores de preservatius als instituts i a les escoles”, no compartim aquesta 
forma d’actuar, pensem que la solució és una altra, no és posar preservatius a les 
escoles, i en aquest cas votarem en contra. 
 
 De la resta, tot i que a nosaltres el que no ens agrada són les referències als 
Països Catalans perquè és un concepte que legalment no existeix, no hi ha una 
divisió territorial que siguin els Països Catalans, les votarem a favor pel fons de la 
qüestió. 
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 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Nosaltres estem presentant arreu de l’Estat una moció molt similar, més curta, també 
els hi he de dir, però que en definitiva diu tot això amb un altre llenguatge, però els 
vull felicitar perquè crec que és una moció que està encertada, que és molt 
complerta, més que una moció és quasi, quasi, directament el pla d’acció de com 
aplicar-ho, i a més a més sobretot els volem felicitar perquè es posa èmfasi en el 
tema d’estar en contra de l’estigmatització dels col·lectius i de les persones que 
pateixen la sida, i per tant nosaltres a part de mostrar la nostra solidaritat i a part 
d’intentar posar tots els esforços perquè es pugui pal·liar d’alguna manera i es pugui 
avançar en la seva cura tot allò que sigui la prevenció, tot allò que sigui posar 
mesures, i tot allò que sigui fer públic que el nostre consistori també hi dóna suport 
ho creiem pertinent. Per tant tot allò que sigui activar els programes necessaris per 
afavorir no només a les persones sinó també el seu entorn, perquè moltes vegades 
és el propi entorn de la persona afectada que també es veu d’alguna manera alterat, 
doncs hi estem d’acord. 
 
 La Declaració de Paris fa un pas més enllà i és que demana la implicació de 
les ciutats i això és el que estem fent ara implicant-nos-hi i dient que això ho hem de 
tirar endavant, hem de lluitar i hem de ser nosaltres els capdavanters que impulsin 
aquestes polítiques o aquests programes preventius, i no entraré a detallar -com ha 
fet l’Èric- tota la moció, per tant nosaltres hi donem ple suport. 
 

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

DE C’s: Desde Ciudadanos aplaudimos el espíritu de la moción y el texto que se 

presenta, y también el talante con el que ERC ha llevado la negociación con este 
grupo municipal. Damos apoyo a la práctica totalidad del texto y nos sumamos a la 
solicitud del compañero del PP para que pueda ser votado por acuerdos, y en este 
sentido solicitaríamos también que fuera el 3º y todos los demás aparte. Como decía 
damos apoyo a la práctica totalidad del texto pero no obstante en el devenir de la 
elaboración del mismo hasta llegar al que se ha puesto hoy sobre la mesa 
entendemos que faltan elementos esenciales a los que después haremos referencia 
y por eso hemos solicitado votarla por acuerdos. 
 
 Entrando en el debate, los jóvenes de hoy han nacido y se desarrollan en un 
mundo con el VIH, esto significa que la realidad les obliga a actitudes preventivas y a 
mantenerlas en el tiempo para burlar el virus del VIH y también para evitar otras 
enfermedades de transmisión sexual. No obstante, en la actualidad, se ha bajado la 
guardia en su prevención debido a la percepción de que el VIH es una enfermedad 
crónica y no mortal como en sus comienzos. Saber que se puede vivir con el VIH 
produce un efecto de falsa seguridad, muchos jóvenes por ignorancia o por 
despreocupación, y muchos otros -también por qué no decirlo- porque ante el 
consumo de drogas y de alcohol en determinados momentos se olvidan de la 
importancia de mantener relaciones sexuales protegidas. 
 

En segundo lugar, la realidad que nos rodea es que estos jóvenes que en el 
año 1988, el primer año en el que se estableció el 1 de diciembre como el de 
concienciación de toda la sociedad sobre la enfermedad, mantenían relaciones 
sexuales a una edad mucho más tardía que hoy en día, es decir, hoy en el siglo XXI 
las relaciones sexuales están llevándose a cabo mucho antes y es una evidencia que 
incluso los niños menores de edad mantienen relaciones, y esto es lo que hace que 
todas las medidas deban pasar por un debate con los padres o tutores y que por otro 
lado sea vital ir de la mano de ellos y del sistema educativo en su conjunto, y es ahí 
donde no entendemos cómo es posible que cuando en el acuerdo 3º se dice que se 
estudie la viabilidad de instalar máquinas expendedoras de preservativos en todos 
los centros de educación secundaria no se haya contactado antes de traer a Pleno 
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esta moción tanto con esa comunidad de padres a través de las AMPA, como por 
otro lado con la propia comunidad educativa, porque tenemos que recordar que en 
esos centros de educación secundaria hay niños y niñas de 12 años, y es justamente 
en estos temas donde la administración debe tener presente la soberanía de los 
padres en la educación de sus hijos, porqué señores y señoras los niños y las niñas 
son de los progenitores, o de los cuidadores, o de los tutores y no de la sociedad 
como un ente abstracto que puede entrar a regular el ejercicio de la patria potestad. 
Es de vital importancia que ambos colectivos sean consultados y ese es el sentido 
que vamos a dar en nuestro voto negativo en el acuerdo 3º. 

 
En tercer lugar queríamos señalar que se pueden hacer políticas desde el 

ayuntamiento muy eficientes, muy firmes, y que llegan a todos los jóvenes a través 
de un buen acuerdo transversal en el que el eje fundamental esté en la pedagogía. 
Hay mucho camino por recorrer y este grupo cree que se podría trabajar en esta 
senda mucho más. 

 
Por último, nos ha sorprendido la transigencia de Convergencia ante este 

punto, igual es que creen que se vacía de contenido al decir que se estudiará la 
viabilidad y así hacen guiños a sus eternos socios de presupuestos en un sí pero no 
para que luego no salga el tema adelante. Otra cosa es lo que piensan sus votantes 
y lo escrito en este caso en la moción permanece. Nosotros al menos intentamos ser 
consecuentes, adelante con la moción sin el voto afirmativo del acuerdo 3º en este 
caso. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Convergència som molt coherents perquè l’any 

2002 aquesta mesura ja la vam aprovar i ja la vam aplicar, i ho vam fer de manera 
consensuada amb la comunitat educativa i amb les AMPA, per tant Convergència no 
farà res més que no hagi fet ja abans, precisament en ares a la prevenció i a la 
sexualitat segura que és el que vostè demana. 

 

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

DE C’s: Está hablando del año 2002 y ahora no nos consta que esos contactos se 

hayan producido. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però en tot cas no em digui incoherent, no ens 

digui incoherents. Som molt coherents Sra. Fernández-Jordán. 
 

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

DE C’s: Confirmo, eso es el año 2002 y estamos casi en el año 2017. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Precisament per això, si l’any 2002 haguéssim 

fet una altra cosa, però tenim antecedents que diuen que aquest Consistori ja va 
actuar i actua de manera continuada sobre aquesta qüestió, per tant no li accepto la 
incoherència. 

 

. REGIDORA SR. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Jo faré una intervenció molt curteta, he respirat perquè quan he vist que hi havia 
grups que volien treure l’acord 3 pensava que farien una defensa del mètode Ogino 
però veig que no, estem al 2016 i seguim criminalitzant un dels principals mètodes 
anticonceptius que és el preservatiu i per tant al menys no s’ha fet una apologia 
d’altres mètodes que durant molts anys malauradament van provocar molts 
embarassos no desitjats i van destrossar moltes vides pel que fa a malalties de 
transmissió sexual, no només el virus. Per tant, penso que sí que hem baixat la 
guàrdia, no és una qüestió que jo hagi arribat a aquesta conclusió. La gent que ens 
vam socialitzar, que vam ser adolescents als 90, érem molt conscients d’aquesta 
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problemàtica; els col·lectius de risc eren uns modus determinats, els col·lectius de 
risc ara són els joves, són els adolescents, els hi agradi o no els adolescents tenen 
relacions sexuals, els adolescents no són propietat, evidentment, ni de l’Estat ni 
tampoc dels seus pares, són persones amb autonomia que estan en fase de 
desenvolupament, també desenvolupament social i sexual, i per tant molts d’ells 
també tenen relacions sexuals, ens agradi o no, són un col·lectiu de risc, i ens agradi 
o no ens toca protegir-los amb tots els recursos al nostre abast. Jo penso que l’acord 
dels preservatius als instituts era un dels més interessants, sincerament, perquè al 
final era un dels més físics. Penjar un llaç a la façana està molt bé, està molt bé 
perquè socialitza, solidaritza i ajuda a hegemonitzar el concepte i la sensació a les 
persones que puguin estar malaltes o tinguin el virus a que no estan sols perquè són 
persones que pateixen una doble condemna i que l’han patit durant molts anys, la de 
l’atzar i la de la salut, que potser sí que és crònica però ja li puc assegurar que dóna 
molt, molt, molt mala vida i la de l’estigma social, la criminalització i un estigma que 
sovint han sigut fills de la ignorància o fins i tot del fanatisme, del religiós, l’homofòbic, 
fins i tot el classista o el que sigui el tipus de fanatisme. Així doncs nosaltres ens 
sumem, suport social evidentment, el que faci falta, combatre la criminalització, 
investigació pública, donar mitjans als nostres joves i eradicar d’una vegada per totes 
el maleit sida. 

 

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

primer lloc agrair al Partit Popular el suport a gairebé tota la moció, sóc conscient que 
el tema dels Països Catalans és un esforç i li dic molt sincerament, li agraeixo el 
suport a gairebé tota la moció. 

 
No així he de dir que em sorprèn la Sra. Fernández-Jordán i em sap 

especialment greu, crec que en aquests temes estàvem acostumats a un grup 
municipal de Ciutadans que com deia abans fa una estona el seu company de grup, 
és un partit lliberal i m’ha sorprès. De fet nosaltres aquest acord 3r que prové del 
programa electoral de les Joventuts d’Esquerra Republicana podia haver estat 
instal·lar màquines expenedores, i podia haver estat així. I que posi “estudiar la 
viabilitat” no ha estat fruit de la transacció amb el grup de Convergència, ja venia 
amb la intenció que pogués ser un acord que recollís el suport de sinó el 100% del 
consistori, que érem conscients que era difícil, sí de gairebé tothom, com en altres 
casos hem fet, i per tant em sap greu que no s’hi puguin sumar. També em sap greu 
perquè en altres casos, en situacions semblants, hem pogut acordar i transaccionar 
l’acord i jo n’estava molt disposat a parlar-ne, a veure si amb una redacció una mica 
diferent potser resolíem el que proposes però tampoc hi ha hagut cap esmena, som 
conscients de la dinàmica i del temps però em sorprèn per tant que sigui tan 
clarament un vot negatiu, jo li demanaria ja que suposo que ara no li puc demanar 
que voti a favor, com a mínim si poden replantejar-se i que sigui una abstenció en 
aquest acord 3r, fruit que nosaltres evidentment que estem disposats a parlar amb la 
comunitat educativa, per això també posa “estudiar la viabilitat” i en el marc de 
l’estudi, si bé a diferència del que plantejava abans el grup de Convergència, per a 
nosaltres no és un fet indispensable la autorització de la comunitat educativa o la de 
les AMPA, per a nosaltres no ho és, i en tot cas ja tindrem temps, en funció de com 
es desenvolupi aquesta moció un cop aprovada, d’avaluar com s’està desenvolupant 
i si no hi estem d’acord de presentar una altra moció potser més explícita, on potser 
no estarem tant d’acord, però el primer intent era el d’arribar a un acord, i jo els hi 
demanaria ara que poguessin intentar replantejar-s’ho. 

 

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

Supongo que el comentario sobre el método Ogino de la CUP iba en relación a 
nosotros; en todo caso ¿me lo pueden confirmar si iba en relación a nosotros?, creo 
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que le ha sorprendido que no lo mencionáramos, si esperaba que algún partido lo 
mencionara ¿éramos nosotros?, ¿me lo puede confirmar? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo crec que era un comentari general. No tingui 

la pell tan fina Sr. Benejam. 
 

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

no creo que fuera tan general, yo creo que iba con toda la intención, de general no 
tenía nada. Aunque nosotros como método general no defendamos ese método 
como método óptimo, no lo denostamos y respetamos mucho a las personas que lo 
utilizan y también les insto a que ustedes lo hagan porque cada uno es libre de 
utilizar la fórmula anticonceptiva que crea conveniente. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Amb això estem d’acord Sr. Benejam. 

 
Passem a la votació, serà una votació separada, per tant votarem tots els 

acords excepte el 3r, i després votarem el tercer. 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ MENYS ACORD 3r. 

 

(La present moció -excepte l’acord 3r- fou aprovada per assentiment dels 

25 membres electius presents). 

 

TORN DE VOTACIÓ ACORD 3r. 

 

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

no adscrit) 

Vots en contra:   4 (C’s i PP) 

Abstencions:      0 

 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

13.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I ERC-

MES, EN NOM DE LA CONFEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE 

CATALUNYA (CONFAVC) I LA PLATAFORMA STOP COMPTADORS, SOBRE LA 

INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS TELEGESTIONABLES. 

 

Per incompliment de la normativa Europea: 

  

Atès que l’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre 

ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a 

partir de l’1 de gener de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava 

l’agenda de desplegament dels comptadors de mesura en subministraments 

d'energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia 

el termini final per a la implantació el 31 de desembre de 2018. 

  

Atès que l’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 

31 desembre 2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de 

comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; 

entre l'1 de gener de 2015 i el 31 desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent 

del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada 

empresa distribuïdora i entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de 

substituir un 30 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència 

contractada de cada empresa distribuïdora.  
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Atès que, a més, l’Ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les 

condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors. La mateixa Ordre instava 

les empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a 

la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta 

comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses comercialitzadores 

perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels seus clients. És a dir, 

que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses una 

comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació o 

autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats 

autònomes mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans aprovats que 

contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l'inici dels 

mateixos. 

 

Atès que la mateixa Ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i 

consideració una eficiència energètica del 20% per 2020, existint països com 

Alemanya que ja han postulat que aquests objectius en una llar mitjana, el consum 

de la qual és de 3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I per això han decidit no 

aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE(56)  

 

Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència:  

 

Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure 

competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats 

comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana 

propietària d'Endesa. Atès que les esmentades restriccions estan expressament 

prohibides en els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 

(TFUE) i li donen a Endesa el monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors 

telegestionables.  

 

Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, 

Andalusia, Aragó, Extremadura, Balears i Canàries, els que no poden exercir el seu 

dret a comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure competència. 

  

Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha els veïns i veïnes són obligats a 

més a acceptar que la substitució del comptador electromecànic pel comptador 

telegestionable sigui realitzada sense que els siguin comunicats prèviament el dia i 

l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix estar presents en aquesta i, per tant, 

comprovar si els kWh indicats per Endesa a la factura posterior coincideixen amb els 

kWh marcats per tots dos comptadors en el moment de la substitució.  

 

Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb 

l’omissió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que 

s’impedeix l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. 

Les elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, quan no és 

obligatori i es pot fer fins el 31 de desembre de 2018. Atès que els comptadors 

telegestionables d'Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de la Comissió 

Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables amb 

comptadors d'altres fabricants.  

 

Per falta de protecció de dades personals:  

 

Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per 

mesurar els consums -i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la 
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possibilitat d'obtenir i processar volums cada vegada majors de dades personals dels 

consumidors i consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb el 

consegüent risc per a la privacitat d'aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i ha 

donat lloc a què des de diferents instàncies de la Unió Europea s'estiguin duent a 

terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de 

comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels 

consumidors i consumidores.  

 

Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la 

Directiva 95 / 46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i 

després de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de 

Dades en les conclusions el supervisor manifesta que "El desplegament a escala 

europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot oferir avantatges significatius 

encara que també pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades 

personals. Permet l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar 

al seguiment del què fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars".  

 

Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de 

data 22 de juny de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de 

Dades pel que aquest "considera que el tractament de les dades referides a la corba 

de càrrega horària resulta especialment sensible en tant que implica l'accés a altres 

informacions alienes a la mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de 

comportament del consumidor i permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la 

seva conducta, que excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar 

la seva esfera més privada", alhora que considera "que l'accés a la informació hauria 

de fundar-se en el consentiment inequívoc de l'afectat".  

 

Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats 

dades personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament 

d'aquestes dades representa una ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara 

que a través dels mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits 

personals, però incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els 

considera a protegir aquesta ingerència quan, tot seguit, els dóna legitimitat al 

distribuïdor perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2) de la Llei Orgànica 

15/1999. 

  

Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb 

referència 936/2015, sobre el projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen 

diferents disposicions en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que 

perquè la regulació sigui efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades 

personals, es garanteixi que l'afectat té coneixement "ple" de l'accés i tractament de 

les seves dades de consum i que consent de manera "inequívoca" i "efectiva" a 

l'accés i al tractament mitjançant el consentiment del titular "previ" i “exprés". 

  

Atès que l'article 7.2) de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com 

un dels supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei el de 

"La utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al 

coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades 

no destinades a qui faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o 

reproducció". Pel que es considera que d'aquest comptador, que utilitzarà senyals en 

la banda de freqüència d'entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 148.500Hz), per obtenir 

informació dels hàbits de consum de les vivendes alhora que emanaran immissions 

electromagnètiques per la xarxa elèctrica sense estar apantallada, envairan la 
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propietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i a 

la salut de les persones.  

 

Per afectació a la Salut de les persones:  

 

Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre 

país, en relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la 

salut de les persones, de les radiacions electromagnètiques provinents del 

desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, i especialment sobre els 

col·lectius més sensibles, com són, dones embarassades, nadons, nens i nenes, 

persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes. 

  

Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la 

instal·lació dels nous comptadors d’electricitat, es veu multiplicada per la implantació 

dels nous comptadors telegestionables de gas i d’aigua, que ja s’estan instal·lant, i 

que també presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la 

protecció de dades i a la protecció de la salut de les persones, ja que s’estructuren a 

partir d’un sistema de concentradors i /o d’antenes, que emetran radiofreqüències. 

  

Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els 

CEM afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius 

internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès 

cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i 

funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns 

neurològics i efectes negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va 

més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes 

nocius tant per a les plantes com per als animals. Crides internacionals de científics 

independents demanen protecció enfront de l'exposició als Camps electromagnètics 

No ionitzants.  

 

Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva Resolució 

1815 de 27 maig 2011 declara que “s’ha d'aplicar el Principi de Precaució quan 

l'avaluació científica permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, 

en el context d'una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups 

vulnerables com la joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos 

humans i econòmics extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les 

alertes primerenques.”  

 

Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric 

neta de freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC 

(utilitzades en les xarxes d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica 

provocada per les freqüències d'aquests senyals hauria el cablejat d'estar apantallat. 

Per això, la instal·lació massiva dels comptadors telegestionables suposarà una greu 

amenaça per a la salut pública.  

 

Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser 

més nociu que altres xarxes sense fil ja que fins al dia d'avui no està demostrat que 

aquestes ones siguin innòcues i tenint en 6 compte la recomanació dels estudis 

realitzats per experts (Enrique A. Navarro 1,*, Claudio Gomez-Perretta 2, and 

Francisco Montes 3). Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a 

esquenes dels consumidors i sense importar la seva Salut.  
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Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del 

Parlament de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s’instava al 

Govern a demanar al Govern de l’Estat que:  

 

 Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència 

energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els 

anomenats “comptadors intel·ligents”.  

 Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta 

d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència 

energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels 

comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels 

clients finals.  

 Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible 

per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada 

a la xarxa des de les instal·lacions del client final. 

 Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones 

afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la 

hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la 

utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones 

-inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones 

embarassades- i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), 

segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement 

possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.  

 Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de 

formació ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses 

de lectura de comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.  

 Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i 

sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps 

electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut 

humana, campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de 

l’Estat perquè sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.  

 

Per totes aquestes raons, es proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralitzac ió 

preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels 

incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 

d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20% per al 2020 d’eficiència energètica, en 

tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors 

intel·ligents”, i amb l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el 

principi de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors.  

 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió 

temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables 

degut a que el Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions 

de la Resolució del Parlament del 8 d’octubre de 2014 sobre els nous comptadors en 

relació a la protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels 

ciutadans, i fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la 

salut, i la seguretat en la protecció de dades.  

 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat 

Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les 

afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual 
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que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació 

odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament 

de Salut.  

 

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de 

comunicació a la població sobre els acords d’aquest Ple, destacant la petició a la 

Generalitat i al Govern central de paralitzar la instal·lació dels comptadors 

intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a 

sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que s’hagi fet sense el seu 

consentiment i per no haver estat informats adequadament. Així mateix, informar els 

veïns i veïnes de Sant Cugat per mitjà del butlletí municipal que s’embustiarà a totes 

les llars de Sant Cugat sobre els acords d’aquest Ple.  

 

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans 

de Catalunya, sol∙licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous 

comptadors telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure 

competència, que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i 

exigir la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la 

Comunitat de Catalunya.  

 

Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana 

del Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, 

s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva 

negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva 

demanda de restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu 

consentiment per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les Oficines 

Municipals d’Informació recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el 

seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el 

comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament.  

 

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica i 

a les policies locals a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la 

instal·lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que les 

empreses instal·lin els comptadors. I ordenar que aixequin un acta de la denúncia.  

 

Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions 

derivades d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés 

dels Diputats i del Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Govern de la 

Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes FMC i ACM, a les 

Associacions de veïns i veïnes de Sant Cugat i a tota la ciutadania.  

 

Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, 

aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i 

verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el 

necessari per al seu desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació a 

la salut de les persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la 

protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un 

mercat a la lliure competència.  

 

Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, 

aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i 

consensuada amb els diferents agents socials un estudi que d'acord amb la lliure 

elecció de la instal·lació del comptador per part del client final: 
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a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, 

relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades 

obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”. 

  

b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta 

d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència 

energètica i els beneficis per als clients finals.  

 

c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de 

dades i a la privadesa dels clients finals.  

 

d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement 

imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de 

l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.  

 

e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i 

concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la 

implementació d'aquests dispositius.  

 

f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques 

o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut 

de les persones.  

 

Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de 

precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de 

sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics 

necessaris, amb professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests 

aparells comporta cap risc per a la salut de les persones -inclosos també col∙lectius 

sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades- i apliqui el 

principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició 

ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes 

tèrmics i els atèrmics o biològics.  

 

Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir 

sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, 

formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori 

i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats 

veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.  

 

Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius 

necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, 

compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del 

Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució 

recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública.  

 

Catorzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius 

necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de 

l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps 

electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. 

Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis 

posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.  

 

Quinzè.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament i les organitzacions 

socials promotores de la proposta: Plataforma Stop comptadors, CONFAVC, AFIFAC 
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(Associació d'Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica), Associació de 

Disminuïts, Associació ADAMUJER, Sindicat SIPCTE, Observatori de Salut 

Ambiental (OSA), AAVV Gaudeix Mas Costa, AAVV Centre Vila, AAVV la Florida, 

Particulars adherits a la Plataforma.  

 

Setzè.- Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de 

Catalunya i de l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del 

Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, ACM), i a les entitats 

promotores de la iniciativa. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

EUiA: Aquesta moció que es presenta avui és una moció que ve impulsada per la 

Plataforma Stop Comptadors i per la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya arrel d’una campanya que han iniciat per denunciar que els nous 
comptadors no garanteixen la innocuïtat per la salut, la protecció de dades, la 
transparència en la gestió ni l’eficiència energètica. A grans trets podríem dir que la  
moció insta al Govern de la Generalitat i de l’Estat a paralitzar de manera preventiva 
la instal·lació de nous comptadors telegestionables, una petició que ja s’ha aprovat a 
la Diputació de Barcelona i ha sigut aprovada també per diferents ajuntaments, entre 
ells el del Barcelona. 
 

En primer lloc aquesta moció segueix les recomanacions del Parlament 
Europeu sobre el principi de precaució de la salut en la instal·lació d’aquests tipus de 
comptadors, ja que no es coneixen els possibles efectes sobre la salut que les 
emanacions electromagnètiques que aquests comptadors fan puguin tenir, i 
especialment el seu efecte en col·lectius sensibles com dones embarassades, 
nounats, nens, persones grans o amb malalties. 

 
Pel que fa al segon punt que seria la protecció de dades, es denuncia que les 

companyies elèctriques podran conèixer al detall els hàbits de milions i milions de 
famílies obrint la porta a l’elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta i 
utilitzar-los en benefici propi. Es podria haver aprofitat això perquè fossin els usuaris 
els qui poguessin controlar el seu consum i establir mesures d’estalvi energètic a les 
seves llars, però sembla que aquest no era l’objectiu d’Endesa. 

 
En el tercer punt es denuncia la restricció a la lliure competència que imposa 

Endesa, ja que s’impedeix que s’instal·lin comptadors d’altres companyies que no 
siguin fabricats per l’empresa Enel que depèn a més a més de la pròpia Endesa. Així 
doncs tenim Endesa que és fabricant i distribuïdora alhora i per tant adquireix un 
avantatge competitiu sobre la resta de fabricants. El volum de la seva xarxa que 
representa aproximadament un 43% del mercat fa que els seus comptadors siguin 
molt més barats que els de la competència, a més a més els obliga a vendre als 
seus distribuïdors a 100 €, la qual cosa fa que la majoria de consumidors tinguin o 
prenguin l’opció del lloguer i això és el que passa en el 95% dels casos 
aproximadament. Endesa també desincentiva la compra del comptador en advertir 
als consumidors que hauran d’assumir els costos en cas d’avaria o canvi de 
paràmetres, i es calcula que amb el cobrament de 0,81€ mensuals de lloguer Endesa 
amortitza l’aparell en dos anys, per tant la resta que treu és absolutament de benefici. 

 
I finalment la moció també denuncia que les persones estan obligades a 

acceptar que la substitució d’aquests dispositius es porti a terme sense avisar-los la 
data i l’hora d’aquesta operació, el que pot impedir estar presents i per tant 
comprovar si els kw/hora indicats per l’empresa en la factura coincideixen amb els 
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marcats pels dos comptadors en el moment de la substitució. Cal dir que aquest fet 
vulnera un altre dels preceptes reguladors de la substitució de comptadors, una 
directiva europea de l’any 2012 que insta a les empreses distribuïdores a comunicar 
als seus clients la data prevista amb una antelació de tres mesos, per tant creiem 
que aquesta moció distribuïda per la Confederació d’Associacions Veïnals posa el dit 
a la llaga al que actualment representen aquests comptadors. 

 

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

primer lloc agrair al grup d’Iniciativa que ens hagin deixat sumar a la moció. És una 
moció que el nostre grup ha presentat també en d’altres municipis i que quan vam 
veure que era presentada pel grup d’Iniciativa doncs no vam dubtar ni un moment en 
que l’havíem de signar i donar-hi suport. 

 
Amb aquesta moció, que prové de la Confederació d’Associacions Veïnals i de 

la Plataforma Stop Comptadors, senzillament el que es demana és una moratòria, 
entenem que els comptadors telegestionats generen una problemàtica concreta i que 
per tant cal una moratòria en la seva instal·lació. Nosaltres estem a favor de 
l’eficiència energètica i per tant si aquests comptadors són millors des del punt de 
vista energètic doncs que es puguin instal·lar, però no d’aquesta manera i no a 
qualsevol preu. Lamentablement anem una mica tard perquè en els Països Catalans 
ja tenim prop de la meitat de llars amb el comptador telegestionat instal·lat i per tant 
ara la situació és complicada. I per què diem que cal una moratòria?, doncs cal una 
moratòria en primer lloc perquè d’acord amb la directiva europea tenim fins el 31 de 
desembre del 2018 per instal·lar els comptadors, per tant tampoc no entenem 
aquesta presa davant la problemàtica que genera; en segon lloc per les restriccions 
d’Endesa a la lliure competència, no seré jo qui em posi a defensar la lliure 
competència com a tal, de fet nosaltres creiem que el sector energètic hauria de ser 
un sector públic i vam estar en contra en el seu moment de la seva privatització i per 
tant probablement ens estaríem estalviant ara aquests problemes, però donat que 
estem en un lliure mercat i que ha estat privatitzat el que no pot ser és que l’oligopoli 
energètic actuï massa sovint gairebé amb un “ordeno y mando” a la ciutadania en 
que t’imposen un comptador sense que puguis decidir realment si el vols llogar, si els 
vols comprar, o amb quines condicions el vols, creiem que la situació és greu i més 
tenint en compte el que deia la Roser de quan t’imposen fins i tot els comptadors de 
la seva pròpia marca generant encara una nova font de negoci i vulnerant clarament 
la lliure competència. 

 
En tercer lloc per la manca de protecció de dades personals, la situació 

d’indefensió aquí és brutal, ens trobem en que ara mateix tenim una empresa com 
Endesa que sap gairebé, i dic gairebé per no dir absolutament, fins i tot quan som a 
casa, perquè amb els hàbits de consum, és a dir si estem consumint energia en 
aquell moment i amb el volum de consum que estem consumint pot fer una anàlisi 
d’hàbits de consum i saber fins i tot si estem a casa, llavors la pregunta és on queda 
la inviolabilitat de la llar en un moment en que sense necessitat que entri ningú a 
casa teva, només amb les dades de consum elèctric poden tenir informació fins i tot 
de si estàs o no cuinant en el cas que tinguis sistema elèctric per fer-ho, és a dir 
l’hàbit de consum dóna una informació brutal. 

 
En quart lloc perquè afecta a la salut de les persones, tenim diversos estudis 

científics que ens diuen que les onades radioelèctriques que generen els comptadors 
telegestionats poden tenir efectes molt perjudicials per la salut, és cert que no és la 
OMS però també és cert que en casos de dubte cal actuar amb precaució i que per 
tant quan hi ha aquesta situació el que cal és repensar-s’ho. 
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Acabo dient que nosaltres estem a favor de l’avenç tecnològic, de la millora de 
l’eficiència energètica i de tot el que suposa, però el que no pot ser és que sigui 
d’aquesta manera, a qualsevol preu i perquè 4 empreses dels amics que tots sabem 
s’acabin lucrant i m’estic referint a l’oligopoli energètic i a Endesa, Iberdrola i demés, 
per tant per això ens hem sumat. 

 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: La propuesta me parece 

muy oportuna, lo que no tengo información de si hay enmiendas de Convergència, 
no, al final no pasaron. Después también una cuestión que les comenté en la 
Comisión Informativa es que el acuerdo 12 dice “Crear la Taula de seguiment i estudi 
dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels 
anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de 
Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat...” y continua, no sé si es idea 
mía pero creo que podríamos pedir que se cree la Taula pero no crear la Taula en el 
acuerdo 12 porque no es competencia del Ayuntamiento de Sant Cugat, entonces si 
sigue adelante yo les pediría que por esta cuestión de formas este acuerdo se vote 
por separado porque considero que no es competencia del Pleno. 
 

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

Una correcció a l’Èric Gómez que ha dit si no he entès malament que els ciutadans 
no podien escollir si comprar o llogar el comptador, i sí que poden escollir, poden 
escollir comprar-lo o llogar-lo. Estem d’acord en el fons de la present moció que té 4 
grans objectius, primer el compliment de la directiva europea 2012/27 de 25 
d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència energètica per tal d’assegurar que els 
sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització, que es tinguin 
en compte els objectius d’eficiència energètica, que es garanteixi la seguretat de les 
dades i la privadesa del client final. La realització dels estudis científics per avaluar si 
la utilització dels comptadors comporta cap risc per la salut de les persones, 
l’aplicació del principi ALARA, la suspensió temporal de la instal·lació dels 
comptadors, instar a la Generalitat a implementar una campanya d’informació als 
ciutadans sobre els seus drets i els efectes per a la seva salut, la privadesa de les 
seves dades i l’autoconsum i quart, instar a les empreses a garantir el compliment de 
la Directiva europea i a la Generalitat a promoure canvis legislatius que 
compatibilitzin el desenvolupament tecnològic amb la preservació de l’entorn i la salut 
de les persones. Però nosaltres entenem que el primer punt, que és el compliment 
d’una Directiva europea, és competència de l’Estat i tenim constància que el Ministeri 
d’Industria del Govern d’Espanya està treballant precisament en aquesta línia. No 
ens consta cap incompliment per part de les empreses subministradores al respecte, 
ni que s’estigui vulnerant els drets de les persones en quant a la utilització 
fraudulenta de les seves dades personals, ni tampoc s’han detectat en els estudis 
realitzats fins el moment cap risc per a la salut de les persones que justifiqui la 
suspensió temporal de la instal·lació dels comptadors, i per aquest motiu nosaltres 
ens abstindrem en la moció. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 

crec que s’ha explicat abastament quin és l’esperit de la moció i per tant no entrarem 
en les disquisicions i en tot l’argumentari, és com l’anterior moció, també està molt 
ben desenvolupada. Agrair a la CONFAVC, també la vam rebre nosaltres per tal de 
poder-la introduir en el Ple, per presentar-la al Consistori, però només hi ha un però, 
nosaltres com saben hem aprovat aquesta moció en d’altres ajuntaments, i l’hem 
presentat conjuntament, inclús a la Diputació de Barcelona l’hem aprovat però hi ha 
un acord, que és l’acord 7è, que varia en funció del municipi que es presenta, a la 
Diputació no existeix i aquí sí existeix, nosaltres ja vàrem mostrar la nostra perplexitat 
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a la Junta de Portaveus de si era legal o no era legal enviar a la Policia a efectuar 
aquest tipus de disquisicions i per tant com que no estem segurs que això sigui legal 
ni que s’ajusti al que es pot fer, al contrari, podria revertir contra la pròpia actuació de 
la Policia de Catalunya, és a dir dels Mossos d’Esquadra o de la Policia Local perquè 
estem dient que enviaríem a la Policia Local, per tant jo també li demano votar per 
separat l’acord 7è i sumar-me també a l’acord que deia el Sr. Dimitri Defranc. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Val, doncs així ho farem, entenc que no hi ha 

problema de votar separadament el 7è. 
 

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

moción que hace mención a los contadores inteligentes es profundamente extensa y 
nos habla de muchos temas interesantes que darían cada uno de ellos para muchas 
mociones, se habla de la libre competencia, se habla de salud o de protección de 
datos, por poner tan solo algunos ejemplos sobre la mesa de debate. De todas 
formas intentaré ceñirme a la básico, por una parte desde Ciutadans siempre 
estaremos a favor de los avances tecnológicos que beneficien al ciudadano, por ese 
motivo vemos de forma satisfactoria que se produzca un avance en el control del 
consumo y no suba su consumo energético, control que tiene que venir dado por un 
conocimiento más exacto de lo que supone mantener, por ejemplo, aparatos en 

stand by y que debería promover acciones encaminadas al ahorro energético y de 

paso al ahorro en factura. Eficiencia y ahorro, y a eso evidentemente no podemos 
decir que no sino todo lo contrario y no se le pueden poner puertas al campo. Lo que 
sucede es que como dice el dicho el gato escaldado del agua fría huye, y en este 
país sabemos que precisamente el sector eléctrico no ha sobresalido por ser un 
ejemplo de libre competencia, más bien sabemos que ha abusado del consumidor 
durante décadas y que nos ha hecho a todos pasar por el aro, dicho sea de paso 
para beneficio de intereses privados de oligopolios muy consolidados y donde 
algunas administraciones públicas han sacado tajada también. En Cataluña y tal 
como muestra la moción en su parte expositiva, estamos todavía lejos del libre 
mercado, y el hecho de que los nuevos contadores inteligentes los suministre sí o sí 
la compañía es un ejemplo preocupante. Otro tema que nos hace coincidir con el 
espíritu de la moción es el de que paulatinamente avanzamos hacia una sociedad 
donde se nos monitoriza constantemente y se obtiene información de nosotros, datos 
bancarios, acceso a páginas web, consumos de suministros, cámaras en las calles, 
todo esto da la sensación de que al final el precio a pagar por el progreso es la 
pérdida de nuestra libertad, cuando cedemos toda esta información a entidades en 
las que, si me lo permiten decir, en el fondo todos confiamos muy poco. No 
coincidimos sin embargo con algún toque alarmista que menciona la moción y es lo 
que se refiere a los campos electromagnéticos y a la salud de las personas, 
probablemente si fuéramos tan estrictos y extremistas ninguno de nosotros 
estaríamos en esta sala por miedo, por ejemplo, a la radiación por wifi u otros 
elementos. Por todo lo referido, los pros y contras de la moción, nos abstendremos 
en la votación. 
 

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

Aquesta és una d’aquelles mocions en que aprens coses, en que t’has d’informar, al 
menys a mi m’ha passat, no coneixia la temàtica en qüestió, penso que s’ha exposat 
sobradament bé, per tant no hi afegiré elements, simplement que per la pròpia 
implementació, per la pròpia gestió i pels propis interrogants que obre la moció i per 
l’opacitat de la implementació d’aquests comptadors a nosaltres la proposta d’una 
moratòria se’ns presenta com bastant oportuna, aquí no s’estan fent afirmacions 
categòriques, no s’estan obrint molts interrogants, molt ben documentats, i s’està 
dient no sabem si el wifi és perjudicial, o no sabem si aquestes ones 
electromagnètiques d’una amb una o l’aplicació que tenim ara són perjudicials, però 
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sí sabem que hi ha indicis i que si a més es multipliquen amb les de l’aigua, i es 
multipliquen amb les del gas, i que si això s’estén a totes les ciutats aquests camps 
electromagnètics de forma bastant plausible i bastant demostrable sí que porten 
perjudicis per la vida humana i per la vida en general, per tant jo crec que fa un 
recorregut d’obrir interrogants, com el tema de la implementació abusiva que ha 
explicat l’Èric, que han explicat molt bé els companys d’Iniciativa, pel que fa a la no 
competència, o a la creació fins i tot de càrtels, de càrtels en el sentit de que es 
protegeixen aquestes empreses oligopòliques que es protegeixen tant que ja tenen 
els seus propis proveïdors i el consumidor al final queda molt, molt desprotegit i molt 
vulnerable. Finalment, l’últim punt, el tema del tractament de dades, jo no sé si és el 
cost del progrés però en qualsevol cas l’acumulació sistemàtica d’informació sobre 
tots nosaltres és una cosa que va molt ràpid, penso que va més ràpid que la pròpia 
legislació i això sí que ens deixa molt desprotegits i penso que en algun moment 
s’haurà de posar el fre a tot aquest tipus de sofisticació de la informació i mirar enrere 
i dir qui són els veritables posseïdors i propietaris de la informació que generem com 
a persones, així que jo crec que com a interrogants molt interessant i per tant 
donarem suport. 
 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: S’ha parlat tant que crec que la moció és ben 

clara amb totes les explicacions que s’han fet. Nosaltres votarem a favor perquè la 
veritat és que sí que estem d’acord amb aquestes elements de telegestió  que poden 
ajudar a disminuir tot el tema de la contaminació a que nosaltres puguem tenir un 
major control del consum amb tots els temes de disminució de la despesa i 
d’eficiència energètica, però realment pensem que la implementació no s’està 
acabant de portar bé. Nosaltres, que abans ha comentat el Sr. Defranc, havíem 
presentat una esmena que anava en la línia precisament del que ha comentat el Sr. 
Pere Soler, perquè sí que entenem la bondat i aquestes cauteles que es demanen en 
aquesta moció però sí que ens preocupava el tema de la Policia com havia d’actuar, 
com ho vam comentar amb la portaveu d’Iniciativa, enteníem en principi que la 
Policia només actuarà si hi ha una llei superior que ens ho diu i per això no vam 
presentar l’esmena. De tota manera ara veient el comentari que fa el Sr. Pere Soler 
veig que aquesta entesa d’aquest acord no acaba de quedar clar, per tant nosaltres 
ja que el Sr. Pere Soler ha demanat la votació separada d’aquest acord nosaltres 
aquest acord, també una mica per cautela, perquè veiem que no s’acaba d’entendre 
bé, el votarem en contra.  
 

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

EUiA: Només per aclarir aquest punt 7è que havíem discutit amb la Cristina i potser 

amb algú altre, jo crec que tal com està redactat, al menys jo ho entenc així, no 
s’obliga a la Policia municipal a fer res que no li toqui, és a dir, el que sí pot fer la 
Policia municipal i crec que és la seva obligació, és anar al domicili i recollir la 
denuncia que el possible usuari faci sobre aquella instal·lació que ell no voldria. En 
absolut jo crec que la Policia municipal pot fer un gest d’impedir que s’instal·li el 
comptador si prèviament la Generalitat no ha establert o una normativa, o un 
reglament, que jo això no sé com va, que li doni o li faciliti aquesta autorització. És a 
dir que jo penso que si la Policia local, per la raó que sigui, no té aquesta autorització 
que li ve de dalt, en absolut està capacitada ni pot detenir que el comptador s’instal·li, 
el que sí pot fer i possiblement ha de fer, és recollir la denuncia que en aquest sentit 
faci l’usuari, jo ho entenia així d’una manera clara però potser no ha quedat clar. 
 

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

diria que el text és una mica ambigu en el concepte legal perquè si bé és veritat que 
si un ciutadà vol posar una denúncia, després prosperarà o no aquesta denuncia, la 
pot posar i la Policia l’ha de tramitar, perquè aquest ciutadà entén que s’està fent 
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alguna cosa il·legal i per tant ho denuncia, fins aquí tot correcte, el tema és si la 
Policia ha de parar o ha de suspendre aquesta instal·lació o no ha de suspendre 
aquesta instal·lació si el ciutadà ho demana, aquí està la qüestió, i aquí és on està jo 
crec el conflicte del concepte; és legal o no és legal instal·lar-ho sense autorització 
prèvia o permís previ o informació prèvia al contribuent?, és legal fer-ho així?, i aquí 
està la qüestió, nosaltres votarem en contra d’aquest acord precisament per aquesta 
possible confusió, fins que no aclarim si és legal o no és legal que la Policia ho pari 
en aquell moment. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem doncs a la votació i entenc que s’ha 

demanat votació separada dels acords. Sr. Defranc, quin acord demanava vostè de 
votar separadament? El 12è. I es demana també votació separada del 7è. D’acord, 
doncs començarem per aquest acord 7è, després pel 12è i després votarem la resta. 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORD 7è 

 

Vots a favor:       8 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Vots en contra: 13 (Convergència, PSC i PP) 

Abstencions:  4 (C’s i regidor no adscrit) 

 

TORN DE VOTACIÓ ACORD 12è 

 

Vots a favor:     20 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:      5 (C’s, PP i regidor no adscrit) 

 

TORN DE VOTACIÓ RESTA D’ACORDS 

 

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

   no adscrit) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:      4 (C’s i PP) 

 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 

 

13.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I ERC-

MES, EN NOM DE LA CONFEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE 

CATALUNYA (CONFAVC) I LA PLATAFORMA STOP COMPTADORS, SOBRE LA 

INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS TELEGESTIONABLES. 

 

Per incompliment de la normativa Europea: 

  

Atès que l’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre 
ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a 
partir de l’1 de gener de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava 
l’agenda de desplegament dels comptadors de mesura en subministraments 
d'energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia 
el termini final per a la implantació el 31 de desembre de 2018. 
  

Atès que l’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 
31 desembre 2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de 
comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; 
entre l'1 de gener de 2015 i el 31 desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent 
del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada 
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empresa distribuïdora i entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de 
substituir un 30 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència 
contractada de cada empresa distribuïdora.  
 

Atès que, a més, l’Ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les 
condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors. La mateixa Ordre instava 
les empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a 
la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta 
comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses comercialitzadores 
perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels seus clients. És a dir, 
que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ordenava a les empreses una 
comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació o 
autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats 
autònomes mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans aprovats que 
contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l'inici dels 
mateixos. 
 

Atès que la mateixa Ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i 
consideració una eficiència energètica del 20% per 2020, existint països com 
Alemanya que ja han postulat que aquests objectius en una llar mitjana, el consum 
de la qual és de 3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I per això han decidit no 
aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE(56)  

 

Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència:  

 
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure 

competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats 
comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana 
propietària d'Endesa. Atès que les esmentades restriccions estan expressament 
prohibides en els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
(TFUE) i li donen a Endesa el monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors 
telegestionables.  
 

Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, 
Andalusia, Aragó, Extremadura, Balears i Canàries, els que no poden exercir el seu 
dret a comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure competència. 
  

Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha els veïns i veïnes són obligats a 
més a acceptar que la substitució del comptador electromecànic pel comptador 
telegestionable sigui realitzada sense que els siguin comunicats prèviament el dia i 
l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix estar presents en aquesta i, per tant, 
comprovar si els kWh indicats per Endesa a la factura posterior coincideixen amb els 
kWh marcats per tots dos comptadors en el moment de la substitució.  
 

Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb 
l’omissió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que 
s’impedeix l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. 
Les elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, quan no és 
obligatori i es pot fer fins el 31 de desembre de 2018. Atès que els comptadors 
telegestionables d'Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de la Comissió 
Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables amb 
comptadors d'altres fabricants.  

 

Per falta de protecció de dades personals:  

 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.16                    pàg. 65 

 
ESBORRANY ACTA 

Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per 
mesurar els consums -i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la 
possibilitat d'obtenir i processar volums cada vegada majors de dades personals dels 
consumidors i consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb el 
consegüent risc per a la privacitat d'aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i ha 
donat lloc a què des de diferents instàncies de la Unió Europea s'estiguin duent a 
terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de 
comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels 
consumidors i consumidores.  
 

Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la 
Directiva 95 / 46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i 
després de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de 

Dades en les conclusions el supervisor manifesta que "El desplegament a escala 

europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot oferir avantatges significatius 

encara que també pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades 

personals. Permet l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar 

al seguiment del què fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars".  

 

Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de 
data 22 de juny de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de 

Dades pel que aquest "considera que el tractament de les dades referides a la corba 

de càrrega horària resulta especialment sensible en tant que implica l'accés a altres 

informacions alienes a la mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de 

comportament del consumidor i permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la 

seva conducta, que excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar 

la seva esfera més privada", alhora que considera "que l'accés a la informació hauria 

de fundar-se en el consentiment inequívoc de l'afectat".  

 
Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats 

dades personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament 
d'aquestes dades representa una ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara 
que a través dels mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits 
personals, però incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els 
considera a protegir aquesta ingerència quan, tot seguit, els dóna legitimitat al 
distribuïdor perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2) de la Llei Orgànica 
15/1999. 
  

Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb 
referència 936/2015, sobre el projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen 
diferents disposicions en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que 
perquè la regulació sigui efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades 
personals, es garanteixi que l'afectat té coneixement "ple" de l'accés i tractament de 
les seves dades de consum i que consent de manera "inequívoca" i "efectiva" a 
l'accés i al tractament mitjançant el consentiment del titular "previ" i “exprés". 
  

Atès que l'article 7.2) de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com 
un dels supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei el de 
"La utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al 
coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades 
no destinades a qui faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o 
reproducció". Pel que es considera que d'aquest comptador, que utilitzarà senyals en 
la banda de freqüència d'entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 148.500Hz), per obtenir 
informació dels hàbits de consum de les vivendes alhora que emanaran immissions 
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electromagnètiques per la xarxa elèctrica sense estar apantallada, envairan la 
propietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i a 
la salut de les persones.  
 

Per afectació a la Salut de les persones:  

 

Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre 
país, en relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la 
salut de les persones, de les radiacions electromagnètiques provinents del 
desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, i especialment sobre els 
col·lectius més sensibles, com són, dones embarassades, nadons, nens i nenes, 
persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes. 
  

Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la 
instal·lació dels nous comptadors d’electricitat, es veu multiplicada per la implantació 
dels nous comptadors telegestionables de gas i d’aigua, que ja s’estan instal·lant, i 
que també presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la 
protecció de dades i a la protecció de la salut de les persones, ja que s’estructuren a 
partir d’un sistema de concentradors i /o d’antenes, que emetran radiofreqüències. 
  

Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els 
CEM afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les 
directrius internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, 
l'estrès cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis 
estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la 
memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general dels éssers 
humans. El dany va més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més 
evidències d'efectes nocius tant per a les plantes com per als animals. Crides 
internacionals de científics independents demanen protecció enfront de l'exposició als 
Camps electromagnètics No ionitzants.  
 

Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva Resolució 

1815 de 27 maig 2011 declara que “s’ha d'aplicar el Principi de Precaució quan 

l'avaluació científica permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, 

en el context d'una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups 

vulnerables com la joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos 

humans i econòmics extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les 

alertes primerenques.”  

 
Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric 

neta de freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC 
(utilitzades en les xarxes d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica 
provocada per les freqüències d'aquests senyals hauria el cablejat d'estar apantallat. 
Per això, la instal·lació massiva dels comptadors telegestionables suposarà una greu 
amenaça per a la salut pública.  
 

Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser 
més nociu que altres xarxes sense fil ja que fins al dia d'avui no està demostrat que 
aquestes ones siguin innòcues i tenint en 6 compte la recomanació dels estudis 
realitzats per experts (Enrique A. Navarro 1,*, Claudio Gomez-Perretta 2, and 
Francisco Montes 3). Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a 
esquenes dels consumidors i sense importar la seva Salut.  
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Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del 
Parlament de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s’instava al 
Govern a demanar al Govern de l’Estat que:  
 

 Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència 
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els 
anomenats “comptadors intel·ligents”.  

 Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta 
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència 
energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels 
comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels 
clients finals.  

 Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible 
per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada 
a la xarxa des de les instal·lacions del client final. 

 Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones 
afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la 
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la 
utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones 
-inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones 
embarassades- i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), 
segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement 
possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.  

 Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de 
formació ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses 
de lectura de comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.  

 Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i 
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps 
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut 
humana, campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de 
l’Estat perquè sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.  

 
Per totes aquestes raons, es proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització 

preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels 
incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 
d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20% per al 2020 d’eficiència energètica, en 
tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors 
intel·ligents”, i amb l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el 
principi de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors.  

 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió 

temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables 
degut a que el Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions 
de la Resolució del Parlament del 8 d’octubre de 2014 sobre els nous comptadors en 
relació a la protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels 
ciutadans, i fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la 
salut, i la seguretat en la protecció de dades.  

 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat 

Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les 
afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual 
que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.16                    pàg. 68 

 
ESBORRANY ACTA 

odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament 
de Salut.  

 

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de 

comunicació a la població sobre els acords d’aquest Ple, destacant la petició a la 
Generalitat i al Govern central de paralitzar la instal·lació dels comptadors 
intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a 
sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que s’hagi fet sense el seu 
consentiment i per no haver estat informats adequadament. Així mateix, informar els 
veïns i veïnes de Sant Cugat per mitjà del butlletí municipal que s’embustiarà a totes 
les llars de Sant Cugat sobre els acords d’aquest Ple.  

 

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans 

de Catalunya, sol∙licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous 
comptadors telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure 
competència, que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i 
exigir la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la 
Comunitat de Catalunya.  

 

Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana 

del Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, 
s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva 
negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva 
demanda de restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu  
consentiment per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les Oficines 
Municipals d’Informació recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el 
seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el 
comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament.  

 

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions 

derivades d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés 
dels Diputats i del Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes FMC i ACM, a les 
Associacions de veïns i veïnes de Sant Cugat i a tota la ciutadania.  

 

Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de 

llum, aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i 
verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el 
necessari per al seu desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació a 
la salut de les persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la 
protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un 
mercat a la lliure competència.  

 

Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de 

llum, aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació 
real i consensuada amb els diferents agents socials un estudi que d'acord amb la 
lliure elecció de la instal·lació del comptador per part del client final: 
  
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes 
amb els anomenats “comptadors intel·ligents”. 
  
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta 
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica 
i els beneficis per als clients finals.  
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c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de 
dades i a la privadesa dels clients finals.  
 
d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement 
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de 
l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.  
 
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i 
concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la 
implementació d'aquests dispositius.  
 
f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques 
o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de 
les persones.  

 

Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de 

precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de 
sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics 
necessaris, amb professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests 
aparells comporta cap risc per a la salut de les persones -inclosos també col∙lectius 
sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades- i apliqui el 
principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició 
ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes 
tèrmics i els atèrmics o biològics.  

 

Onzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir 

sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, 
formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori 
i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats 
veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.  

 

Dotzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius 

necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, 
compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del 
Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució 
recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública.  

 

Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius 

necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de 
l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps 
electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. 
Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis 
posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.  

 

Catorzè.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament i les 

organitzacions socials promotores de la proposta: Plataforma Stop comptadors, 
CONFAVC, AFIFAC (Associació d'Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga 
Crònica), Associació de Disminuïts, Associació ADAMUJER, Sindicat SIPCTE, 
Observatori de Salut Ambiental (OSA), AAVV Gaudeix Mas Costa, AAVV Centre Vila, 
AAVV la Florida, Particulars adherits a la Plataforma.  

 

Quinzè.- Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de 

Catalunya i de l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del 
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Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, ACM), i a les entitats 
promotores de la iniciativa. 
 

14.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE C’s I PP PER 

INSTAR AL MINISTERI DE L’INTERIOR A QUE PROVEEIXI DE NOVES 

INSTAL·LACIONS A LA POLICIA NACIONAL A SANT CUGAT. (*) 

 

Atès que, l'any 1978 es va signar un acord entre l'Ajuntament de Sant Cugat i 
el Ministeri de l'Interior pel qual se cedia al carrer Vallés una planta baixa de 653 m2 
perquè s'instal·lés la Comissaria Local de la Policia Nacional. 

 
Atès que, la població de Sant Cugat del Vallès s'ha incrementat 

considerablement, a principis de 1980 rondava els 35.000 habitants i en 2015 
ascendia a 87.830 habitants. I atès que la Comissaria presta servei no només als 
veïns de Sant Cugat sinó també a una gran població flotant. 

 
Atès que, la Comissaria atén uns 20.000 tràmits anualment entre DNI, 

passaports, NIE, TIE i altres tràmits relacionats en matèria d'estrangeria. 
 
Atès que, les actuals dependències que ocupa la policia nacional, per l'exposat 

en els dos punts anteriors, no són les més adequades per prestar el servei que 
legalment tenen atribuït, requerint-se d'unes instal·lacions més àmplies i concordes 
amb les noves necessitats de la població i dissenyades amb una funcionalitat més 
adequada per a l'ús al que estan destinades. 

 
Atès que, amb unes noves instal·lacions s'aconseguiria els objectius de 

millorar la qualitat de la prestació del servei, per poder atendre a tots els ciutadans 
que ho demandin; millorar les condicions laborals tant dels agents com del personal 
administratiu i millorar la realització de les funcions que corresponen al Cos Nacional 
de Policia a la nostra ciutat. 

 
Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

l'adopció dels següents ACORDS, 

 

1.- Instar al Ministeri de l'Interior a l'impuls, al més aviat possible, de la inversió 

necessària per proveir de noves instal·lacions a la Comissaria Local de la Policia 
Nacional a Sant Cugat del Vallès. 

 

2.- Establir un règim de col·laboració i cooperació entre l'Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès i el Ministeri de l'Interior per promoure les accions que fossin 
necessàries per a la millora de les instal·lacions i dependències de la Comissaria 
Local de la Policia Nacional a la nostra ciutat, incloent si fos el cas la cessió de local 
per a les noves instal·lacions. 

 

3.- Traslladar els acords d'aquesta moció al Ministeri d'Interior, a la Delegació 

del Govern a Barcelona, a la Direcció General de la Policia i a la Comissaria Local de 
la Policia Nacional a Sant Cugat. 
 

(*) Es fa constar que a efectes d’acta el text originari de la moció del grup 

municipal de C’s redactat en castellà, es tradueix al català de conformitat amb 

allò establert a l’art. 9.1) de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 

en relació amb l’art. 3.1) del ROM.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Esta 

propuesta que presentamos hoy está incluida en nuestro programa municipal para 
este mandato y es fruto de la solicitud de muchos vecinos de esta ciudad. Cada año 
pasan por las instalaciones de la Policía Nacional un total de 20.000 ciudadanos de 
Sant Cugat, un 24% de nuestros vecinos, uno de cada cuatro, para tramitar diferente 
documentación, DNI, pasaporte, autorizaciones de viaje a menores, infracciones DNI, 
tarjetas extranjeros, certificados de extranjeros, autorizaciones de regreso, informes 
de nacionalidad, cartas de invitación. Para que tengan un orden de magnitud, los 
ciudadanos presentes, nuestro Ayuntamiento atiende, según los propios datos del 
Ayuntamiento, unas 4.000 comunicaciones en el mismo lapso de tiempo. Esta 
instalación, situada en la calle Vallés, data de 1978, cuando Sant Cugat contaba con 
apenas 30.000 personas. Desde entonces hasta ahora, las instalaciones se han ido 
degradando y la población se ha multiplicado por tres, a pesar de las muchas ayudas 
por parte de este Ayuntamiento para mantener las condiciones aceptables en el 
edificio de propiedad municipal. Actualmente, cuenta con una plantilla de una docena 
de funcionarios que gestionan un total de 20.000 trámites al año, en unas 
condiciones insalubres y con poca posibilidad de mejora, visto las limitaciones 
estructurales con las que cuenta el edificio. Estas instalaciones atienden también a 
millares de ciudadanos comunitarios y extracomunitarios, unos 2.500 cada año, que 
tramitan su documentación legal en estas obsoletas instalaciones y que muchas 
veces deben hacer cola en la puerta de la Comisaria, dando una imagen lamentable 
de la ciudad. Esta oficina es el primer contacto para estos extranjeros de primera 
impresión, es la primera impresión con la que se quedan de Sant Cugat, la ciudad de 
la Smart City, y esto no es lo que queremos, por lo menos en nuestro grupo 
municipal. Por tanto, requerimos a nuestro Ayuntamiento que solicite oficialmente al 
Ministerio del Interior, de quien es competencia, que aumente la inversión en nuestra 
ciudad para que la Policía Nacional cuente con unas instalaciones acordes con los 
impuestos que pagamos los ciudadanos. 
 

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

este caso, solicitamos unirnos a la moción de C’s, ha quedado clara la importancia 
de la Comisaria de la Policía Nacional en Sant Cugat con todo el servicio que da y 
desde el Partido Popular nos sumamos a esta iniciativa que consideramos va 
exclusivamente en beneficio de los habitantes de Sant Cugat, en tanto que usuarios 
de la Comisaria para múltiples trámites y también en beneficio de los trabajadores y 
policías nacionales que desarrollan su actividad laboral en este edificio. En las 
instalaciones de la Policía Nacional se prestan servicios fundamentales para los 
vecinos, que de otra manera tendrían que desplazarse a Barcelona, Terrassa o a 
Sabadell para obtenerlos. Consideramos muy conveniente que las instalaciones en 
las que se prestan estos servicios se encuentren en perfecto estado, como decía el 
portavoz de C’s y respecto a la moción alternativa que ahora comentará ERC-MES y 
que han presentado, sólo constatar la falta de rigor con la que afrontan esta 
problemática en concreto y la falta de acierto, tanto en el diagnóstico como en el 
remedio. Con ustedes en el Gobierno podríamos retrasarlo todo sine die esperando 
su República Catalana, como por ejemplo, la implantación de la T-Movilidad. 
 

MOCIÓ ALTERNATIVA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES 

 

- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER INSTAR EL GOVERN 

ESPANYOL A TRANSFERIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA TOTES LES 

COMPETÈNCIES QUE EXERCEIXEN ELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT 

DE L'ESTAT A CATALUNYA I DEDICAR A ALTRES USOS LES INSTAL·LACIONS 

DE LA POLICIA NACIONAL ESPANYOLA A SANT CUGAT. 
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ATÈS el procés polític que es viu a Catalunya que ha de culminar amb un 

referèndum al setembre de l'any vinent i la posterior proclamació de la República 

Catalana si així ho decideix la ciutadania democràticament. 

 

ATÈS que l'any 2008 va culminar el desplegament territorial de la Policia de la 

Generalitat – Mossos d'Esquadra en substitució de les Forces i Cossos de seguretat 

de l'Estat a Catalunya. 

 

ATÈS que la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra és una policia 

integral que exerceix funcions de policia de seguretat ciutadana i ordre públic, 

funcions de policia administrativa, funcions de policia judicial i investigació criminal, 

inclòs el crim organitzat i el terrorisme, funcions d'intervenció en la resolució amistosa 

de conflictes privats, funcions de cooperació i col·laboració amb les entitats locals, 

funcions de policia en seguretat viària i trànsit i funcions i competències en matèria 

d'emergències i protecció civil. 

 

ATÈS que malgrat l'esmentat a l'anterior atès, el Cos Nacional de Policia 

espanyola conserva, entre d'altres, les competències sobre l'expedició del Document 

Nacional d'Identitat i dels Passaports, el control d'entrada i sortida del territori 

espanyol i les previstes a la legislació sobre estrangeria, refugi i asil, extradició, 

expulsió, emigració i immigració. 

 

ATÈS que l'article 150 de la Constitució espanyola preveu que l'Estat pugui 

transferir o delegar a les Comunitats Autònomes, mitjançant una llei orgànica, 

facultats corresponents a una matèria de titularitat estatal que per la seva naturalesa 

siguin susceptibles de transferència o de delegació.  

 

ATÈS que en virtut de l'article referit a l'atès anterior la Generalitat de 

Catalunya ja ha assumit, entre altres, la competència sobre trànsit i circulació de 

vehicles a motor i que les funcions que se'n deriven d'aquesta són exercides per la 

policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.  

 

ATÈS que la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra podria exercir 

plenament totes les funcions que actualment desenvolupen els Cossos i Forces de 

Seguretat de l'Estat a Catalunya. 

 

ATÈS que l'assumpció per part de la policia de la Generalitat - Mossos 

d'Esquadra de les funcions en matèria d'expedició de DNI, passaports i altres tràmits 

relacionats en matèria d'estrangeria assoliria l'objectiu de millorar la qualitat de la 

prestació del servei. 

 

ATÈS que l'assumpció de totes les funcions dels Cossos i Forces de Seguretat 

de l'Estat per la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra suposaria una 

optimització dels recursos existents i en el cas de del nostre municipi permetria donar 

un altre ús a les instal·lacions de l'actual comissaria de la Policia Nacional espanyola 

a Sant Cugat.   

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal 

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Instar les Corts Generals espanyoles i al Govern espanyol al total 

traspàs de forma immediata a la Generalitat de Catalunya de totes les competències 

que exerceixen els Cossos i Forces de Seguretat a Catalunya per tal que les funcions 
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que se'n deriven puguin ser exercides per la policia de la Generalitat – Mossos 

d'Esquadra, augmentant-ne el nombre d’efectius si s’escau.  

 

SEGON.- Rescindir la cessió duta a terme per l'Ajuntament de Sant Cugat de 

la planta baixa de 653 m2 en què actualment s'ubica la Comissaria local de la Policia 

Nacional quan la policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra hagin assumit les 

funcions que actualment desenvolupa la Policia Nacional espanyola.  

 

TERCER.- Dedicar, un cop rescindida la cessió, les instal·lacions en què 

actualment s'ubica la Policia Nacional espanyola a altres usos que es determinin en 

el marc de l'estudi de la modificació del pla d'equipaments. 

 

QUART.- Comunicar el contingut d’aquesta moció i dels seus acords al 

Ministeri de l'Interior, la delegació del Govern espanyol a Barcelona, la Direcció 

General de la Policia Nacional, la Comissaria local de la Policia Nacional de Sant 

Cugat, la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, la policia de la 

Generalitat – Mossos d'Esquadra, la Comissaria local dels Mossos d'Esquadra de 

Sant Cugat, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i els grups 

parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. 

 

TORN PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA D’ERC-MES 

 

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

sorprenc i molt amb el Grup de C’s, perquè és bo veure com el Grup de C’s insta al 
Govern espanyol a que inverteixi a casa nostra, a que inverteixi als Països Catalans, 
perquè quan parlem de rodalies doncs ben bé no acaba de ser això, però quan 
parlem de policia sí, suposo que l’obsessió malaltissa per la policia doncs ja les té 
aquestes coses i invertir en Policia Nacional sí que és important. Jo de totes 
maneres, avui crec que estem d’enhorabona perquè nosaltres estem d’acord. És 
lamentable l’estat en que estan les instal·lacions del carrer Vallès, de la nostra ciutat, 
fins i tot és lamentable i fa peneta l’estat en que està la bandera monàrquica 
espanyola que hi ha penjada, fa bastanta peneta i..., bé, ha estat durant molt de 
temps, en tot cas, fa poc hi era, i també estava lamentable i si no hi és.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No entrem en debat, si us plau, segueixi. 

 

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

tant, realment estem molt d’acord. Fa molta pena i no està a l’alçada de l’atenció que 
mereixen els santcugatencs i les santcugatenques que han d’acudir. I per això, els 
proposem una d’aquelles solucions que a vostès tant els agrada, com a partit liberal, 
com a partit no nacionalista i és aquella d’evitem duplicitats administratives, 
optimitzem recursos, estalviem i de passada guanyem unes instal·lacions per a la 
ciutat. Sé que els preocupava, els preocupava molt, el Ple passat portaven una 
moció demanant que calien instal·lacions per a les entitats de la ciutat, doncs jo els 
proposo que en guanyem una i, per tant, creiem que la solució, ni tan sols va lligada 
al procés d’independència que deia el Sr. Benejam, la solució és molt fàcil, en 
comptes d’instar al Ministeri de l’Interior a que faci més inversió per posar al dia unes 
instal·lacions que realment són pròpies d’un altre segle, doncs instem al Ministeri a 
que traspassi a la Generalitat les competències en expedició de DNI’s, a les 
competències amb estrangeria i, de fet, és una cosa que ja s’ha fet, vull dir, tampoc 
ni tan sols cal que ho lliguem amb el procés, és a dir, els Mossos d’Esquadra tenen 
les competències en trànsit perquè li van ser transferides, malgrat que era una 
competència exclusiva de l’Estat. Per tant, és una proposta perfectament viable, que 
no caldria esperar tant i que es podria fer, de fet, crec que tindríem abans el tracte 
que mereixem els santcugatencs i les santcugatenques si ens el donen els Mossos 
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d’Esquadra en unes instal·lacions dignes, amb una bandera també espanyola 
monàrquica que els agrada doncs penjada, de moment encara a la seva Comissaria, 
i alhora optimitzaríem els recursos, evitaríem duplicitats, etcètera. Sóc conscient que 
vostès no són nacionalistes, així ho diuen reiteradament, no són nacionalistes de cap 
mena, quan algú els diu nacionalistes espanyols diuen que no, per tant, jo me’ls crec 
i com que me’ls crec estic convençut que donaran suport a la nostra proposta i 
apostaran per l’optimització dels recursos públics i com que vostès no deuen creure 
que un funcionari de la Generalitat o que un Mosso d’Esquadra està menys capacitat 
per renovar un DNI o per fer un tràmit d’estrangeria o un passaport que un Policia 
Nacional espanyol, tampoc crec que tinguin cap problema en haver d’anar als 
Mossos d’Esquadra. I per cert, de passada garantiríem una cosa que a vostès tant 
els agrada i és el bilingüisme a l’hora de fer aquests tràmits, perquè de moment fer 
aquest tràmit en català a la nostra ciutat també és bastant, bastant, difícil i ho poden 
corroborar aquests milers de santcugatencs, que com vostès deien, van diàriament a 
aquestes instal·lacions per haver de fer aquest tràmit. Per això doncs, estic 
convençut que comptarem amb el suport també del grup proposant.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, esta es una, la 

verdad es que te pone en una vicisitud esto, porque en la Comisión Informativa, el 
comentario que el voto sería favorable a la moción de C’s, porque aquí es una 
necesidad, o sea, yo coincido totalmente con el Sr. Ciprián, que cuando tú llegas a la 
ciudad lo primero que te encuentras muchas veces, por parte sobre todo de 
extranjeros, que vienen muchas veces en condiciones difíciles, es un edificio que no 
corresponde con el resto de la infraestructura de la ciudad, por lo cual, era una 
urgencia. Yo entiendo que sin pasiones de por medio, la moción alternativa también 
pretende llevar adelante una solución para esta cuestión desde otro camino. Yo, les 
comentaba en la Comisión Informativa, que yo seré muy crítico con el modelo, 
porque en otros países ni siquiera es la Policía ni Mossos, sino son los del Registro 
Civil los que sacan los DNI’s, entonces es una moción que a mí personalmente me 
ha dejado un sabor de realidad si no prosperara la moción alternativa votaría sí a la 
moción original, pero en este caso me sumaré a la moción alternativa por una 
cuestión también de modelo, más que sin menospreciar el esfuerzo que ha hecho 
C’s de poner este tema sobre la mesa. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Nosaltres entenem que ara per ara el que existeix és una Comissaria de Policia 
Nacional que és la que expedeix els passaports i els documents d’identitat i alguna 
altra gestió i, per tant, és el que hi ha. També entenem que qui té la competència és 
qui la té, que és en aquest cas el Govern de l’Estat, el Ministeri d’Interior. I això no 
deixa de ser un equipament més que tenim a la nostra ciutat, que depèn de l’Estat, hi 
ha equipaments que depenen de la Generalitat i hi ha equipaments que depenen de 
l’Estat, Hisenda per exemple també depèn de l’Estat i la Policia Nacional també 
depèn de l’Estat. Cert és que bé, que podria ser que hi hagués un traspàs de 
competències en aquest possible fet, en que fossin assolides pels Mossos 
d’Esquadra, no ens desagradaria, per què no? Però ara tenim el que tenim i tenim 
unes instal·lacions que estan en un estat lamentable, que tots coincidim que estan en 
un estat lamentable, però deixi’m dir, no és nova la moció. Aquesta moció ha passat 
pel Ple un parell de vegades que recordi jo en els darrers anys, inclús recordo el Sr. 
Recoder, també, que va fer negociacions, inclús el nostre partit quan governava va 
fer negociacions per a millorar les instal·lacions de la Policia Nacional. Per tant, el 
Ministeri d’Interior ha tingut oportunitat de poder arranjar, en aquest cas, aquest 
equipament. La creiem encertada, tot i així la creiem encertada i per això donarem 
suport a la moció. 
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Ara bé, deixi’m parlar una mica de l’alternativa, la veritat és que ara m’ha 

despistat el Sr. Gómez, perquè ha despistat una mica del que diu la moció en com 
l’ha presentat i, per tant, jo també la podria comprar aquesta moció, però també 
entenc que és una moció diferent, no és una moció alternativa. Per a nosaltres està 
desvirtuant el text que hi ha al darrere. Si vostès la presenten el mes que ve nosaltres 
hi podríem donar suport, excepte l’atès primer, perquè allò de “Catalunya 
culmina....etcètera”. Apart d’això també els vull fer una reflexió que els he fet abans 
en aquest Ple, vostès tenen responsabilitat de Govern al Govern de la Generalitat i 
aquí ens posen una cosa que fa dos mesos, dos plens anteriors en aquest Consistori 
vostès ho van negar, perquè venia de la mà del Partit Popular, que era l’augment de 
Mossos d’Esquadra i ara el demanen aquí i en canvi aleshores ho van votar en 
contra. Bé, vostès diuen que poden augmentar els Mossos d’Esquadra en la seva 
moció alternativa, bé, doncs facin, no esperin a si s’ha de millorar o no la Comissaria 
de Policia i augmentin la plantilla dels Mossos d’Esquadra a través de les seves 
influències, que no descarto que en tenen en el Govern de la Generalitat. Per tant, 
nosaltres no votarem a favor de la moció alternativa d’ERC-MES i sí a favor de 
l’original. 
 

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

EUiA: Nosaltres ho farem al revés i així potser votant ja per la moció alternativa ens 

estalviem de demanar al Ministeri de l’Interior que ens arregli això i tal i qual. Jo dec 
tenir la pell no tan fina com la majoria d’aquí, fa menys d’un mes vaig anar a treure’m 
el carnet d’identitat, vaig demanar hora prèviament, com en totes les situacions 
civilitzades, i he de dir que em vaig esperar 10 minuts, aproximadament, i se’m va 
atendre. Em va semblar que allò no era cap local luxós, evidentment, jo tanta peneta, 
tanta peneta, tampoc li vaig veure que fes, per tant, no sé, dec venir d’una altra 
història jo, i en fi, el tracte amb les persones va ser supercordial, superamable i 
també s’ha de dir que aquell lloc, efectivament abans estava, jo diria que “cutre”, si 
se’m permet l’expressió, però s’ha arranjat i la situació que té ara no és la mateixa. 
En qualsevol cas, doncs tampoc jo sóc conscient o almenys a mi no m’ho han dit, de 
molta gent dels usuaris, que es queixin reiteradament de que allò..., 
independentment de les llistes d’espera i tot això, que no depèn del local de Sant 
Cugat, sinó depèn d’altres situacions que no tenen res a veure amb que el local 
estigui millor o pitjor. Per tant, i per no estendrem més i per acabar amb aquest tema, 
nosaltres no haguéssim donat suport a la moció original i ja que hi ha l’alternativa 
doncs ens apuntem a l’alternativa.  
 

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

Nosaltres votarem en contra de la moció presentada pel Partit Popular i amb el 
suport de C’s, tot i que l’enfocament que farem és el que s’ha exposat fins ara. El 
nostre posicionament té una part ideològica, no va tan en contra de les persones que 
treballen en aquest centre policial, sinó més aviat en contra del que ha significat no 
elles sinó el Cos de Policia Estatal i d’altres Cossos Policials i malgrat tot signifiquen 
encara per un nombre important de persones del nostre país. Ahir se celebrava el 41 
aniversari de la mort del màxim exponent de la defensa de la unitat de la pàtria 
espanyola, el dictador Francisco Franco. Va ser una ocasió per treballar la memòria i 
recordar la repressió que milers de persones van patir durant el franquisme i també 
durant una Transició que no s’acaba mai, perquè els conflictes mal tancats estan 
condemnats a reaparèixer. En aquells anys de l’anomenada Transició la Policia 
Estatal eren els “grisos”, més tard se’ls va canviar el color de l’uniforme, per rentar la 
cara d’un Cos Policial que no era ben vist per la majoria de ciutadans, però no va per 
aquí el tema d’avui, sembla que els temps han canviat i sembla que hi ha coses que 
pertanyen al passat. En aquest sentit, però, encara falta molt per fer en matèria de 
memòria històrica, de reparació de les víctimes de la repressió i no m’estic referint 
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només al franquisme. Com molts de vostès saben vaig ser detingut l’any 92’ per la 
Guàrdia Civil en el marc de l’anomenada “Operació Garzón”, juntament amb altre veí 
de Sant Cugat, l’Eduard Pomar, que també ha estat regidor d’aquest Ple. Aquesta 
gent, entre d’altres coses que ens feien, ens feien cridar “viva la Guardia Civil”, els 
policies que ens van torturar mai, mai, van ser ni tan sols investigats. Aquest 
desembre farà 24 anys de la mort de Pedro Alvárez, el jove de 20 anys assassinat 
per un Policia Nacional a l’Hospitalet. El policia que el va matar mai va ser 
condemnat. Que ara vostès aquí presentin una moció per la millora de les 
instal·lacions de la Policia Nacional a Sant Cugat han d’entendre que no podem estar 
d’acord. Quan s’escrigui la història de la repressió al nostre país caldrà parlar de tot 
això i malauradament també hi haurà un capítol per algunes actuacions dels Mossos 
d’Esquadra, la Policia catalana, raó per la qual el nostre vot serà d’abstenció a 
l’esmena de la totalitat presentada per Esquerra Republicana. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Avia’m, nosaltres ho vàrem comentar també en la Comissió 

Informativa. Nosaltres votarem a favor de la moció presentada, en aquest cas per C’s 
i PP, per una qüestió pràctica. En aquests moments ens trobem una realitat, que 
tenim unes instal·lacions a la nostra ciutat, que no són competència nostra i que 
pensem que poden donar, es poden atendre millor als nostres ciutadans i també els 
seus treballadors poden estar en millors condicions. És cert que per part de 
l’Ajuntament hem intentat millorar o intentar mantenir d’una manera digna de mínims 
aquestes instal·lacions. Evidentment, nosaltres som un partit nacionalista i per 
nosaltres, el que voldríem és que aquestes competències estiguessin ja 
traspassades. S’ha fet un gran pas en els últims anys, en traspassos de 
competències, en aquest cas en la Policia Nacional de Catalunya, els Mossos 
d’Esquadra i, per tant, benvinguts serien aquests nous traspassos. També he de dir 
que ara per la responsabilitat que porto penso que els Mossos haurien d’estar al 
carrer i no fent aquesta paperassa. Es pot coordinar per part de Mossos d’Esquadra 
o altres opcions que han donat, però no que ho fessin policies, evidentment i que es 
mantingués la competència. Per tant, nosaltres, si s’hagués presentat la moció 
independent, no aquesta, i s’hagués presentat la moció d’ERC-MES l’haguéssim 
votat a favor i així ho vaig dir també en la Comissió Informativa i en comentaris, però 
en aquest cas, ens trobem amb una moció que el que fem és instar als que tenen la 
competència, des del nostre punt de vista, malauradament en aquest moment allà, i 
per tant ho demanem. També dir que amb el nou Delegat del Govern que tenim, que 
a més el coneixem, hi tenim una bona relació, doncs aprofitarem per demanar que 
ens ajudi a fer aquesta petició que esperem que doni fruit.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, yo 

hago réplica a la moción del Sr. Èric Gómez. Primero, me gustaría recordarle que 
está un poco perdido, me parece que no está mucho por Sant Cugat. Ya hace 
mucho que no está la bandera española colgando, porque algunas juventudes se 
encargan de quitarla constantemente y por tanto, han decidido quitarla. Segundo 
caso, es que nosotros hacemos las solicitudes a quien toca, cuando hay que cambiar 
un ascensor se lo pedimos a los Ferrocarriles de la Generalitat, cuando hay que 
hacer unas pantallas acústicas se las pedimos a Fomento, por cierto antes que 
ustedes y cuando toca en este caso hacer alguna aclaración para el Ministerio del 
Interior pues se lo pedimos al Ministerio del Interior. Sencillo. Bueno, simplemente 
aclararles que los Mossos de Esquadra dependen afortunadamente del Ministerio del 
Interior, igual que lo hace la Policía Nacional y no depende de la voluntad volátil de 
partidos políticos. Segundo, comentarles que su propuesta como ya he coincidido 
con algunos compañeros, desvirtúa completamente la moción inicial, hasta el punto 
que no tiene relación alguna con la original. Podía ser perfectamente una moción per 
se. Es más, su enmienda convierte nuestra moción local en una moción general, 
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cosa que creo recordar habíamos prometido no hacer para no alargar 
indefinidamente los Plenos municipales. Por último, agradecerles su preocupación 
por los Mossos de Esquadra, de verdad y de corazón. Ya que gobiernan nuestra 
Comunidad Autónoma, les propongo que sean los primeros en defender su honor, 
ante la poca efectividad y trasparencia de la DAI, División de Asuntos Internos, en su 
persecución de las denuncias falsas contra las Fuerzas de Seguridad o que soliciten 
mejores recursos para el Cuerpo de Seguridad, que sigue persiguiendo a los malos 
en coches de 75 cv. De verdad, si tanto le preocupan nuestras Fuerzas de Seguridad 
no voten en contra de nuestras mociones para solicitar mayor presencia de Mossos 
en la ciudad.  
 

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

Como al Sr. Èric Gómez el Sr. Ciprián le ha respondido y le ha puesto ya las cosas 
claras yo le quería comentar al Sr. Piqué el tema de la Policía Nacional, no entiendo 
por qué ha salido ahora con el tema del franquismo, bueno en fin, son cosas que por 
mucho que ayer se celebrara no sé qué, no tiene ninguna relación con las 
instalaciones de la Policía Nacional y la Policía Nacional no es ninguna policía 
extraña, no es ninguna policía que torture, no es ninguna que haga nada extraño, 
aquí se dedican a hacer papeles, se lo recuerdo, y desde hace muchos años. La 
seguridad, la competencia está en la Generalitat de Catalunya, en los Mossos de 
Esquadra y no en la Policía Nacional, desde hace bastante tiempo, entonces ahora 
que saque eso no lo entiendo, aquí se dedican a hacer trámites. 
 

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

primer lloc la moció que presentem desvirtua l’original, òbviament, és una moció 
alternativa, sinó haguéssim fet esmenes a l’articulat, vull dir, ho dic perquè està bé 
que fullegem el ROM ara que l’estem modificant, per ser-ne conscients. És obvi que 
la moció alternativa pretén una cosa totalment diferent a l’original, per això fem una 
moció alternativa, sinó hauríem fet esmenes. Dit això, nosaltres no presentem això 
per augmentar el nombre d’efectius policials, de fet, el propi acord primer diu “si 
s’escau”, és a dir, un cop analitzat si donada la càrrega nova de feina, perquè ara 
mateix hi ha gent que està treballant fent aquesta tasca, doncs cal augmentar, doncs 
valorar-ho. Per tant, és una moció bastant realista de que de debò creiem que es pot 
assumir. Dir que les coses me les ha deixat molt clares C’s que deia el Sr. Benejam, 
és evident, jo crec que el què és claríssim i ho sap tothom és que quan una cosa 
depèn del Govern espanyol està feta una “merda” amb perdó, però és així, només cal 
veure RENFE i comparar-ho amb Ferrocarrils de la Generalitat, com a clar exemple i 
quan una cosa depèn de la Generalitat doncs la situació és una mica diferent, en tot 
cas, com a mínim d’una mica de dignitat de les instal·lacions o del servei que es 
presta si no és per l’ofec econòmic a que ens sotmeten. Per tant, jo crec que 
aquestes sí que són les coses clares i qualsevol ciutadà que utilitzi RENFE i 
Ferrocarrils, per posar un exemple, però en podríem posar més, qualsevol ciutadà 
que vagi a una Comissaria de la Policia Nacional a qualsevol ciutat catalana i que 
vagi a una dels Mossos d’Esquadra doncs veu la diferència. Després, una altra cosa 
que volia contestar i és que la Policia Nacional podria estar en més bones 
instal·lacions, a altres Comunitats espanyoles ho està. A Madrid les instal·lacions de 
les Comissaries de la Policia Nacional fan goig, igual que fan goig les estacions de 
RENFE. Vull dir, són coses que “vet-ho aquí” aquesta és la realitat i les coses clares. 
A mi el que sí m’ha sorprès és la posició del Grup de Convergència. M’ha sorprès 
perquè el motiu és per coses pràctiques. Jo crec que..., m’agradaria equivocar-me i 
tan de bo m’equivoqui, perquè prefereixo que millorin les instal·lacions de la Policia 
Nacional i els santcugatencs rebin una atenció adequada a que no es faci res, 
malgrat que prefereixo el traspàs, però crec que instar al Ministeri a que inverteixi 
aquí és tan pràctic com instar-lo a que traspassi les competències als Mossos. Tan 
de bo m’equivoqui, però amb el temps que portem i veient el nivell d’inversions, crec 
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que és tan pràctic i, per tant, tant per tant i vist el mateix nivell de practicitat, perquè 
aquí no estem aprovant una partida pressupostària per millorar les instal·lacions, tant 
per tant, a mi m’agradaria una certa coherència amb el model, jo no m’he dit 
nacionalista, vostès sí, jo no crec que sigui nacionalisme evitar duplicitats 
administratives i tenir un únic cos de Policia en aquest país, però els demanaria 
potser que fessin un replantejament de la seva postura, com per exemple ha fet el 
grup d’ICV-EUiA, perquè per pràctic el mateix, vull dir, i sinó tan de bo m’equivoqui.  
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Sí, bé, jo estic molt convençuda del nostre posicionament, no té 

per què compartir-lo, jo tampoc comparteixo el seu moltes vegades, encara que 
tinguem altres projectes comuns i, per tant, ens reafirmem amb la nostra posició.  
 

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

Només el tancaré. Jo li recomano al Sr. Gómez, que diu que tot el relacionat amb 
l’Estat és una “merda”, paraules textuals, que es doni una volta per l’Aeroport i que es 
doni una volta per l’Estació de RENFE, que és la d’ADIF de l’AVE, per si no les ha 
vist mai, perquè sembla que no les hagi vist mai. 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 

Vots a favor:       6 (ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

Vots en contra: 16 (Convergència, C’s, PSC i PP) 

Abstencions:      3 (CUP-PC) 

   

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

Vots a favor:     17 (Convergència, C’s, PSC, PP i regidor no adscrit) 

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

Abstencions:      0  

 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

15.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT 

POPULAR I C’s PER A DOTAR D’APARCAMENT PER A USUARIS EL CAP DE 

CAN MATES. 

 

Atès que des de la seva inauguració el 23 de març de 2012 el CAP Can Mates 

ha anat incrementant la seva activitat i el volum de visites dels santcugatencs que 

abans assistien als CAP La Mina i CAP Valldoreix. 

  

Atès que la majoria dels usuaris del CAP Can Mates hi arriben amb el seus 

vehicles particulars, i que una vegada allà tenen dificultat per trobar lloc on estacionar 

el seu vehicle. 

 

Atès que un dels objectius del Pla Municipal d’Urbanisme establia la 

implantació d’un seguit d’aparcaments dissuasoris al voltant del nucli urbà. 

 

Atès que als usuaris del CAP Can Mates la durada excessiva de molts 

trajectes de les línies existents de transport públic els dificulta l’accés i que per aquest 

motiu solen optar pel transport privat per anar-hi. 

 

Atès que prop del CAP Can Mates hi ha un solar propietat de l’Ajuntament que 

encara està per edificar, que podria servir per edificar-hi un aparcament gratuït. 
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

ACORD: 

 

ÚNIC.-  Instar a l’equip de govern a endegar un procediment per a la 

construcció d’un aparcament gratuït per a usuaris del CAP Can Mates. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ DEL PP I C’s 

 

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

Atès que des de la seva inauguració el 23 de març de 2012, el CAP de Can Mates ha 
anat incrementant la seva activitat i el volum de visites dels santcugatencs que abans 
assistien al CAP de la Mina i al CAP de Valldoreix. Atès que la majoria dels usuaris 
del CAP de Can Mates hi arriben amb els seus vehicles particulars i que una vegada 
allà tenen dificultats per trobar lloc on estacionar el seu vehicle. Atès que un dels 
objectius del Pla municipal d’Urbanisme establia la implantació d’un seguit 
d’aparcaments dissuasoris al voltant del nucli urbà. I atès que els usuaris del CAP de 
Can Mates la durada excessiva de molts trajectes de les línies existents de transport 
públic els dificulta l’accés i que per aquest motiu solen optar pel transport privat per 
anar-hi. I atès que a prop del CAP de Can Mates hi ha un solar propietat, justament al 
costat del CAP, hi ha un solar propietat de l’Ajuntament que encara està per edificar, 
que podria servir per instal·lar-hi un aparcament gratuït, es proposa al ple de 
l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: instar a l’equip de Govern a endegar un 
procediment per a la construcció d’un aparcament gratuït pels usuaris del CAP de 
Can Mates.  
 

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

DE C’s: Buena moción esta que trae el Partido Popular a Pleno, es local, es 

necesaria y está bien pensada. No vamos a poner impedimento alguno en que salga 
adelante y por eso nos hemos unido y vamos a votar a favor. Eso sí, queríamos 
hacer algunos comentarios por glosar el tema y traer a colación, a debate, el debate 
que es lo que toca en el Pleno. En primer lugar, la misma explanada que está delante 
de la puerta principal del CAP, por dar ideas, parece que está llamada a ser un 
aparcamiento desde el principio de los tiempos, porque como plaza pública no tiene 
sentido alguno ni se ha utilizado nunca. El suelo impide cualquier tipo de actividad y 
la falta de acceso y de sombra es clamorosa. En segundo término, es necesario un 
aparcamiento en esta zona para los pacientes, porque entre ellos, además, puede 
haber personas, lógicamente, con movilidad reducida. La zona se está poblando en 
estos últimos años y en breve todavía será más difícil aparcar ante la afluencia de 
residentes que aparcan su coche de forma habitual. Y en tercer lugar, al debatir en el 
propio grupo municipal sobre esta moción nos surgían varias dudas: ¿El 
aparcamiento es equipamiento? ¿Este tema no debería ir a la famosa y productiva 
Mesa de Movilidad? Nosotros no vamos a pedir que así sea, ni mucho menos, pero 
queremos recordar como cuando este grupo presentó las medidas de apoyo al 
colectivo del taxi fueron llamativamente apoyadas las voces de a la Mesa de la 
Movilidad. Por otro lado, queremos creer que ese foro es útil y muy productivo y que 
es la panacea que lo arregla todo, pero como no lo hemos visto hasta el momento, 
daremos apoyo a cualquier medida que creamos que sea útil en este sentido e 
intentaremos darle impulso desde este mismo Pleno para que sea implementada en 
cuanto sea aprobada y sin más trámites que los estudios técnicos necesarios, el 
concurso público y la ejecución.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per part d’ERC-MES, per presentar les esmenes, 

té la paraula el Sr. Gómez.  
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ESMENES D’ERC SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES DEL GRUP ERC-MES A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 

DEL PARTIT POPULAR PER A DOTAR D’APARCAMENT PER A USUARIS EL 

CAP DE CAN MATES. 

 

ESMENA 1. ADDICIÓ D'UN NOU ATÈS 

 
S'addiciona un nou atès amb el següent redactat: 
 
«Atès que el 19 d'octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar la Moció conjunta de 
la CUP, ICV-EUiA, CiU, PSC i ERC-MES per crear una Taula de Mobilitat, per a la 
millora del servei de bus urbà de la vila i l'aplicació dels criteris, així com el seguiment 
del Pla de Mobilitat Urbana i el desplegament de l'àrea verda i l'àrea vermella 
d'aparcament» 
 

ESMENA 2. ADDICIÓ D’UN NOU ATÈS 

 
S'addiciona un nou atès amb el següent redactat: 
 
«Atès que l'acord d'estabilitat pressupostària per a l'any 2017 signat per el grup 
municipal d'ERC-MES amb l'equip de govern preveu implementar la zona vermella 
davant del CAP de Can Mates»   
 

ESMENA 3. MODIFICACIÓ DE L'ACORD ÚNIC 

 
Es modifica la redacció de l’acord únic que queda amb la següent redacció:  
 
«Implementar una zona gratuïta d'aparcament limitat per un període màxim de dues 
hores (zona vermella) davant del CAP de Can Mates» 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES D’ERC 

 

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

Nosaltres compartim la necessitat de que els pacients que van al CAP de Can Mates 
doncs trobin espai per aparcar, almenys per l’estona que estaran en una visita el que 
passa ens que ens genera dubtes el plantejament actual. D’una banda, ens podem  
trobar en que si fem la inversió per convertir aquella explanada per un aparcament ho 
féssim com tenim ara davant del CAP de la Mina, o davant del CAP de Valldoreix, 
malgrat que en el tema de l’aparcament seria competència de l’EMD i acabés sent 
una zona blava, que no és el que diu la moció, és evident, però podria ser una opció 
i, per tant, tindríem un problema; i de l’altra, si fem una zona lliure d’aparcament, una 
zona gratuïta, textualment com posa a la moció, ens trobaríem en que si és cert 
alguns dels plantejaments que s’han comentat de que també fa falta un aparcament 
justament en aquella zona o que en tot cas, està creixent aquella zona i cada cop hi 
ha més vehicles i tot, que es poguessin trobar igualment aquell aparcament ple i que, 
per tant, l’objectiu principal de la moció, que seria assolir un aparcament 
principalment pels pacients d’aquest CAP doncs no quedaria resolt tampoc, perquè 
malgrat que hi hauria aquell aparcament allà estaria amb els cotxes ocupats. Per 
això, nosaltres hem presentat les esmenes en la línia, en primer lloc, de recuperar el 
que ja vàrem aprovar en aquest mateix Ple l’octubre de l’any passat, pel que fa a la 
moció que creava la Taula de Mobilitat, a la que feia referència la companya de C’s, 
en que a banda d’aquella creació d’aquella Taula de Mobilitat, es preveia el 
desplegament de l’àrea verda i l’àrea vermella d’aparcament. L’àrea vermella 
d’aparcament encara no ha estat desplegada a la nostra ciutat, però sí recentment 
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incorporada en l’acord d’estabilitat pressupostària que el meu grup ha signat amb 
l’equip de govern i, per tant, l’esmena el que proposem és en tot cas, implementar 
una zona gratuïta d’aparcament limitat davant del CAP, ara mateix hi ha places 
d’aparcament, es tracta única i exclusivament de pintar de color vermell les línies i 
adaptar una mica el sistema informàtic de la gestió d’aparcaments de PROMUSA 
que pel que ens consta és relativament fàcil fer això, veure si amb això es resol el 
problema dels pacients de Can Mates, que és el que entenem nosaltres que pretén 
la moció i que compartim plenament i, en tot cas, si de debò això no es resolgués 
plantejar-nos de cara als propers pressupostos, aleshores sí, la inversió que suposa 
fer un aparcament que llavors caldria veure si és pels veïns, perquè està creixent 
molt, per tant, zona verda d’aparcament, si és un pàrquing dissuasori per tothom, per 
tant, zona gratuïta però no d’estacionament limitat, no zona vermella o si realment és 
pel CAP, perquè no n’hi ha prou amb aquelles places que han canviat l’assignació  
que tenien i d’ús lliure han passat a zona vermella i, per tant, ha de ser zona vermella 
per vincular-la al CAP. I per tant, l’esmena nostra aniria en aquest sentit i creiem que 
enriqueix el text i que en tot cas aporta una solució que és bastant ràpida, això sí.  
 

TORN DE POSICIONAMENT 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, yo traigo a 

colación mucho las Comisiones Informativas porque allí el debate suele ser muy rico 
en este sentido, porque también suelen estar los técnicos, podemos hacer preguntas 
que muchas veces el público no conoce. Sí que hablamos, pero decíamos, un 
parking ¿Cuánto cuesta un parking? Y de estas características hablaban que 
posiblemente costaría alrededor de unos 460.000 euros un parking de estas 
características, con lo cual nos veíamos encerrados entre la necesidad de lo que 
plantea la moción, que yo creo que nadie duda de la necesidad de tener un parking 
al lado de un CAP, como el gasto o como lo que era el debate del uso del coche, de 
la persuasión del uso del coche. Entonces, se habló de que se iban a presentar 
enmiendas en este sentido y ya desde ese momento el posicionamiento fue a favor 
de las enmiendas para cuidar la movilidad de la zona, disuadir a la gente al uso del 
coche y a la vez también preservar un poco las Arcas Públicas, que muchas veces 
parece que son las grandes olvidadas cuando nos tiramos al campo con unas 
infraestructuras.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Ja sé 

que em repeteixo, però el nostre grup ja havia presentat propostes en aquest sentit, 
és el que té i és més, vàrem presentar aquesta proposta la vàrem presentar en els 
pressupostos participatius, que no se’ns va acceptar per ser un partit polític. 
Nosaltres li trobem tot el sentit fer un aparcament al costat del CAP, havíem proposat 
el solar que hi ha al costat del CAP i que, precisament, a mode del que hi està 
instal·lat de manera provisional a Can Cabassa, de l’Hospital General, es podia fer 
d’aquesta manera. No són coses contradictòries, és a dir, jo crec que són 
complementàries l’esmena que presenta ERC-MES amb el que presenta el Partit 
Popular, es podria intentar posar les dues coses en pràctica, o sigui, una cosa no té 
per què excloure l’altra. Per tant, nosaltres hi estem totalment d’acord no em vull 
allargar més en aquest sentit.  
 

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

Nosaltres inicialment ens posicionàvem en contra d’aquesta moció. Només estem a 
favor, diguéssim, de construir aparcaments públics quan aquests són dissuasoris del 
transport privat, és a dir, quan estan al costat de les principals estacions de transport 
públic o quan estan als afores de la ciutat, a les entrades, però un aparcament com el 
que demana el PP en aquesta moció, creiem que no és una bona recepta per 
millorar l’accessibilitat que es pot fer d’altres maneres, que no són crear més places 
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de cotxe i és fomentar l’ús del transport privat i com tots sabem, doncs utilitzem el 
transport privat per sobre de les nostres possibilitats. Els pàrquings del CAP de la 
Mina i de Valldoreix, bé, creiem que han servit per crear més atracció cap a l’ús del 
cotxe i el que hem de fer és promocionar el transport públic i, per tant, això és el que 
ens fa votar en contra de la moció. Respecte a les esmenes d’Esquerra Republicana 

creiem que en els atesos aporten informació extra que o.k., i l’acord, que és el tema 

de la zona vermella, doncs bé, no el veiem del tot clar, primer perquè la zona 
vermella creiem que pot funcionar per espais cèntrics, pel centre, etcètera, però no 
tenim molt clar que pugui funcionar pel CAP de Can Mates. En aquest cas, ens 
abstindrem a les esmenes d’ERC-MES i si no prosperen votarem en contra de la 
moció. 
 

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

Nosaltres estem a favor de la moció original i votarem afirmativament i amb les 
esmenes no ho teníem clar, ens suscitaven dubtes i ens abstindrem. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 

Certament en el CAP de Can Mates hi ha afluència d’usuaris que hi van en vehicle 
privat, això és una constatació i una realitat. Taula de Mobilitat al marge i reestudi de 
les línies d’autobús al marge que lògicament s’han de reforçar i aquesta és una 
voluntat municipal permanent, hem de procurar resoldre aquesta necessitat de 
disposar d’una àrea reservada pels usuaris del CAP. Nosaltres creiem que 
l’alternativa d’habilitar un aparcament en superfície en un solar d’equipaments que a 
més té unes dificultats evidents, allà s’hauria de fer molt moviment de terres, doncs 
pot resultar excessivament costós pel resultat que volem aconseguir i apostem, per 
tant, en la línia del que vàrem acordar ja en el 2015 i també en el 2016 amb el grup 
d’ERC-MES d’acceptar les esmenes que presenten ells, les votarem a favor, per tal 
d’habilitar en aquesta zona aquest aparcament, aquesta reserva d’aparcaments en 
rotació, zona vermella ho tenim a punt, PROMUSA ha fet l’estudi al llarg d’aquest any 
i ho podrem implementar i en horari de CAP poder disposar de 10, 12 places, no sé 
si a la mateixa Carretera de Vallvidrera, Jeroni Pujades, carrer Peray, per intentar 
donar aquest servei. Per tant, votarem a favor de les esmenes d’ERC-MES. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES D’ERC-MES 

 

Vots a favor:     16 (Convergència, ERC-MES, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   4 (C’s i PP) 

Abstencions:      5 (CUP-PC i ICV-EUiA) 

 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 

 

15.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT 

POPULAR I C’s, AMB INCORPORACIÓ D’ESMENES D’ERC-MES, PER A DOTAR 

D’APARCAMENT PER A USUARIS EL CAP DE CAN MATES. 

 
Atès que des de la seva inauguració el 23 de març de 2012 el CAP Can Mates 

ha anat incrementant la seva activitat i el volum de visites dels santcugatencs que 
abans assistien als CAP La Mina i CAP Valldoreix. 
  

Atès que la majoria dels usuaris del CAP Can Mates hi arriben amb el seus 
vehicles particulars, i que una vegada allà tenen dificultat per trobar lloc on estacionar 
el seu vehicle. 
 

Atès que un dels objectius del Pla Municipal d’Urbanisme establia la 
implantació d’un seguit d’aparcaments dissuasoris al voltant del nucli urbà. 
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Atès que als usuaris del CAP Can Mates la durada excessiva de molts 

trajectes de les línies existents de transport públic els dificulta l’accés i que per aquest 
motiu solen optar pel transport privat per anar-hi. 
 

Atès que prop del CAP Can Mates hi ha un solar propietat de l’Ajuntament que 
encara està per edificar, que podria servir per edificar-hi un aparcament gratuït. 
 

Atès que el 19 d'octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar la Moció conjunta 
de la CUP, ICV-EUiA, CiU, PSC i ERC-MES per crear una Taula de Mobilitat, per a la 
millora del servei de bus urbà de la vila i l'aplicació dels criteris, així com el seguiment 
del Pla de Mobilitat Urbana i el desplegament de l'àrea verda i l'àrea vermella 
d'aparcament. 
 

Atès que l'acord d'estabilitat pressupostària per a l'any 2017 signat pel grup 
municipal d'ERC-MES amb l'equip de govern preveu implementar la zona vermella 
davant del CAP de Can Mates.   
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

ACORD: 

 

ÚNIC.- Implementar una zona gratuïta d’aparcament limitat per un període 

màxim de dues hores (zona vermella) davant del CAP de Can Mates. 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 

CATALUNYA A L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PER A LA 

CREACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL PER A LA UNITAT D’ACCIÓ POLÍTICA 

RESPECTE AL MODEL I A LES NECESSITATS SANITÀRIES DEL MUNICIPI. 

 

Atès que a Sant Cugat es necessita un replantejament del model sanitari, tot i 

configurar-se a través de l’Àrea Sanitària establerta pel Departament de Salut. 

 

Atès que tots els grups municipals han presentat propostes en l’àmbit sanitari 

local o poden aportar al debat riquesa per a la construcció d’un posicionament 

conjunt per cercar la unitat d’acció. 

 

Atès que existeixen altres precedents a la ciutat d’acció conjunta per als 

interessos comuns de la nostra ciutat i la nostra ciutadania (Delphi, Torrenegra, etc.). 

 

Atès que cal que la ciutadania tingui la percepció que els seus representants, 

tot i la diferència ideològica o programàtica, són capaços d’assolir objectius comuns 

pel seu benestar, posant per davant els serveis i la necessitat de construir que 

mantenir un posicionament ideològic irrenunciable. 

 

Atès que és necessari tenir una unitat d’acció davant dels grans temes de 

ciutat i de comarca, preservant la voluntat de teixir una bona xarxa d’equipaments de 

serveis, i evitar al màxim desplaçaments innecessaris. 

 

Atès que ha de ser voluntat de les formacions polítiques de la ciutat evitar 

despeses insalvables o que serveixin d’excusa per continuar tenint un sistema 

sanitari que no respon a la realitat demandada. 
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Atès que hem de reconèixer que l’actual sistema sanitari compartit (públic-

privat) que hi ha a la ciutat esdevé un equilibri, i que caldria evitar la sobresaturació 

del sistema públic de cop mentre aquest no estigui preparat amb les dotacions i 

equipaments necessaris. 

 

Atès que creiem que hem d’avançar cap a una major cobertura pública, 

gratuïta, universal, de proximitat i de qualitat per a tothom, sense haver de dependre 

d’un sistema alternatiu privat. 

 

Atès que hem de ser un municipi ambiciós en termes d’equipament, però a la 

vegada realista i fer sentir una veu unitària sota uns principis bàsics, i creiem que és 

possible. 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès presenta per a la seva votació els següents acords: 

 

Primer i únic.- Crear la taula de treball i reflexió de l’àmbit sanitari per a la 

unitat d’acció municipal en l’àmbit de Sant Cugat per tal de tenir la força necessària, 

que proposi i esdevingui un referent pel que fa referència als equipaments, i a les 

necessitats sanitàries i de cobertura.  

 

TORN PRESENTACIÓ MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Anirem ràpids perquè em sembla que el títol ho diu bastant clar. Amb la voluntat 
d’intentar remar, que tot el Consistori tingui un posicionament, com hem fet en 
d’altres ocasions en el nostre municipi, doncs d’intentar, precisament, posar-nos 
d’acord i que aquestes discrepàncies màximes no sorgeixin. Estem donant un flac 
favor, una imatge prou dolenta a la ciutadania amb aquestes baralles de que uns 
diem una cosa, uns altres en diem unes altres. És evident i és obvi que tots els partits 
polítics tenim models diferents sobre la sanitat, alguns coincidiríem més que altres, 
però és evident que posar d’acord una vessant centre-dreta amb centre-esquerra o 
amb esquerra, és evident que el model per lo públic, i el model de público-privat i el 
model de gestió de la sanitat és evident que si comencéssim a fer un plantejament 
no ens hi trobaríem a favor, no ens hi trobaríem d’acord, però sí que el nostre 
posicionament és dir, escolta’m, realment no som capaços com a grups municipals 
de tenir aquells mínims, que podríem dir casi, casi, com a valors de què és el que 
volem pel nostre municipi a la sanitat? I amb aquest esperit neix aquesta moció, i 
neix amb l’esperit d’intentar aglutinar no el màxim de suport, tots els suports, perquè 
si estem creant un instrument i pot sortir favorable aquest instrument, però realment 
al final no hi ha consens, només que un grup voti en contra, és absurd crear un 
instrument en que tinguem algun grup en contra. Per tant, jo els hi dic que reflexionin, 
ja els ho vaig fer en el seu moment a la Comissió Informativa i a la Junta de 
Portaveus i espero que facin un capteniment.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Grups que es posicionen? Sra. Pellicer, per les 

esmenes. 
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA PRESENTA A 

LA MOCIÓ DEL PSC PER A LA CREACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL PER A LA 

UNITAT D’ACCIÓ POLÍTICA RESPECTE AL MODEL SANITARI I A LES 

NECESSITATS SANITÀRIES AL MUNICIPI. 
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ESMENA 1 

Modificar el redactat de l’anunciat de la moció amb el text següent: 

Moció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès per a la creació d’una taula de treball de reflexió de l’àmbit 

sanitari. 

 

ESMENA 2 

Afegir un Atès desè amb el redactat següent: 

Atès que l’equip de govern municipal ha iniciat una diagnosi del sistema sanitari per 

obtenir dades objectives i saber quins recursos i serveis sanitaris necessitem 

 

ESMENA 3 

Modificar el redactat de l’acord primer pel redactat següent: 

Crear la taula de treball i reflexió de l’àmbit sanitari, que tingui com a referència inicial 

les conclusions de l’estudi de diagnosi un cop finalitzat. I que proposi i esdenvingui un 

referent pel que fa referència als equipaments, i a les necessitats sanitàries i de 

cobertura.  

 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA 

 

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

CONVERGÈNCIA: Aquesta moció, com deia el Sr. Soler, tenia un objectiu, de crear 

una Taula de Treball. Nosaltres, com que des de l’equip de govern ja hem encarregat 
una diagnosi de quina és la situació en aquests moments del sistema sanitari, amb 
dades objectives, no de quins models hem de seguir, perquè aquí com deia el Sr. 
Soler, cadascú pot defensar un model, però nosaltres necessitem dades objectives, 
aquest estudi l’hem encarregat i el que proposàvem era en aquesta Taula que 
proposava el PSC nosaltres aportar aquesta diagnosi i compartir-la amb la resta de 
forces del Consistori. En aquest sentit anava la nostra moció i, per tant, si està 
acceptada la votaríem a favor. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 

 

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

EUiA: Jo seré breu en aquest cas. Nosaltres, en principi, el nostre grup votarà en 

contra. En contra perquè pensem que no és una tasca, diríem, estrictament dels 
grups municipals posicionar-se sobre aquesta situació. Jo crec que els estudis que 
s’estan fent es poden fer des de l’àrea, des del propi Ajuntament, però per la resta si 
el que es tracta és posar sobre la taula un model de gestió sanitària o de formació de 
com distribuïm a l’estratègia sanitària, creiem que en qualsevol cas no ens posaríem 
d’acord. També trobem a faltar a la moció que insta només als partits polítics, però 
en cap moment ens sembla que se citi als agents sanitaris, que creiem que són els 
que tenen coneixement de com està la sanitat, de quins usuaris la utilitzen, de com 
es pot repartir millor, etcètera. Per tant, nosaltres en aquest cas no donarem suport a 
la moció.  
 

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

nosaltres ens abstindrem a la moció i també a les esmenes. El raonament que fa el 
PSC respecte a la necessitat de crear la Taula sobre un tema que diu que tenim 
desencontres amb models això ens passa en molts temes i no tenim aquesta 
necessitat de crear la Taula. Una Taula que diu que és de treball i de reflexió. A mi 
em costa ajuntar les dues coses. En tot cas, per ser de treball i per ser eficaç ens 
calen eines, dades tècniques que ara mateix no tenim a l’abast, diu l’equip de govern 
que ja està treballant i que està fent una diagnosi, nosaltres aquesta diagnosi encara 
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no la coneixem i, per tant, quan la tinguem en parlarem. També remarcar que en 
temes de sanitat pública sempre parlem més enllà del que és el nostre terme 
municipal, fins i tot quan parlem de primària, fins i tot quan parlem dels CAP ens 
relacionem amb CAP’s també d’altres municipis per a determinats serveis. Per tant, 
per mi també seria incompleta aquesta taula i és per tota aquesta sèrie de temes que 
ens semblen una mica incoherents per justificar l’existència d’una taula de treball que 
ara no ens aportaria res, potser sí que ho pot fer més endavant quan tinguem 
aquesta diagnosi, no dic que no, en tot cas, llavors ho podem tornar a plantejar i en 
parlem. Per això ara ens abstindrem. 
 

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

DE C’s: El modelo sanitario de los grupos aquí presentes es algo que transciende el 

foro municipal, ya lo hemos comentado en la Comisión. Cada partido político marca 
unas pautas que consolidan una sanidad entendida, la sanidad entendida como algo 
nuclear de su política. Podríamos estar de acuerdo o no en la diagnosis y seguro que 
no vamos a estar de acuerdo en las soluciones. En nuestro caso, C’s es un partido 
que quiere vertebrar España con una política de igualdad y de solidaridad, así que es 
imposible que podamos establecer un modelo fruto de un debate sobre lo que 
además en un Ayuntamiento no tenemos competencias. Sugiere el portavoz del PSC 
en Sant Cugat que podemos desenvolver una mesa sobre el tema porque hay 
mucho de qué hablar y desde nuestro punto de vista creemos que en realidad puede 
haber una pretensión de darle vueltas de nuevo a la solución al grado de conflicto 
que el Gobierno de Cataluña ha desatado con el Hospital General de Cataluña. Tal 
vez, porque algunos partidos hemos llegado antes que otros para analizar en 
profundidad la cuestión, arremangarnos y ponernos a trabajar y otros, como es el 
Partido Socialista de Catalunya en Sant Cugat, han estado distraídos con otros 
temas o directamente no se han implicado tanto. Por todo ello este grupo, sin 
menospreciar el diálogo, prefiere medidas concretas y no comenzar mesas, como 
tantas otras, en las que las soluciones suelen llegar más tarde que pronto. Por todo 
ello, votaremos en contra de esta moción. 
 

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

Nosaltres no votarem favorablement però d’una manera tranquil·la, com si 
diguéssim, perquè entenem que segurament hi ha una bona intenció darrere, però 
simplement 4 apunts: pretendre que una Taula de deliberació i de treball és un 
posicionament d’àrbitre i del mig, i de dir, ostres, no us poseu d’acord, fa molts plens 
que us esteu discutint, és un posicionament polític ja, o sigui, agafar aquesta postura 
en tot aquest debat és un posicionament, per tant, no s’hi val; l’altra cosa és que 
nosaltres creiem que el debat en seu plenària, és perfectament vàlid, està 
perfectament ponderat i respon als interessos i als fets programàtics que han votat 
els ciutadans, no tots els ciutadans sinó els ciutadans que han votat, però si els que 
han votat els reprodueix de forma fidedigna. Nosaltres pensem que intentar crear una 
taula de forma artificiosa per arribar a consensos pragmàtics, per tant, haver de diluir 
el discurs, és una cosa que no ens afavoreix a nivell de ciutat i a més a nosaltres no 
ens pertoca, és una cosa que no podem fer, nosaltres som representants d’uns 
programes i d’uns postulats i d’unes ideologies i, per tant, d’uns posicionaments 
també i d’unes estratègies pel que fa a la implementació de la salut i de com ha de 
ser el sistema sanitari en general al nostre país. Per tant, per molt que la 
problemàtica o són qüestions molt, molt concretes, l’Ordenança del Cànnabis, en que 
ens podem posar d’acord o parlar de temes tan grans i tan genèrics i tan polítics i tan 
de calat és una mica perdre el temps. Ho dic des de la creença absoluta, que la 
deliberació en el treball és important, però també una mica des de la desafecció de 
les taules i comissions de treball que tenim i que hi anem a totes i que no tothom va a 
totes i que a vegades espatlles el temps i acaben perdent una mica el rumb, i em sap 
greu però això també ho haig de dir. I finalment, l’últim apunt, és que pensem, com 
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ha expressat també la Roser, que falten els agents més importants, que són els que 
d’alguna forma estan autoritzats a parlar si amb dades objectives i no només en 
model polític del que tenim davant, que és una cosa que ja s’està fent d’ofici des de 
l’Ajuntament i, per tant, tampoc en aquest sentit donem suport a les esmenes, 
perquè entenem que és una cosa que ja s’està fent, per tant, tampoc cal mocionar-la 
això. Així doncs votarem en sentit contrari a la moció i ens abstindrem a les 
esmenes. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Els 

torno a donar les gràcies a C’s per existir, perquè si no hi fossin no ens podrien 
injectar aquella dosi de “moralina” que vostès sempre donen i d’aquells dards que 
vostès envien quan no saben què dir, quan no saben amb què excusar-se, vaja, 
pràcticament. Bé, una reflexió: a vegades ens interessa parlar de quan tenim 
competència o no tenim competència de determinades qüestions. Aquí parlem de 
competència i quan ens interessa l’agafem, això és competència i quan ens interessa 
diem, això no és competència i ens ho tirem al sarró. Molt bé. Tercera qüestió: home, 
si vostès creien que en aquest grup de treball hi podien haver professionals, home, 
en fan ús i abús de les esmenes, per tant, haguessin pogut fer-ho. En aquest sentit 
res a dir. Mirin, és una llàstima, i jo ho he dit en l’exposició, si no és l’hora del 
consens absolut no té cap sentit crear un instrument perquè no hi aniran, no hi 
participaran, no faran res. Per tant, és absurd, és inútil, ja els he dit jo que si no 
s’aconseguia el consens de tot, no tiraria endavant aquesta proposta. Mirin, deixi’m 
que acabi, retirarem la moció perquè no té cap sentit, es podria aprovar però no té 
cap sentit aprovar-la perquè si no ha de funcionar no té cap sentit. Deixi’m acabar 
amb una qüestió: avui fa 16 anys que van assassinar Ernest Lluch i afecta per dues 
qüestions, la primera perquè li fem un flac favor al diàleg i el que dèiem en aquesta 
taula era posar-nos d’acord en dialogar; i la segona qüestió és el model sanitari i la 
sanitat universal. Per tant, cadascú que accepti el seu sentit de vot. Retirem la moció. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sr. Soler. Queda doncs retirada.  

 

 (La present moció fou retirada pel grup proponent). 

 

 17.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCI 

SEGUR A LA CIUTAT DE SANT CUGAT. 

 

Atès que: 

Sant Cugat ha tingut un creixement de població i de visitants, la qual cosa ha causat 

un augment de persones que gaudeixen de l'oci a les zones d'oci situades en la 

ciutat. 

 

Atès que: 

Aquesta afluència de públic s'ha convertit en un problema de seguretat per als 

visitants tant a nivell de seguretat viària com de seguretat personal. 

 

Atès que: 

En els sectors propers a la zones d'oci nocturn s'ha tornat habitual la pràctica de "El 

botellón" 

 

Atès que: 

Les mesures coercitives o el control policial constant per evitar aquestes pràctiques 

són mesures que no funcionen a llarg termini ja que només aconsegueixen desplaçar 

aquesta pràctica. 

 

Atès que: 
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L'afluència de persones a una ciutat, gestionada adequadament, pot generar 

ingressos econòmics a la ciutat. 

 

Atès que: 

Són els elevats preus dels centres d'oci els que generen en part el problema del 

consum de begudes al carrer, essent aquest fenomen transversal al nivell 

sociocultural de les persones. 

 

Atès que: 

La societat en el seu conjunt ha d'afrontar aquest repte consultant i incloent en el 

debat a les persones implicades sense importar el rang d'edat o condició social. 

 

Acordem que: 

 

1.- Fer un estudi integral que analitzi la seguretat de les zones conflictives de la ciutat, 

per detectar els possibles riscos, potencialitats i solucions de cara a un model d'oci 

segur i alternatiu. 

 

2.- Que aquest estudi prengui en compte els usuaris i els seus suggeriments sobre 

l'oci segur i alternatiu a la ciutat, l'opinió dels veïns i responsables de centres d’oci 

nocturn, comerciants de la zona.  

 

3.- Que les taules de Mobilitat, Seguretat, Turisme i Territori tinguin una presència 

activa en aquest assumpte. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, todos saben más 

o menos de qué va esto, lo hemos debatido en las Comisiones Informativas. Pero en 
los últimos días hemos podido tener nuevas informaciones de algún Consejo de 
Barrio que ha sido importante su aportación, como información sobre el ocio 
multicultural. Entonces, por esta nueva información y sin querer reabrir el debate 
porque ya se ha debatido en las Comisiones Informativas y todo esto, retiraré la 
moción en esta oportunidad, para poder dejar al Gobierno que trabaje en el sentido 
con las manos libres, eso sí, retiraré la moción, pero decirles sobre todo a los 
miembros de la prensa que se iba a perder la moción, o sea, que igual hubieran 
podido trabajar con las manos libres. Pero bueno. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Defranc, jo li agraeixo de veritat la 

responsabilitat, perquè a més anem molt justos amb el debat, com saben, la 
discussió de mocions es fa molt llarga i, per tant, que optimitzem el temps també és 
molt important. Si a més després vostè té novetat i vol continuar treballant aquest 
aspecte, estarem disposats a treballar-hi. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: La idea es esa, volver a 

trabajar las novedades. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfecte. Doncs gràcies.  

 

 (La present moció fou retirada pel regidor proposant). 

 

18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A 

L’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT 

DE SANT CUGAT. 
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Atès que, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, regula 

les subvencions de les Administracions públiques amb l’objectiu fonamental de que 

l’activitat pública es desenvolupi dins del paràmetres que la pròpia llei imposa, 

establint els mecanismes adequats per al seu control previ i avaluació posterior. 

 

Atès que, les subvencions han estat i són un instrument important per a 

l’assoliment dels objectius de les polítiques locals. 

 

Atès que, els principals objectius que l’Administració local ha de marcar al seu 

àmbit de concessió de subvencions són els següents: 

 

 Afavorir i fomentar l’activitat d’interès públic i general que realitza la societat civil. 

 

 Fomentar la inclusió social, professional i laboral de les persones mitjançant ajuts 

econòmics a les persones en situació de vulnerabilitat social. 

 

Atès que, la concessió de subvencions ha de complir amb els principis de 

publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. Així 

mateix, ha de prevaler l’eficàcia davant el compliment dels objectius marcats per 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. També ha d’orientar la feina en la direcció de 

ser eficaç en l’assignació dels recursos públics i en el control de la discrecionalitat 

administrativa. 

 

Atès que, com element de millora de la eficiència en la concessió de 

subvencions la Llei estableix la necessitat d’elaborar en cada administració un Pla 

estratègic de subvencions. Un Pla que permeti relacionar els objectius marcats i els 

efectes que es pretenen aconseguir, amb els costos previstos i el seu finançament, 

amb l’objecte d’adequar les necessitats públiques a cobrir mitjançant subvencions 

amb els recursos disponibles, que sempre són limitats. 

 

Atès que, la Llei general de subvencions determina a l’article 8 que els òrgans 

de les administracions públiques han de concretar en un pla estratègic de 

subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini 

necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 

finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius 

d’estabilitat pressupostària. 

 

Atès que, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, regula la realització dels plans 

estratègics de subvencions amb suficient flexibilitat com perquè els òrgans de les 

administracions públiques assumeixin el valor que, en termes d’eficàcia, eficiència i 

transparència, suposa la seva adequada aprovació i seguiment. 

 

Atès que, l’article 10 del Reglament, estableix els principis directors del plans 

estratègics i els configura com a un instrument de planificació de les polítiques 

públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès 

social o de promoció d’una finalitat pública. 

 

Atès que, l’Ajuntament de Sant Cugat concedeix una gran quantitat de 

subvencions en diferents àmbits com són: l’esportiu, cultural, social, econòmic, etc. 

Des del nostre grup considerem que l’Ajuntament ha d’elaborar un Pla estratègic de 

subvencions propi, tal i com fan altres ciutats de Catalunya i de la resta de l’Estat 

espanyol. 
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Atès que, les activitats de l’Administració que comportin la gestió de recursos 

econòmics s’han de caracteritzar per la transparència i per la eficiència en 

l’assignació i utilització dels recursos, així com de la seva posterior avaluació i control 

del compliment dels objectius que es persegueixen amb aquesta despesa. És clar, 

que les subvencions han d’estar dins d’aquests recursos econòmics. 

 

Atès que, el Pla estratègic s’ha d’aprovar anualment i ha de recollir les 

principals línies estratègiques d’actuació, totes les subvencions concedides per 

l’Ajuntament, tant en règim de concurrència competitiva, com les concedides de 

forma directa.  

 

Per tot això, el grup municipal de Ciutadans proposa al Ple de l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents ACORDS: 

 

1.- L’Ajuntament de Sant Cugat elaborarà anualment un Pla Estratègic de 

Subvencions en el qual es concretaran: 

 

 Els objectius estratègics, amb la descripció de l’efecte i l’impacte que s’espera 

aconseguir amb l’acció institucional i que han d’estar vinculats amb els objectius 

establerts en el corresponent programa pressupostari. 

 

 Les línies de subvenció en les quals es concreta el pla d’actuació. 

 

 Les quantitats previsibles i les fonts de finançament amb compliment del principi 

d’estabilitat pressupostària. 

 

 El règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de 

subvencions que s’estableixin. 

 

 Els resultats de l’avaluació dels plans estratègics anteriors. 

 

 La vigència del Pla. 

 

2.- En l’elaboració del Pla estratègic de subvencions participaran totes les 

àrees i serveis responsables de la gestió de subvencions de l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès. 

 

3.- La transparència és una exigència ciutadana en la seva relació amb les 

administracions públiques i amb les persones que els representen, per això totes les 

informacions i dades del procés des de la concessió de les subvencions, incloses les 

quantitats, beneficiaris i objectius, fins a la posterior avaluació, s’han de publicar al 

Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

Estem tots d’enhorabona, perquè nosaltres també retirem la moció, la qual cosa en 
aquest cas vostès ja sabien. Nosaltres parlàvem d’un Pla estratègic de Subvencions i 
en converses que hem tingut amb l’equip de govern, que creiem que ha estat 
realment l’únic partit que sabia el que es pretenia, hem arribat a la conclusió de que 
aquesta informació d’alguna forma ja existeix el que passa és que és molt transversal 
i que està molt compartimentada per àrees. Llavors, retirem la moció i la tornarem a 
portar al proper Ple amb el compromís per part de l’equip de govern i el nostre, per 
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ajudar-los de que aquesta informació que està compartimentada per àrees en primer 
lloc hi sigui finalment al Portal de Transparència perquè puguin fer un seguiment tots 
els ciutadans i es faci una compilació i d’això pugui sortir un document únic que ens 
faci a tots entendre exactament que realment en el fons tenim un pla estratègic de 
subvencions que el que cerca és saber una mica les grans línies mestres que 
persegueix l’Ajuntament amb tot el que és el diner públic i on va a parar.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sr. Blázquez, té el nostre compromís en 

treballar-ho conjuntament i, per tant, espero que en traurem un bon fruit també per 
donar informació a la ciutadania.  
 

 (La present moció fou retirada pel grup proposant). 

 

19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER L’ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT AL MANIFEST CONJUNT DE LES 

UNIVERSITATS CATALANES PER RECLAMAR MILLORES DE FINANÇAMENT I 

UNA REBAIXA DE LES MATRÍCULES. 

 
Atès l’actual situació de dèficit en la gestió econòmica de les universitats 

catalanes i de la reclamació de millores del seu finançament per part dels seus 
rectors i equips docents. 
 

Atès la poca autonomia dels centres en l’àmbit de la seva gestió econòmica, i 
la necessitat urgent d’obtenir un model de suficiència econòmica que pugui arribar a 
l’1,22% del PIB, similar a la mitjana dels països de l’OCDE. 
 

Atès que per assolir aquest objectiu caldria, com a mínim, un increment de 100 
milions d’euros al pressupost de 2017 de la Generalitat de Catalunya, destinats a les 
universitats del País.  
 

Atès que cal obtenir una rebaixa, d’entre el 10% i el 15%, de les taxes 
universitàries en la matriculació, que faci més accessible la incorporació de l’alumnat 
català a la universitat. 
 

Atès que el cost real del que paguen els estudiants a les universitats supera 
amb escreix el 14%, molt per sobre de la mitjana de la majoria dels països de la UE. 
 

Atès que el manifest conjunt de les universitats catalanes, signat pels seus 
rectors, i presentat a l’opinió pública el passat mes d’octubre, reclama tot aquest 
seguit de millores, encaminades a incrementar la suficiència econòmica de les 
nostres universitats, a la qualitat de l’educació universitària i facilitar més l’accés dels 
estudiants amb unes taxes més justes.  
 

Per tot el que hem exposat demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat 

l’adopció dels següents acords de Ple: 

 

PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al manifest dels 

rectors de les universitats catalanes. 
 

SEGON.- Donar coneixement d’aquesta adhesió als rectorats de les 

universitats catalanes que han signat el manifest i a la Secretaria d'Universitats i 
Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Seré 

molt breu, perquè el títol també ho diu. Fa unes setmanes els rectors de les 
universitats de Catalunya es van posar d’acord per reclamar a través d’un manifest, 
un augment en la dotació pressupostària del que seria l’assignació de l’increment de 
100 milions d’euros, precisament en el Pressupost de 2017 de la Generalitat de 
Catalunya, que això afectaria bàsicament en una rebaixa de les matrícules 
universitàries, de les taxes de les matrícules universitàries, a més d’altres qüestions 
que servirien per millorar les condicions laborals també dels treballadors de les 
universitats. Nosaltres l’únic que volíem és que l’Ajuntament ens afegíssim a aquest 
manifest, els donéssim suport, creiem que les universitats catalanes estan molt 
castigades en qüestió de taxes, són de les més cares d’Europa, en aquest sentit, i ja 
no dir de l’Estat. I per tant, crec que és obvi que en aquesta redacció dels 
pressupostos de 2017 hi podem donar suport i fer com hem fet en altres propostes 
en el Parlament de Catalunya.  
 

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

Bé, el Ple del Parlament va aprovar el passat mes d’abril una moció de Catalunya Sí 
que es Pot, que instava a revertir la pujada del 67% que havien patit les taxes 
universitàries el 2012, que estan congelades des de llavors i que aquesta moció 
també demanava una reducció del 30% dels preus a partir del proper curs, de 
l’actual, del 2016-2017, una iniciativa que va ser aprovada pels vots a favor de tots 
els grups, menys els de Junts pel Sí, que va votar en contra perquè assegurava que 
revertir les taxes universitàries posava en perill la redistribució de recursos. Els 
rectors, bàsicament, aquesta és una de les parts que conté la moció del PSC, perquè 
el manifest dels rectors, apart de demanar això demanaven que el preu de la 
matrícula s’igualés a la mitjana de l’OCDE, que és del 14%, a Catalunya és d’un 26% 
i a més reclamàvem que el cost de la matrícula, dels graus i els màsters fos el 
mateix. Un dels problemes de les universitats catalanes és la poca presència de 
professorat jove i per aquest motiu també es reclama un pla de xoc per renovar 
plantilles. Des de 2012 l’aportació de la Generalitat al sistema universitari s’ha reduït 
un 45% i per pal·liar-ho s’han pujat taxes. Aquest finançament està molt lluny de la 
mitjana de les universitats europees i jo crec que està molt bé que puguem plantejar 
aquest debat i puguem donar suport al manifest dels rectors perquè no podem 
oblidar que no tota la culpa del finançament de les universitats és d’Espanya, també 
ho és de la priorització en els pressupostos de la Generalitat. 
 

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

vaig veure la moció del PSC el primer que vaig fer va ser córrer a buscar la 
declaració dels rectors, me l’he estat mirant, ens l’hem estat mirant les Joventuts 
d’Esquerra al ser una cosa universitària clarament i amb ERC i he de dir-li i ja 
començo dient que hi votarem a favor, hi donarem suport malgrat que som 
conscients que en el Parlament de Catalunya Junts pel Sí no ha actuat de la mateixa 
manera. També he de dir, deixi’m-ho dir, l’altra costat, que també m’ha sorprès 
mirant-la, com que he mirat també la declaració, una mica la moció, perquè l’atès 4, 
mentre la declaració dels rectors parla de la rebaixa de les taxes un 10%, en l’atès 4 
ja anem pel broc gros i del 10 al 15, amb lo difícil que ja és i seria assolir aquest 10%, 
doncs ja, posats, el 15 i perquè no el 20%, segur que molts universitaris ho agrairien. 
L’atès 5è, mentre la declaració dels rectors parla de l’OCDE i aquest 14% com molt 
bé deia el company d’ICV-EUiA es refereix a l’OCDE, la moció parla de la Unió 
Europea. Clar, no és ben bé el mateix, si comparem amb la Unió Europea, per 
desgràcia, però no és ben bé el mateix. I després la cosa curiosa i jo assumeixo el 

mea culpa que ens correspongui, malgrat que les JERC sí que s’han sumat a totes 

les mobilitzacions i han donat suport a la rebaixa de taxes, malgrat formar part de 

Junts pel Sí, jo assumeixo la meva part del mea culpa però sorprèn que en els atesos 

ens oblidem d’una altra part essencial que també hi és en aquest manifest dels 
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rectors en el qual demanem que ens hi sumem i és amb un sistema integral de 
beques i ajuts als estudiants que, per cert, l’Estat espanyol, ha anat incomplint 
reiterades sentències del seu estimat Tribunal Constitucional, que clar, segons qui 
incompleix passen coses o no, si incompleix el Govern espanyol no passa res, doncs 
no ha volgut traspassar a la Generalitat mai. Llavors si en els atesos fem referència a 
les taxes és que en el mateix punt, en la mateixa declaració dels rectors es feia 
referència al sistema de beques i per a nosaltres les taxes són molt importants, però 
les taxes en la mesura que parla d’una rebaixa lineal i, per tant, no discrimina en 
funció del poder adquisitiu de l’alumnat i de les seves famílies, entenem que el 
sistema de beques també és essencial i assumint que la Generalitat doncs 
possiblement pot fer alguna cosa més i si vostès fan esmenes i possibiliten potser el 
pressupost potser ens hi trobem, en tot cas, també la part de beques faltaria i creiem 
que hagués estat bé també incorporar-la malgrat que en aquest cas hagués hagut de 
fer referència als Governs Socialistes que van incomplir reiteradament el traspàs de 
beques. Malgrat tot, nosaltres hi votarem a favor i el que sí que m’agradaria que ens 
aclarís és com es fa aquesta adhesió perquè jo ho he buscat i tampoc la pròpia 
declaració de rectors no preveu la possibilitat de que institucions s’hi adhereixin. Tot i 
així, si és possible, nosaltres a favor de que ens hi adherim.  
 

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

DE C’s: Señalar de nuevo a todo el público asistente y a los compañeros y 

compañeras que volvemos a hablar en Plenos sobre una moción sobre la que no 
tenemos competencia pero no obstante adelantamos que vamos a dar soporte. 
Tenemos presente que es una moción general pero también que el manifiesto de los 
rectores puede ser apoyado por todas las administraciones y este es el caso, 
conviene y además toca diversos temas de interés: el primer punto es el de las tasas 
universitarias en Cataluña, lugar donde se triplica el precio que se da en otras 
Comunidades Autónomas, como Galicia o Andalucía y nos pone a nivel de Holanda. 
Somos la tercera región de Europa donde el precio de la universidad pública es más 
caro. En Cataluña lideramos el ranking autonómico donde la matrícula representa un 
mayor esfuerzo en la renta media familiar, con un 7,5%. Tenemos las tasas más 
caras de España ¿Y quién es el responsable de esto? Pues el Gobierno de la 
Generalitat, esto no es culpa de Madrid. También se hace referencia al tema de las 
becas: la universidad desde el punto de vista de C’s debe mantener su papel de 
ascensor social y además permitir la igualdad de oportunidades. El sistema de becas 
debe ser vertebrador para la sociedad y lograr a través de él un canal de búsqueda 
de talento siempre y de excelencia, pero está meridianamente claro que este no es el 
objetivo del Gobierno de Cataluña. No quiere priorizar la resolución de los problemas 
de sus universidades, prefiere tirar el dinero en los sueldos de altos cargos de sus 
administraciones. Hoy precisamente se recoge esta noticia en prensa: es el cuarto 
poder el que tiene que visualizarlo porque el Parlament no facilita esta información. 
Los Consejeros del Gobierno catalán cobrarán este año 6.486 euros más que en 
2015. El Gerente de uno de los Consorcios portuarios cobra 170.129 euros/año y 
más de 200 cargos del Gobierno catalán cobran más de 92.000 euros al año. Datos 
que ayudan a ver cómo los rectores pueden solicitar más dinero y mejor financiación, 
cosa que deseamos y que apoyamos, apoyamos sus demandas y vamos mucho 
más allá, señalando que el sistema universitario en su conjunto debe ser revisado y 
eso sí, sabemos que en Cataluña al otro lado, quien gestiona, que no es Madrid, no 
va a escuchar y el dinero está para otras cosas.  
 

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

nostre vot serà favorable al manifest de rectors i rectores, són un clam públic sobre la 
situació de la universitat catalana, una situació que arrossega importants dèficits 
econòmics que l’únic que fan és engreixar bancs i caixes amb la contínua 
renegociació forçosa del deute que es veuen obligades les universitats públiques 
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catalanes. Cal dir que malgrat les retallades, els dèficits no només no s’han reduït 
sinó que s’han incrementat a causa d’aquest endeutament sistemàtic de les 
universitats catalanes públiques. L’any 2011, el Govern de la Generalitat signava el 
decret que establia la pujada de preus de graus i màsters, una de les conseqüències 
de l’increment d’aquests preus justament ha estat que la universitat catalana sigui 
menys equitativa en relació a la resta de l’Estat. És aquest tipus de política 
universitària l’ha que ha generat mostres de disconformitat en l’àmbit universitari, 
recordem el que recentment hem tractat en aquest Ple sobre el processament de 27 
persones en el marc de la protesta d’estudiants i treballadors de l’Autònoma, on la 
manifestació el passat dia 17 de novembre, el Dia Internacional dels Estudiants aquí 
a Barcelona. En paral·lel l’aposta del 3 + 2, graus de 3 anys i màsters de 2 anys, 
d’entrada implica un encariment dels preus, que si bé les coses no canvien hauran 
de fer front els estudiants i les seves famílies en tant que a hores d’ara el cost dels 
màsters és superior als graus. Al costat de l’increment de la matrícula cal situar 
també l’increment de la precarietat laboral, especialment a nivell de professorat. 
Molts professors, moltes professores, han de pagar-se els autònoms per poder ser 
contractats a les universitats, és a dir, que no només s’han incrementat 
contractacions per menys de 800 euros al mes en el millor dels casos, sinó que a 
més el professorat ha de pagar autònoms per acreditar una feina externa a la 
universitat, que com vostès saben és un requisit obligat. Es tracta aquí doncs de 
donar suport al manifest dels rectors i rectores, cosa que farem tot i no compartir 
determinades polítiques internes d’algunes de les universitats públiques de la 
Catalunya del Sud.  
 

. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 

D’entrada hi ha dos elements a la part dels atesos que ens semblen una mica 
paradoxals, el fet que el PSC parli de pressupost de la Generalitat de 2017, amb 
xifres exactes quan el pressupost de 2016 va ser rebutjat amb els seus vots en 
contra o també el fet de que ho fa coneixent la situació en la que va deixar la 
Generalitat en termes econòmics, amb un endeutament que teníem el 2003 del 7,3% 
que va passar al 17,3% el 2010. Dit això, és evident que la situació econòmica no 
permet posar en marxa una política de gran impacte en la reducció de preus i, per 
tant, cal també complementar-ho transitòriament amb una política de reducció, amb 
una política d’increment del sistema de beques i de tarifació en funció de la renda. És 
evident que ni el Govern de la Generalitat ni el Govern d’aquesta ciutat vol que ningú 
quedi exclòs del sistema universitari i jo crec que des de les competències en 
sistema universitari van ser traspassades el 1985, el consens que hi ha hagut 
sempre ha aconseguit nivells de qualitat i d’internacionalitat, però sí que és cert que 
ara cal continuar i adaptar-nos a la realitat social del nostre país on hi ha famílies que 
estan especialment castigades a nivell socioeconòmic i cal posar-nos en els mateixos 
paràmetres, que com vostès deien, hi ha a diferents països de la Unió Europea. La 
política universitària té altres objectius també: des de flexibilitat de l’oferta no només 
centrats en l’oferta econòmica o en les taxes, sinó en flexibilitzar molt més l’oferta 
acadèmica, adaptar-la a les necessitats del mercat, augmentar l’atracció del talent o 
la retenció del talent, millorar la mobilitat dels estudiants, ampliar la contractació de 
professionals excel·lents, prestar serveis comuns per reduir costos o expandir el 
model de beques, o també que és molt important, que és posicionar la universitat 
com a motor cap a l’economia del coneixement o fomentar la necessària 
transferència que hi ha d’haver entre el món universitari i el món empresarial. Per tot i 
això i amb el prec de que el PSC ho pugui fer possible i les forces polítiques presents 
ho puguin fer possible donant suport als pressupostos de la Generalitat, votarem a 
favor. 
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. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Aquesta última frase m’ha descol·locat una mica, però vaja. Home, treure els 
fantasmes del passat, quan vostès... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No són fantasmes Sr. Soler, són realitats. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Estic 

parlant jo Sra. Alcaldessa? Em deixa parlar o...? Si vol parlar vostè... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, no s’ofengui escolti, té la pell molt fina, 

però és que els fantasmes del passat, sap què... 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Tinc 

poca veu i si he de lluitar contra la seva veu vostè em guanyarà. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tinc molta veu. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Vaja! 

Segueix parlant a sobre.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Digui, digui. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Doncs 

això. Ja que treuen els fantasmes del passat també els vull recordar que vàrem 
haver de fer un esforç important en els dos Governs de progrés del país per posar 
Catalunya una mica al dia, amb el pla d’inversions que vàrem heretar no se’n parla  
mai i clar, la crisi va venir..., ah, no va existir la crisi? Perdonin. Més que res els dic 
perquè possiblement vostès coneixen un personatge que deia: això d’ara no toca. 
No, ara no toca, ara toca parlar de tot això. Nosaltres assumim, i podria estar millor 
redactada la moció, també hi ha la possibilitat de fer esmenes si vostès troben a 
faltar alguna cosa, doncs també es pot esmenar el tema. De totes maneres, quan 
estem dient que ens adherim òbviament no hi ha una pàgina a Internet que ens 
puguem adherir, senzillament hi donem suport amb aquest tema i, per tant, quedarà 
que el Ple del Consistori donarà suport al manifest realitzat pels rectors i això és el 
que ha de quedar. Com que s’han manifestat tots a favor tampoc vull barrejar ni 
“cagar-la”, que es diria, per tant, espero que això tiri endavant, molt d’acord amb allò 
que han parlat els Ramons i, per tant, l’important és que surti d’aquí un 
posicionament polític. Clar que ens afecta, aquesta no és una moció qualsevol que 
es parla a nivell de Catalunya, però clar que ens afecta. La població universitària a 
Sant Cugat és força, n’hi ha molta i, per tant, una decisió d’aquestes o una qüestió 
d’aquestes que transcendeixi més amunt que és qui té la competència doncs també 
ens afectarà i ens afectarà molt a Sant Cugat. De totes maneres, moltes gràcies a 
tots els partits, a tots els grups municipals que ens donen suport: al partit del Govern, 
ICV-EUiA, C’s, ERC-MES a la CUP i al regidor no adscrit i també al Partit Popular, 
doncs perquè casi, casi, hagués pogut ser institucional. Moltes gràcies. 
 

. SRA. PARAIRA EN SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt 

bé, la Sra. Salat, per part de Convergència, molt breu, si us plau. 
 

. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Una 

breu al·lusió. En la nostra intervenció, evidentment donem suport al que és un 
manifest de rectors de les universitats públiques, però sí que volíem posar de 
manifest que ni la situació econòmica ho posa fàcil ni la situació que vàrem heretar 
ho posava fàcil. Gràcies. 
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. SRA. PARAIRA EN SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt 

bé. Passaríem a la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

(El present punt fou aprovat per assentiment del 24 membres electius 

presents, en trobar-se absent en el moment de la votació l’Alcaldessa). 

 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 

 

Entorn Urbà 

 

20.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1983/16 

REFERENT A LA RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL EN LA PROPOSTA DE 

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE 

VOLUMINOSOS, CARTRÓ COMERCIAL, FRACCIÓ VEGETAL, SELECTIVES 

ESPECIALS AIXÍ COM ELS SERVEIS DE MANTENIMENT I GESTIÓ DE LA 

DEIXALLERIA DEL PUNT VERD DEL CENTRE, MINI PUNT VERD DEL MERCAT 

DE TORREBLANCA, PUNT VERD MÒBIL I LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS DEL PUNT VERD FIX DEL CENTRE (EXP. NÚM. 31/2015). 

 

- RESTAR ASSABENTATS del Decret d’Alcaldia núm. 1983/16 epigrafiat, als 

efectes del seu coneixement en l’àmbit jurídic de les seves competències com a 
òrgan de contractació en l’expedient de referència. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: Bé, aquest punt tan llarg es tracta d’una 

errada material que vàrem fer a l’hora de transcriure la partida pressupostària va 
haver una equivocació i on diu 6220000 ha de dir 2279900. Per tant, com és una 
dació de compte si algú té algun comentari a fer? Doncs passaríem als punts de 
Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat. La Sra. Carmela Fortuny ens presentarà 
el punt 21.  
 

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

Recursos Humans 

 

21.- PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE  DEL DECRET D’ALCALDIA QUE 

APROVA LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE L’ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 

- RESTAR ASSABENTATS del Decret d’Alcaldia núm. 2228/16, de 7 

d’octubre, pel qual s’aprova la modificació de l’estructura de l’Organigrama funcional 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb efectes de 10 d’octubre de 2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: El punt 21 és la proposta de dació de compte 

del Decret d’Alcaldia que aprova la modificació de l’estructura de l’organigrama 
funcional de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Aquest punt va ser abastament 
informat a la Comissió Informativa. Es tracta d’adequar l’organigrama tècnic a 
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l’organigrama polític, és a dir, el Cartipàs, per aconseguir una millor eficiència, una 
millor coordinació i aquest aspecte també ha estat abastament informat al Portal de 
l’Empleat, que és a qui afecta sobretot i mitjançant també mecanismes de 
comunicació mitjançant la revista de comunicació interna. 
 

22.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

FUNCIONARI I LABORAL DE L’EXERCICI 2016. 

 
Vist que per acord del Ple extraordinari de data 23 de desembre de 2015 es va 

aprovar la plantilla per a l’exercici 2016. 
 

Vist que per acord del Ple ordinari de data 18 d’abril de 2016 es va aprovar la 
modificació de la plantilla per a l’exercici 2016. 
 

Vist l’Acord de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes de data 3 
de novembre de 2016 en relació a la promoció professional i progressió de grau del 
personal auxiliar administratiu. 
 

Vist l’informe emès per la direcció de l’àmbit de gestió d’Hisenda, Ocupació i 
Recursos Humans on es posa de manifest la necessitat de fer algunes modificacions 
a la plantilla per poder implementar el sistema de creixement professional acordat. 
 

Vist allò que preveu l’article 37 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, pel que fa a les 
escales que integren els funcionaris de carrera propis de les entitats locals. 
 

Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

1r.- Modificar les places de la plantilla de personal funcionari segons el 

següent detall: 
 
- Crear 20 noves places d’administratiu. 
 

2n.- Modificar les places de la plantilla de personal laboral segons el següent 

detall: 
 
- Crear 6 noves places d’administratiu. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: El punt 22 és la proposta de modificació de la 

plantilla del personal funcionari i laboral de l’exercici 2016, també informat en 
Comissió. Tres apunts pel que fa a la justificació d’aquest punt: a l’actualitat, i 
principalment degut a la implementació de l’Administració electrònica tenim un gran 
nombre de personal auxiliar administratiu que desenvolupa tasques anàlogues a les 
pròpies d’administratiu; també comentar que tot i la congelació d’oferta pública en els 
darrers anys com a conseqüència de la crisi econòmica la normativa sí que ens 
permet desenvolupar processos de promoció interna, que és el cas; i a més en 
aquest cas existeix una negociació i un acord previ amb la part sindical i és per 
aquest motiu que el que es porta a aprovació és permetre al personal adscrit a la 
categoria d’auxiliar administratiu promocionar-la a la categoria d’administrativa i 
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concretament creant 20 noves places d’administrativa i 6 noves places 
d’administratiu. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

no 

     adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     4 (C’s i PP) 

 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

Urbanisme 

 

23.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE LA TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL PLA GENERAL 

METROPOLITÀ I PLANEJAMENT VIGENT ALS SECTORS DE CAN MAGÍ I 

TORREBLANCA, EN RELACIÓ A L’ÀMBIT DEL CENTRE BORJA. (EXPEDIENT 

NÚM. 83002/16). 

 

Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 21 de 

març de 2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord d‘aprovació inicial de la Modificació 

puntual de la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament 

vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca, en relació a l’àmbit del Centre Borja, 

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

FUNDACIÓ ESADE i redactada per part de Ramón García-Bragado i Acín, advocat, i 

d’Adolf Martínez i Matamala, arquitecte.  

 

Vist que la present figura de planejament s’ha sotmès a informació pública per 

termini d’UN MES, de conformitat amb l’article 85.4) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC) en relació 

amb l’article 23.1.b) i 2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC), d’acord amb el següent: 

 

 Diari Ara de 29 de juny de 2016 

 Butlletí Oficial de la Província de 4 de juliol de 2016  

 Tauler d’edictes municipal del 5 de juliol de 2016 fins el 5 de setembre de 2016 

 Pàgina web municipal 

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast sengles informes 

emesos des del Servei de Planejament i Gestió Urbanística relatius a les al·legacions 

formulades i al resultat dels informes recaptats dels departaments i organismes 

competents en el termini d’informació pública a que s’ha sotmès el projecte de 

Modificació puntual de la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i 

planejament vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca, en relació a l’àmbit del 

Centre Borja, i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica en línia 

aplicativa d’allò establert per l’article 88.5) de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). 
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2n.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades durant el termini d’informació 

pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrauen al següent escrit, amb 

expressió del seu contingut i de les corresponents valoracions: 

 

 Al·legació formulada per la senyora Ruth Gilberte Rios, en nom i interès de la 

companyia mercantil JOSEL, SL, mitjançant escrit presentat en data 1 d’agost de 

2016 (RGE E/28137/2016). 

 

Contingut 

 

2.1. La utilització inadequada i il·legal de la fórmula de la transcripció cartogràfica del 

planejament a una mateixa base o escala. En aquest sentit, manifesta que les 

transcripcions només poden funcionar com a refoses i en cap cas com a font 

d’innovació normativa, resultant manifestament il·legal. 

 

2.2. La modificació puntual pretén canviar els paràmetres del planejament urbanístic 

general de l’àmbit de referència. En aquest sentit, exposa que el pla té per objecte: 

 

- Incrementar el sostre edificable establert al planejament vigent. 

- Incrementar el nombre màxim de plantes de PB+2 a PB+4 per tal de legalitzar els 

edificis construïts, que de forma clarament il·legal han superat el nombre màxim de 

plantes que es recollia en la Transcripció de 2002. 

- Modificar els usos permesos respecte dels previstos amb caràcter general. 

- Remetre a la figura del pla especial per l’ordenació de detall de l’àmbit, obviant que 

la finalitat dels plans especials es limita a concretar l’ús i la titularitat. Per tant 

aspectes com els referents a l’ordenació detallada de l’àmbit depassen de les 

atribucions del pla especial. 

 

2.3. Nul·litat de ple dret de la Modificació en prescindir absolutament del procediment 

legalment establert per a les modificacions de planejament general. Més enllà del 

nom que es pretengui donar al vehicle que contingui la modificació, diu l’al·legant que 

cal seguir el procediment legalment previst per a modificar el planejament general 

urbanístic municipal. Posa com a exemple la STS de 16.01.1989 relativa a la 

transcripció a escala 1/1000 d’un sector de sòl industrial on el supòsit de fet radicava 

en què mitjançant l’aprovació de la diligenciació d’un plànol remès per l’Alcaldia de 

Seva, per part de la Comisión Provincial de Urbanismo de Cataluña, es va produir 

una modificació de planejament encoberta sense seguir-se la tramitació 

reglamentària. En conclusió, exposa l’al·legant que l’acord d’aprovació inicial de la 

modificació esdevé nul de ple dret en prescindir absolutament del procediment 

legalment establert per a la modificació del planejament urbanístic general i en no 

incloure cap dels documents preceptius (restant subjecte a les particularitats dels 

articles 99 i 100 del TRLUC). 

 

2.4. Amb la modificació es pretén eludir el compliment de les resolucions judicials que 

han estat dictades en relació a l’àmbit del Centre Borja i consolidar les edificacions i 

usos establerts a l’empara dels planejaments declarats nuls de ple dret i sense 

empara legal. 

 

Valoració  

 

2.1. S’està completament d’acord amb la definició emprada del terme transcripció 

com aquella fórmula no regulada expressament per la normativa urbanística però 

utilitzada generalment per les administracions actuants per refondre en un únic 

document les determinacions urbanístiques vigents en un àmbit territorial determinat 
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(permetent obtenir una lectura contínua i homogènia, sobre el territori, de la 

informació urbanística vigent amb independència de la quantitat de figures de 

planejament derivat que es puguin solapar en un mateix punt) però es discrepa 

envers la manifesta il·legalitat de la seva utilització en tant que una transcripció també 

pot contenir i anar acompanyada de modificacions pròpies d’una eina de planejament 

general, sense que aquest fet comporti una actuació desenvolupada fora de la 

legalitat. La clau de volta d’aquesta possibilitat de formulació unitària no proscrita per 

cap norma rau, precisament, en el fet d’acomplir totalment i absolutament amb el 

procediment legalment establert per la tramitació de les figures de planejament 

general (o per les seves modificacions, en el cas que ens ocupa), no deixant lloc a 

dubte que la legalitat de la fórmula resta acreditada de la pròpia tramitació municipal 

utilitzada (amb independència del nom que se li doni). 

 

De la mateixa manera, cal recordar que la Transcripció a escala 1/1000 del Pla 

General Metropolità i planejament vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca 

(aprovada pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 22 d’abril de 2002) 

que ara es modifica puntualment té la consideració d’una modificació de planejament 

general, tal i com estableix l’apartat 3.1) de la normativa de la referida transcripció 

que es transcriu literalment a continuació: 

 

“El present instrument de planejament equival a una Modificació del Pla General 

Metropolità motivat per la concreció a una escala gràfica superior de les 

determinacions vigents”. 

 

2.2. En coherència amb l’apartat anterior i d’acord amb allò exposat a l’article 117.1) 

del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, qualsevol canvi en les determinacions del planejament general, 

comporta la seva modificació. En aquest sentit, es redacta el present pla, que 

modifica puntualment la fitxa de l’equipament ETO/6, referida al Centre Borja.  

 

Quant a l’increment d’edificabilitat, el pla especifica expressament que el sostre 

potencial de l’àmbit es manté, en tant que és la pròpia Transcripció la que preveu un 

índex edificable d’1,15 m²sostre/m²sòl, resultat d’aplicar l’índex d’1m²s/m²s amb 

l’increment del 15% del sostre segons es determina a l’apartat 3.5) de la normativa de 

la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent als 

sectors de Can Magí i Torreblanca.  

 

Pel que fa a l’índex màxim d’1,60 m² sostre/ m² sòl, el pla especifica a l’apartat 

Justificació de les modificacions que els plans especials que es redactin podran 

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

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

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

i així, amb l’objecte de clarificar i evitar interpretacions errònies, s’afegeix a la fitxa 

normativa ETO/6, el següent redactat: 

 

“El pla especial que es redacti amb l’objecte de distribuir edificabilitats netes diferents 

entre les parcel·les, haurà de justificar que en l’àmbit del Pla Especial, es manté 

l’índex global d’1,15 m² sostre/ m² sòl” 

 

Pel que fa al nombre de plantes, el pla incrementa el nombre màxim de plantes que 

apareix a la fitxa ETO/6 de la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General 

Metropolità i planejament vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca, de PB+2 a 

PB+4, en concordança amb l’edifici preexistent del Centre Borja, de PB+4. En 

coherència s’ajusta l’alçada reguladora màxima de 9,15 metres a l’alçada de la 
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cornisa del Centre Borja. En aquest sentit, el present pla reconeix l’alçada i el nombre 

de plantes del Centre Borja, construït l’any 1950, possibilitant que les noves 

edificacions assoleixin la mateixa alçada sense superar-la. 

 

La present modificació no té per objecte alterar els usos permesos tal i com es 

desprèn de l’apartat del document Justificació de les modificacions. Atès l’exposat, i 

per evitar qualsevol tipus de confusió, es recupera la redacció de la fitxa ETO/6 de la 

Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent als 

sectors de Can Magí i Torreblanca pel que fa a la identificació de l’ús actual. 

 

DESTÍ (Article 213 de les NN.UU. del PGM 

Tipus 

d’equipament: 

Docent, cultural i religiós sanitari assistencial. 

Ús actual: Facultat de teologia, residència, cementiri, temple i centre 

religiós. 

 

D’altra banda, el pla possibilita el desenvolupament del sistema d’equipaments 

mitjançant plans especials urbanístics de conformitat amb l’article 67 del TRLUC. 

Precisament aquesta remissió expressa a ulteriors plans especials és la pròpia 

essència de l’article 215 de les NN.UU. –emparada legalment per l’article 67 del 

TRLUC- quan regula que el desenvolupament de les previsions sobre equipaments 

comunitaris, entès com la concreció del tipus d’equipament o la mutació del ja 

concretat, s’efectuï mitjançant l’elaboració i ulterior tramitació d’un pla especial que en 

compliment d’allò establert a l’article 217 de les NN.UU. haurà de determinar les 

diferents condicions urbanístiques (ordenació de detall) ajustades a les necessitats 

funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a les condicions ambientals i a la 

integració en el sector en que s’ubiquin. 

 

2.3. Cal indicar la desafortunada referència que l’al·legant efectua a una sentència 

del STS que, precisament, avala el fet que en la present tramitació no ens trobem 

davant d’una transcripció a escala (on podria entendre’s suficient l’aprovació de la 

diligenciació d’un plànol per part de la CTUAMB) sinó davant d’una modificació de 

planejament general en absolut encoberta i que segueix la tramitació reglamentària 

mitjançant el procediment legalment establert. 

 

Continua manifestant l’escrit la manca de la pràctica totalitat de documentació 

preceptiva per a poder tramitar una modificació d’aquestes característiques -que diu 

que és l’establerta a l’article 59 del TRLUC- per a continuació indicar que “el contingut 

d’aquesta documentació diferirà en funció de l’abast de la modificació que es 

pretengui tramitar i que haurà de resultar adequada a la finalitat i el contingut, però en 

qualsevol cas caldrà justificar el per què del seu contingut o, si fos el cas, la seva 

manca de presentació”. També torna a insistir en el fet que la modificació plantejada 

resta subjecta a les particularitats dels articles 99 i 100 del TRLUC, a les quals n’ha 

de donar compliment, perquè comporta un increment del sostre edificable i una 

transformació dels usos. Atenent al redactat de la pròpia al·legació quan diu que “la 

documentació diferirà en funció de l’abast de la modificació” i en lògica concordança 

amb la valoració de l’anterior punt en quant a la inexistència de canvis en relació al 

sostre edificable, al nombre de plantes i als usos, és clar que la documentació 

d’aquesta modificació és l’adequada per a llur naturalesa, finalitat i abast i és clar 

també que l’administració actuant, en lògica correlació, no ha de donar compliment 

als articles 99 i 100 del TRLUC. 
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2.4. De conformitat amb la memòria resta acreditat el fet que diversos 

pronunciaments judicials “han obligat a replantejar la planificació urbanística del 

conjunt de l’àmbit del Casal Borja prenent com a referència el planejament general 

vigent” que no era un altre que la Transcripció que ara es pretén modificar per tal, no 

d’eludir el compliment de les referides resolucions, sinó de “regular urbanísticament el 

desenvolupament d’una peça d’equipament tan singular com és el Centre Borja i 

limitar la parcel·lació de l’àmbit per evitar una fragmentació excessiva establint una 

dimensió mínima de parcel·la de 2 Ha.” (peça que no pot restar orfe d’aquells 

instruments de planejament que han de donar-li la deguda cobertura jurídica ajustada 

tant a llei com a ordre jurisdiccional derivat de cosa jutjada). 

 

Per tot això, es proposa estimar parcialment aquest escrit d’al·legacions en 

els termes expressats en el cos del present punt segon.  

 

3r.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum previst en l’art. 47.2.ll) 

de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb l’article 96 en relació a 

l’article 85 del TRLUC, el projecte de Modificació puntual de la Transcripció a escala 

1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent als sectors de Can Magí i 

Torreblanca, en relació a l’àmbit del Centre Borja, assumint aquest Ajuntament la 

iniciativa pública de la seva formulació, proposada a instància de la PROVÍNCIA 

TARRACONENSE DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS i de la FUNDACIÓ ESADE, 

segons projecte tècnic elaborat a l’efecte per part de MILINERS Abogados y 

Asesores Tributarios, Ramón García-Bragado i Acín i de MSA+A Adolf 

Martínez/Josep Lluís Sisternas, Arquitectes i Associats, aprovat inicialment pel Ple de 

la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 21 de març de 2016 i REMETRE 

l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità 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 llur aprovació 

definitiva, segons allò que preveu l’article 79 del TRLUC en relació amb la DF1a de la 

Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

4t.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat mercantil al·legant, als efectes 

oportuns. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Són els punts d’Urbanisme. Aquest primer punt és d’aprovació provisional, 

per tant, avancem en un tràmit, que és el d’una modificació puntual del Pla General 
Metropolità, en l’àmbit d’ESADE CREAPOLIS. És un àmbit en el que hem tingut 
diverses vicissituds urbanístiques al llarg de la història des que es va aprovar, en 
primer lloc, una transcripció del PGM, després una modificació, després un Pla 
Especial. És un àmbit que ha tingut recursos per part d’alguna empresa immobiliària 
ben present en la vida urbanística de la ciutat i que finalment vista una sentència que 
vàrem tenir el 2015, que era una sentència no recurrible davant del Tribunal Superior, 
vàrem optar per fer una modificació que recollís allò que s’havia estimat en el propi 
recurs que havíem interposat com Ajuntament en la modificació que s’havia tramitat 
el 2006. En definitiva es tracta de regular urbanísticament el conjunt d’aquesta peça 
d’equipaments, incorporem condicions de parcel·lació, no s’ultrapassa mai el que és 
el sostre total que correspon en aquest àmbit, però sí que es permet via un Pla 
Especial fixar es paràmetres reguladors concrets de l’edificació, condicions limitatives 
a usos complementaris i tot un conjunt, insisteixo, de regulacions que han de 
permetre que el que ja existeix en aquest entorn d’ESADE CREAPOLIS funcioni, 
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tingui llicències d’activitats i tota la reorganització urbanística perfectament adequada 
i que també puguem potenciar futures edificacions en aquest àmbit. És una 
aprovació provisional, insisteixo, en el tràmit d’informació pública hem tingut una sola 
al·legació, que s’ha desestimat amb un informe tècnic i jurídic absolutament rigorós i 
pertinent. Proposem, per tant, passar en aquest plenari aquest moment de 
l’aprovació provisional per a poder elevar l’expedient a aprovació definitiva de la 
Comissió d’Urbanisme. 
 

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

celebro que això es pugui aprovar, que suposo que avui s’aprovarà, però haig de fer 
una reprimenda a l’equip de govern, no ara al Sr. Calvet, perquè no tenia 
responsabilitats d’urbanisme en el moment en que no es va tramitar de la forma 
correcta l’anterior regulació urbanística d’aquest àmbit, però sí que hi ha algú que 
tindrà la responsabilitat de que en el seu moment no es va fer bé. En aquest cas va 
ser per la impugnació d’un privat que va donar la raó a aquest privat i no a 
l’Ajuntament sobre com es va tramitar aquell pla urbanístic d’aquest àmbit i, per tant, 
entenc que d’aquestes coses s’han de demanar explicacions i responsabilitats a qui 
les va acordar en el seu moment, en aquest tema i en altres i a més que no hagi de 
ser aquest privat que impugna moltes coses a qui els Tribunals hagin de donar la raó 
repetidament, perquè ara fa un any o així el Sr. Calvet va dir que aquest privat no 
tenia sentències a favor, totes les sentències eren tombades i ara és casi bé al 
contrari, la majoria de sentències són a favor d’aquest privat en diverses coses, les 
que són del seu interès i les que no, perquè impugna moltes coses que no tenen res 
a veure amb propietats seves. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 

breument per dir que nosaltres farem el mateix en coherència amb el que vàrem 
votar en el seu moment, que ens vàrem abstenir, precisament perquè nosaltres 
creiem que allò s’havia fet malament des dels inicis, ho vàrem posar de manifest i 
que, per tant, per això ens hem vist obligats a tornar a tramitar tot el procediment. Per 
tant, en coherència amb el que vàrem fer, seguirem abstenint-nos.  
 

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

EUiA: Dir exactament una mica el mateix. Nosaltres en l’aprovació inicial ens vàrem 

abstenir perquè no acabàvem de veure clar com s’havia fet el planejament i en 
aquests moments tampoc acabem de veure clar com s’ha fet i com pot acabar vistes 
les al·legacions, l’al·legació que s’ha presentat i ja veurem com acaba perquè, en fi, 
és igual, deixem-ho així. 
 

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

MES: Bé no faré la mateixa intervenció que el 21 de març, perquè ja la vàrem fer. En 

tot cas ens remetem en aquell moment. No han canviat excessivament les coses, en 
tot cas, la nostra posició restava pendent de l’estudi del Pla Especial. Nosaltres no 
veiem malament la desestimació de l’al·legació realitzada. En qualsevol cas, una 
abstenció per estudiar el Pla Especial, que és el que regularà aquest planejament. 
 

TORN DE VOTACIÓ (*) 

 

Vots a favor:     11 (Convergència,) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:    14 (CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no 

      adscrit) 
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(*) Es fa constar que el present punt ha restat sense aprovació en no haver-se 

assolit el vot favorable de la majoria absoluta exigida segons l’art. 47.2.ll) de la 

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

 

24.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL TEATRE DE LA 

UNIÓ. (EXPEDIENT NÚM. 83005/16). 

 

Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 18 de 
juliol de 2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord d‘aprovació inicial de la Modificació 
puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Teatre de La Unió, de promoció 
pública municipal, segons projecte tècnic elaborat per part del Servei de Planejament 
i Gestió Urbanística adscrit a l’àmbit de gestió d’Urbanisme i Projectes.  
 

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

 Diari Ara de 26 d’agost de 2016 

 Butlletí Oficial de la Província de 5 de setembre de 2016  

 Tauler d’edictes municipal del 6 de setembre de 2016 fins el 6 d’octubre de 2016 

 Pàgina web municipal 

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

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

el projecte no han estat presentades al·legacions ni reclamacions. 

 

2n.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum previst en l’art. 47.2.ll) 

de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb l’article 96 en relació 
amb l’article 85 del TRLUC, el projecte de Modificació puntual del Pla General 
Metropolità a l’àmbit del Teatre de La Unió, de promoció pública municipal, segons 
projecte tècnic elaborat per part del Servei de Planejament i Gestió Urbanística 
adscrit a l’àmbit de gestió d’Urbanisme i Projectes, aprovat inicialment pel Ple de la 
Corporació en sessió ordinària celebrada en data 18 de juliol de 2016.   
 

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

metropolità de Barcelona, segons allò que preveu l’article 79.1.c), apartat segon, del 
TRLUC en relació amb la Disposició Final 1ª de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’article 18.4) del 
RLUC, per tal d’interessar la seva conformitat a la modificació puntual de l’esmentat 
planejament general, 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. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: De nou, una aprovació provisional. En aquest cas, és per poder portar a 

aprovació si així es considera oportú, la modificació puntual del PGM en l’àmbit del 
Teatre de la Unió. Recordaran que per tirar endavant aquest nou equipament, 
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renovat equipament cultural de la ciutat, doncs a banda d’intervenir amb el que ha 
estat la mateixa propietat del sòl i els acords amb la Junta de la Unió, que es porten 
des de la Tinència d’Alcaldia de Cultura, doncs s’ha passat un concurs d’arquitectura 
i atès el que és la volumetria d’aquest projecte guanyador però també de la realitat 
del planejament vigent que en aquest àmbit del Teatre La Unió doncs regula les 
condicions d’edificació d’una manera molt estàndard, per entendre’ns, no adequades 
al que són els volums d’un teatre hem de fer una modificació puntual del PGM. La 
modificació la vàrem aprovar inicialment ara fa uns quants Plens, no hi ha hagut 
al·legacions al llarg de la informació pública i, per tant, proposem portar-ho a 
aprovació provisional, per després passar-ho a la Comissió d’Urbanisme en la seva 
aprovació definitiva i continuar aquest full de ruta molt precís i molt ben acordat amb 
la gent de La Unió per fer realitat aquest equipament cultural per Sant Cugat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    22 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC, PP i 

      regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     3 (C’s) 

 

25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC DE SANT CUGAT DEL VALLÈS EN RELACIÓ A LA 

PROTECCIÓ DE L’ARBRAT EN SÒL URBÀ. (EXPEDIENT NÚM. 82002/16). 

 

Atès que l’Alcaldia/Presidència, segons Decret núm. 1371/16, de data 20 de 
juny de 2016, va aprovar inicialment proposta de Modificació puntual del Pla especial 
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat del Vallès en relació a la 
protecció de l’arbrat en sòl urbà, de promoció pública municipal.  
 

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

 Diari Ara de 5 d’agost de 2016 

 Butlletí Oficial de la Província d’11 d’agost de 2016  

 Tauler d’edictes municipal de l’1 de setembre de 2016 fins l’1 d’octubre de 2016 

 Pàgina web municipal 
 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast, informes emesos 

des del Servei de Planejament i Gestió Urbanística relatius a les al·legacions 
formulades i al resultat dels informes recaptats dels departaments i organismes 
competents en el termini d’informació pública a que s’ha sotmès el projecte de 
Modificació puntual del Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant 
Cugat del Vallès en relació a la protecció de l’arbrat en sòl urbà, i que s’incorporen a 
la proposta com a motivació específica en línia aplicativa d’allò establert per l’article 
88.5) de la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPAC). 
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2n.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades durant el termini d’informació 

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

 Al·legació formulada per la senyora Elena Margarit Garcia segons escrit presentat 
en data 15 de setembre de 2016 (RGE E/32117/2016). 

 

Contingut 

 

La referida senyora Margarit manifesta, com a propietària de “Casa Magda” -inclosa 
en la fitxa individual B-28 del Pla Especial de Catàleg-, que un dels exemplars que 
composen el jardí davanter, concretament el pi pinyer ubicat a l’esquerra de 
l’edificació, està molt inclinat arran de les fortes ventades i l’última nevada, i cada cop 
s’apropa més a l’edificació existent, amb el perill que això comporta. En aquest sentit, 
sol·licita que no es protegeixi el pi pinyer. 
 

Valoració 

 

Ates que s’ha constatat l’estat del referit exemplar i la seva proximitat a l’edificació, 

procedeix estimar la present al·legació. 

 

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

planejament, la supressió de la referència al pi pinyer del costat esquerre de la Casa 
a la fitxa individual B-28 del Catàleg, derivada d’estimar l’al·legació resolta al punt 
segon anterior i les següents indicacions derivades dels informes recaptats:  
 
3.1. Arran de l’informe emès en data 23 d’agost de 2016 per l’empresa pública 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, s’incorpora a l’apartat Normativa de 
Protecció de la fitxa individual J-103, el següent redactat: 
 

“Atès que el Lledoner de les Dominiques es troba dins de la zona de domini públic de 

la línia d’FGC s’admet la seva poda periòdica o d’altres actuacions necessàries en 

ordre a garantir la seguretat ferroviària.” 

 

3.2. Arran de l’informe emès en data 27 d’octubre de 2016 per la Dirección General 

de Aviación Civil, s’incorpora el següent article a la normativa del pla: 

 

“Art. 7 Servituds aeronàutiques 

 

De conformitat amb els articles 30 i 31 del Decreto 584/72, de 24 de febrero, de 

servidumbres aeronàuticas, en la seva redacció actual, a les zones i espais afectats 

per servituds aeronàutiques, l’execució de qualsevol construcció, instal·lació, o 

plantació, requerirà prèviament l’acord favorable de l’Agència Estatal de Seguretat 

Aérea (AESA).” 

 

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

de planejament, les següents actualitzacions de caràcter no substancial: 
 
4.1  Es suprimeixen les fitxes individuals J-53 i K-6 al tractar-se d’exemplars que no 
es troben en sòl urbà. 

 

4.2 Es substitueix la imatge del Lledoner de Can Vilallonga (fitxa individual J-3) per 
una altra fotografia més representativa. 
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4.3 S’actualitzen les dades de 12 dels exemplars inclosos en les fitxes individuals 
dels nivells J (3, 14, 16, 17, 18, 19, 29, 51, 58, 87 i 88) i K (11) que restaven pendents 
de comprovació i/o actualització al trobar-se ubicats en terrenys privats o de difícil 
accés, amb la incorporació d’una breu descripció de l’arbre i el seu entorn.  
 

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

67.1.b) en relació amb el 96.a) del TRLUC el projecte de modificació puntual del Pla 
especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat del Vallès en relació 
a la Protecció de l’arbrat en sòl urbà, de promoció pública municipal, aprovat 
inicialment per Resolució d'Alcaldia núm. 1371/16 de data 20 de juny de 2016. 
 

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

metropolità de Barcelona, segons allò que preveu l’article 80 del TRLUC, 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 la 
modificació puntual de 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. 
 

7è.- NOTIFICAR els presents acords a la persona física al·legant, als efectes 

oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: De nou una aprovació provisional. En aquest cas, de nou una modificació 

puntual del PGM, en referència al Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de Sant Cugat, en relació a la protecció de l’arbrat en sòl urbà. Aquest 
és un document llargament treballat pels serveis de la casa, pels serveis interns de 
l’Àmbit de Territori, cataloga de manera exhaustiva tots els exemplars que així ho 
mereixen, exemplars em refereixo a arbres de la ciutat. En el període d’informació 
pública hem tingut una al·legació, presentada per la propietària d’un dels arbres que 
al·lega tot un conjunt de circumstàncies al voltant d’aquest arbre, que les hem recollit. 
Hem estimat aquesta al·legació, també hem detectat en la fase d’informació pública 
alguna errada material del nostre propi document que hem corregit. Ho portem, si així 
ho consideren oportú, a aprovació provisional també per portar-ho després a la 
Comissió d’Urbanisme i aprovar-ho definitivament. Estem molt satisfets de poder 
disposar d’aquesta eina de regulació, de gestió, de control urbanístic respecte a un 
tema tan sensible com són els arbres a la nostra ciutat. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 

breument, és perquè l’al·legació presentada, nosaltres entenem que és de força 
major i que, per tant, és obvi que s’ha d’estimar, per no incórrer en algun perill. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    24 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

      regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     1 (PP) 

 

26.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA I ALINEACIÓ DE VIALS 

DE LA FINCA PROPIETAT DE BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A. 

(EXPEDIENT NÚM. 95003/16). 
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Atès que, en sessions de dates 30 de juny i 28 de juliol de 1993, la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el Pla parcial d’ordenació del 
sector est del Turó de Can Mates – carretera de Rubí (publicat al DOGC de 19 de 
novembre de 1993), amb posterior acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'àmbit metropolità de Barcelona, adoptat en sessió de 8 de juliol de 2016, tendent a 
tenir per complimentada la Sentència núm. 345, de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 631/2001 en relació amb aquest Pla 
Parcial, amb el Document urbanístic tramès per l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès (publicat al DOGC del dia 5 d’octubre de 2016). 
 

Atès que l’article 21 de les Normes Urbanístiques del referit planejament 
derivat regula els estudis de detall de la manera següent: “Art. 21 Estudis de detall: 

Dins de cada unitat de zona de la “Zona 20-B-OV-Industrial en ordenació volumètrica 

es redactarà obligatòriament un Estudi de Detall per tal de  definir i concretar volums, 

parcel·lació, si s’escau, i distribució de sostre entre oficines i indústria.”  

 
Vist que l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica i alineació de vials de la 

finca propietat de Boehringer Ingelheim España S.A. va ser aprovat definitivament pel 
Ple de la Corporació en sessió de 16 de juliol de 1996, amb assabentat de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de setembre de 1996.  
 

Vist que, en desenvolupament de les anteriors previsions, ha estat presentat 
en data 18 d’octubre de 2016 per l’entitat mercantil BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, S.A., sol·licitant la seva tramitació, un document intitulat “Modificació 
puntual de l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica i alineació de vials de la finca 
propietat de BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.”, redactat per l’enginyera 
industrial Patrícia Díaz Escobar de l’estudi INGEPROJECTS, SERVICIOS DE 
INGENIERÍA, S.L. 
 

Atès que, en data 9 de novembre de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUAMB) acorda emetre informe previ a 
l’aprovació inicial sobre aquesta proposta de modificació puntual d’Estudi de detall 

que literalment estableix “que caldrà tenir en compte les consideracions 

assenyalades en l’apartat de valoració del present informe.” 

 
En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- RESTAR ASSABENTATS de l’acord adoptat per la CTUAMB, en sessió 

de data 9 de novembre de 2016, en ordre a emetre informe previ sobre la consulta 
formulada per aquest Ajuntament en relació al present expedient de modificació 
puntual de l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica i alineació de vials de la finca 
propietat de BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

 

2n.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 64.1) del 

Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística (d’ara endavant TRLUC 1990) el projecte 
de modificació de l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica i alineació de vials de la 
finca propietat de BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A., d’iniciativa particular, 
redactat per l’enginyera industrial Patrícia Díaz Escobar de l’estudi INGEPROJECTS, 
SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L., i promogut per l’entitat BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA, S.A., amb la següent consideració derivada de l’informe emès 
per la CTUAMB i que caldrà incorporar-la, per part del promotor a la seva proposta, 
amb caràcter previ a l’inici del tràmit d’informació pública: 
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“La tolerància de variabilitat del 20% (en més o en menys) plantejada per l’estudi que 

ara es modifica ho és respecte les superfícies proposades i no sobre la superfície 

total; en cap cas es superarà el sostre màxim de la parcel·la ni el sostre màxim 

terciari fixat pel planejament vigent.”      

 

3r.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini de VINT (20) DIES 

HÀBILS, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tauler d’edictes municipal i mitjans 
telemàtics de conformitat amb l’article 64.1) del TRLUC 1990 en relació amb l’article 
83 de la LPAC i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de 
Catalunya, juntament amb l’article 23.2) del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme pel que respecta a la necessitat de 
donar publicitat telemàtica. 
 

4t.- APROVAR DEFINITIVAMENT la present figura de planejament derivat en 

el cas que, en el termini assenyalat en el punt segon anterior, no es formulin 
al·legacions.  
 

5è.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat BOEHRINGER INGELHEIM 

ESPAÑA, S.A., als redactors del projecte i al Servei d'Intervenció en l'Ús del Sòl, 
l’Edificació i Activitats, als efectes oportuns. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: En aquest cas no és una aprovació provisional, sinó que iniciem un tràmit. 

Els proposem poder portar a aprovació inicial una modificació puntual d’un Estudi de 
Detall. L’Estudi de Detall ja saben que és aquella figura urbanística, aquell 
instrument, és un planejament derivat, és el de menor rang de totes les figures 
urbanístiques. De fet, no està contemplat en l’actual Llei d’Urbanisme, sinó és a 
través d’una Disposició Transitòria, que regula que allà on el planejament derivat 
necessita d’un Estudi de Detall, doncs lògicament, abans de fer una modificació del 
PGM, abans de fer una modificació del propi instrument o Pla Parcial o del 
planejament general s’ha de recórrer, evidentment, a la modificació de l’Estudi de 
Detall, amb una precaució afegida que és que atès que els estudis de detall, la seva 
delimitació exacta és fina, nosaltres el que demanem és abans de poder-ho portar a 
aprovació doncs un informe de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Així ho hem 
fet, l’hem obtingut, és un informe positiu que ens permet portar aquest Estudi de 
Detall a aprovació inicial. Què pretenem amb aquest Estudi de Detall? Pretenem 
regular les condicions edificatòries interiors a la parcel·la de la BOEHRINGER, si em 
permeten poder-ho expressar d’aquesta manera, amb noms i cognoms, perquè és la 
parcel·la d’ús industrial del sector del Turó de Can Mates que ja té una part 
consolidada, de fet la majoria del sostre ja està consolidat, però que precisament fruit 
de tota la resolució de l’expedient administratiu del Turó de Can Mates, on recordaran 
que vàrem fer una aprovació en execució de sentència del PAU i del Pla Parcial, 
també aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme ja publicat i també vàrem 
fer una aprovació, en aquest cas en Junta de Govern, inicial i definitiva dimarts 
passat, del projecte de reparcel·lació voluntari, tot plegat possibilita que aquest 
sostre, un sostre que estava compromès precisament per la situació de l’expedient 
administratiu, pugui aflorar i el pugui utilitzar l’empresa, per ampliar les seves 
instal·lacions. Jo ja vaig explicar a la Comissió Informativa als regidors i regidores 
que en són membres, que del que és el projecte concret d’ampliació de l’empresa 
n’ha de parlar l’empresa, tant del que és això, del calendari, la seva inversió, els llocs 
d’ocupació que es crearan, etcètera, però el que hem de fer nosaltres com 
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Ajuntament és crear les condicions territorials que així ho permetin, i això és el que 
els proposem, portar aquest Estudi de Detall a aprovació inicial, passar-lo a 
informació pública i continuar la seva tramitació, recordant que l’aprovació definitiva 
de l’Estudi de Detall ens correspon a nosaltres. Ja tenim el vistiplau de la Comissió 
d’Urbanisme en aquest cas, que és previ a tot aquest tràmit. 
 

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

EUiA: Quan sentim això de l’Estudi de Detall ja sap que ens posem una mica 

nerviosos, però bé, el que donem per suposat és que si en aquest cas hi ha hagut 
una aprovació prèvia per part del Departament de la Generalitat, diguem, que això 
pot donar una certa seguretat. De totes maneres, nosaltres en aquest cas farem una 
abstenció, perquè si ho hem entès bé, s’estan esperant encara a les al·legacions que 
no han arribat. Per tant, esperaríem a quines al·legacions podria haver-hi per 
aprovar-ho. 
 

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

MES: Per fi, el que entenem nosaltres una bona notícia, Can Mates, després de tots 

els debats que hem tingut en els darrers anys i la darrera aprovació d’aquells 
famosos 8,5 milions, que bé, tots vàrem intervenir i sabíem el que vàrem dir. Una de 
les derivades és aquesta situació, per tant, una seguretat jurídica urbanística que 
permet que la BOEHRINGER ampliï la seva nau industrial, entre terciari i industrial, 
per uns 1.500 m2, i això traduït en idioma salarial, vol dir més feina per a gent de la 
nostra ciutat i de ciutats de l’entorn o d’on sigui. Per tant, això és positiu i crec que és 
un tema que hem de posar sobre la taula com una cosa que per fi hi ha una cosa 
positiva en aquest àmbit. Des del punt de vista de l’expedient i com deia molt bé la 
Roser, el concepte Estudi de Detall fa por. Recorda, vostè ho ha dit, si no recordi 
malament o ho va dir en l’anterior aprovació, arrel dels debats que hem tingut en 
alguna Comissió ha sortit la idea bona, positiva, de que hi hagi un informe previ i, fins 
i tot, és bona des del punt de vista de que hi hagi algunes actuacions judicials 
respecte a tot el que ens està passant en aquesta ciutat. Per tant, diguem-ne, que 
nosaltres estem actuant amb un informe previ de la Comissió d’Urbanisme i, per tant, 
tenim una major seguretat jurídica. L’aparcament, que era el que preocupava alguns 
companys de la Comissió Informativa es traslladarà a una part de la parcel·la, per 
tant, el tema de mobilitat continua correcte i, per tant, considerem positiva aquesta 
aprovació. Les al·legacions ja les veurem en el seu moment, si hi ha alguna cosa 
que pot fer modificar la situació.  
 

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

DE C’s: Muy brevemente. Celebramos el cuidado con el que se está haciendo este 

procedimiento y algunos otros, como es la solicitud del informe de la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona. Tal y como comentó la Sra. Casamitjana, nosotros 
esperamos también a ver las alegaciones y señalar tal vez, en todo esto, un punto 
negativo: es cierto, es probable, bueno no, es cierto de todo punto, que puede 
suponer más puestos de trabajo y que efectivamente la industria farmacéutica se ve 
beneficiada, pero a veces en el urbanismo de Sant Cugat se ven dos tempos muy 
diferenciados. Por un lado algunas cosas de una manera supersónica, quitando todo 
tipo de escollos, incluso cuando han estado sub iúdice durante tantísimo tiempo, y 
luego hay otras actuaciones que tardan mucho en desarrollarse, donde igual 
efectivamente no hay multinacionales farmacéuticas, por ejemplo, sin más, el caso 
de Can Borrull en Les Planes.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     16 (Convergència, ERC-MES, PSC i PP) 

Vots en contra:   0  
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Abstencions:      9 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

 

27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA 

URBANA A L’ÀMBIT DEL SECTOR D9 DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL 

TURÓ DE CAN MATAS-CTRA. VALLVIDRERA. (EXPEDIENT NÚM. 81002/16). 

 

Atès que l’Alcaldia/Presidència, segons Decret núm. 1743/16 de data 29 de 
juliol de 2016 va aprovar inicialment proposta del Pla de millora urbana a l’àmbit del 
sector D9 del Pla Parcial d’Ordenació Turó de Can Matas – Ct. Vallvidrera, d’iniciativa 
privada, redactada per part de l’estudi d’arquitectura ADD BAILORULL, S.L.P i 
promoguda per RUBÍ CONFORT, SL i MARCOVE INDUSTRIAL, SLU. 
 

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

 Diari Ara de 5 de setembre de 2016 

 Butlletí Oficial de la Província de 6 de setembre de 2016  

 Tauler d’edictes municipal del 7 de setembre de 2016 fins el 7 d’octubre de 2016 

 Pàgina web municipal 

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

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

el projecte no han estat presentades al·legacions ni reclamacions. 

 

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

70.1.b) en relació amb el 85.1) del TRLUC el projecte de Pla de millora urbana a 
l’àmbit del sector D9 del Pla Parcial d’Ordenació Turó de Can Matas – Ct. Vallvidrera, 
d’iniciativa privada, redactat per part de l’estudi d’arquitectura ADD BAILORULL, 
S.L.P i promogut per RUBÍ CONFORT, SL i MARCOVE INDUSTRIAL, SLU, aprovat 
inicialment per Resolució d'Alcaldia núm. 1743/16 de data 29 de juliol de 2016. 
 

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

metropolità de Barcelona, segons allò que preveu l’article 80 del TRLUC, 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 al 
present Pla de millora urbana, als efectes de llur aprovació definitiva així com ordenar 
la publicació de l’acord d’aquesta aprovació per garantir la seva executivitat, de 
conformitat amb l’article 106 del TRLUC. 
 

4t.- NOTIFICAR els presents acords a les entitats promotores d’aquest 

planejament derivat, als redactors del projecte i al Servei d'Intervenció en l'Ús del Sòl, 
l’Edificació i Activitats, als efectes oportuns. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: També una aprovació provisional. En aquest cas del Turó de Can Mates, 

però de la part residencial, de la part que hi ha edificis plurifamiliars, carrer Vallseca, 
carrer Josep Irla, des del que és la capçalera del Parc Central fins ben bé el carrer 
Pompeu Fabra. Tot aquest àmbit té una regulació urbanística, més enllà de la 
regulació urbanística, una normativa, que la normativa fa referència a temes com per 
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exemple la cota d’arrancada de les edificacions o els volums en els patis interiors, 
que és rígida, com totes les normatives urbanístiques. Ens hem trobat que en el 
conjunt de llicències que s‘han anat donant en aquest àmbit, en alguna ocasió, 
doncs, en fi, el projecte quedava condicionat per aquesta normativa. Tant és així que 
en les parcel·les que encara queden per edificar, en queden uns quantes aquí al 
Turó de Can Mates residencials, cada vegada menys, afortunadament, hem tingut 
activitat residencial recent de vàries promotores, algunes de Sant Cugat, algunes de 
fora de Sant Cugat, doncs hi ha projectes, es presenten projectes que mereixen 
d’aquesta modificació, flexibilització de la normativa per disposar d’una millor 
implantació sobre el terreny. Aquest és el cas i, per tant, el que hem fet és elevar la 
casuística d’aquesta llicència que vàrem estar treballant i que està atorgada a rang 
de normativa per evitar dilacions en la tramitació de llicències dels solars que encara 
queden per edificar. Es va portar a aprovació inicial, no hi va haver al·legacions al 
llarg de la informació pública i, per tant, proposem portar-ho a aprovació provisional, 
per passar posteriorment a definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Aquest és un tema que ens hem estat mirant. L’explicació que ens va donar vostè a 
la Comissió Informativa la vàrem trobar més o menys encertada, però després 
comencem a rascar una mica la informació i la documentació, jo no sé si a hores 
d’ara està penjat, però en el moment que vàrem estar parlant mancava part de 
l’expedient a nivell digital no estava penjat a la carpeta. Aquesta la primera. La 
segona és la celeritat amb que hem fet tot el procediment i els ho dic una mica, que 
és el que posa l’expedient, el 20 de maig de 2016 es va entrar per registre la 
demanda per part de l’empresa de realitzar una proposta d’un Pla de Millora Urbana, 
20 de maig, el 12 de juliol s’emet un informe tècnic favorable en aquest sentit. En 
resposta a l’informe, el 26 de juliol, es dóna pas en aquest Pla de Millora Urbana. El 
27 i 28 de juliol s’emeten informes tècnics de matèria urbanística jurídica, o sigui, 
amb una rapidesa increïble i el dia 29 ja tenim un Decret d’Alcaldia, diguéssim, 
ratificant això. Home! diguéssim, que han passat 3 mesos en que tot això s’ha pogut 
efectuar. Tots sabem que els tempos en el nostre Ajuntament no són aquests, no 
s’entra per registre i al cap de 2 mesos es fa un informe, al cap de 2 dies es torna a  
ratificar, es fan dos informes en 2 dies consecutius, i el tercer dia es fa un Decret 
d’Alcaldia. No sé, nosaltres si més no, ens sembla després de tenir expedients 
urbanístics, ens sembla que aquesta premura no és corrent, tant de bo fos així que 
passés tot. Per això nosaltres, en aquest cas, nosaltres ens abstindrem en aquesta 
aprovació provisional que és i, per tant, una mica per estudiar-ho una mica més en 
detall què ha passat amb aquesta rapidesa.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, de quan som ràpids i eficaços jo crec que 

estem fent el que ens demana la ciutadania, però en qualsevol cas, Sr. Calvet, té la 
paraula. 
 

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

CALVET: Efectivament, tant de bo poguéssim anar tan ràpids sempre. En primer 

lloc, aquesta és una modificació molt senzilleta, pràcticament no té ni plànols 
normatius, per entendre’ns. És una modificació de lletra. Abans fixis que he 
diferenciat el que és una modificació urbanística de pes i he parlat no tant dels 

paràmetres generals urbanístics, sinó de la normativa. La normativa és finezza, per 

entendre’ns, de la cota d’arrancada de la planta baixa, per exemple, i per tant, són 
qüestions molt senzilletes. Aquest és el primer punt; i segon, vostè obvia, diguéssim, 
perquè no ho coneix, tota la feina que s’ha fet internament abans d’arribar en aquest 
punt, quan jo vaig tenir l’honor de poder desenvolupar les responsabilitats 
d’urbanisme, per tant, des del maig de 2015, aquest projecte ja estava aquí a la casa 
pendent de donar llicència i s’estava treballant i, per tant, hi ha hagut tot un procés 
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llarg, de mesos de treball, per tal de veure ben bé quin era el procediment per poder 
atorgar aquestes llicències i com impactava això sobre la normativa i una vegada 
s’ha resolt tot això, aleshores sí, com que és una modificació molt senzilleta s’ha 
pogut tramitar amb continuïtat. Fixi’s si tan senzilla és que no ha tingut ni al·legacions 
ni en la fase d’informació pública i que lògicament s’ha treballat prèviament també en 
la Comissió d’Urbanisme perquè es pugui aprovar sense més dilació. Nosaltres 
estem contents de poder portar a la taula, poder portar a aprovació condicions 
territorials que faciliten l’activitat econòmica en el nostre municipi, en un moment en 
el que hi ha promotores que tenen ganes d’edificar allà on toca, al Turó de Can 
Mates, a Volpelleres, doncs que menys que des de l’Ajuntament puguem donar 
resposta ràpida, eficient i eficaç a aquestes demandes per aprofitar l’onada que 
potser altres no saben aprofitar. Nosaltres sí, la volem aprofitar, tant en temes 
industrials d’activitat econòmica com en temes residencials i estem molt satisfets 
d’haver pogut córrer en la tramitació i d’haver treballat convenientment 
aprofundidament amb tota la calma que feia falta per arribar a aquest punt de 
l’aprovació provisional, insisteixo, sense ni una al·legació.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Soler, ha quedat molt contestat el que vostè 

preguntava. Passem a la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    14 (Convergència i ERC-MES) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:    11 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no adscrit) 

 

28.- PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LES CONCLUSIONS DE LA 

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PER L’AVALUACIÓ DELS PROCESSOS DE 

LICITACIÓ I ADJUDICACIONS D’OBRA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT 

CUGAT DEL VALLÈS I DE LA SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT 

CUGAT DEL VALLÈS, SA, REFERITS A L’EDIFICI DE RABASSAIRES I A LA 

GUINARDERA I ACORD DE LA SEVA DISSOLUCIÓ. (EXP. 24479/2016). 

 

1r.- DONAR COMPTE de la conclusió adoptada per majoria qualificada, en 

seu de la Comissió Informativa Especial per l’avaluació dels processos de licitació i 
adjudicacions d’obra pública de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i de la SPM 
Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, referit a l’edifici de Rabassaires i la 
Pista de La Guinardera, en data 2 d’agost de 2016, de conformitat amb el contingut 
de l’acta que fou aprovada a la sessió d’actes celebrada a 16 de setembre, amb 
significació de la conclusió final formulada “in voce” a la Comissió Informativa de data 
9 de novembre, conclusions ambdues que es transcriuen a continuació;  
 

“CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PER L’AVALUACIÓ 

DELS PROCESSOS DE LICITACIÓ I ADJUDICACIONS D’OBRA PÚBLICA DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT I DE LA SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE 

SANT CUGAT DEL VALLÈS, SA, REFERITS A L’EDIFICI DE RABASSAIRES I A 

LA PISTA DE LA GUINARDERA. 

 
L’edifici de Rabassaires es va adjudicar a BRUESA que va executar l’estructura i una 
part de l’obra. Va renunciar a acabar l’edifici i en va liquidar la primera etapa. Es va 
licitar la segona part d’acabament de les obres que es va adjudicar a l’empresa 
TEYCO que la va concloure. 

 

A. L’extinció del contracte de BRUESA. 
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La renúncia de l’obra per part de BRUESA ocasiona a PROMUSA un perjudici 
econòmic causat per la diferència entre el preu pagat per BRUESA per l’obra 
realitzada (liquidació) més el cost adjudicat a Teyco (inclosos sobre costos de 
millores pactades) per acabar-la, menys el preu inicial que hauria costat si BRUESA 
l’hagués acabat (o realitzada completament segons pressupost inicial.) 
 
Quan s’acorda la indemnització amb BRUESA la gerència de PROMUSA accepta i 
signa una indemnització de 300.000 €. Les explicacions a la Comissió per part de la 
Gerència de PROMUSA per justificar (1) aquesta firma és que tenien amb BRUESA 
altres obres en discussió i van ser més “permissius”, i no van demanar allò que 
s’havia d’haver demanat en aquesta obra a canvi de salvar-ne unes altres també en 
execució. 
 
No resta documentat els costos que representa per l’adjudicador la retirada de 
BRUESA i per tant si aquests 300.000 € acordats com a indemnització responen a la 
totalitat de vicis d’obra i perjudicis per l'endarreriment. En aquest sentit entenem que 
la quantificació del greuge que sens dubte ocasiona BRUESA, s’hauria d’haver 
realitzat amb dades objectives i constatació documental i no només amb 
consideracions sobre l’estat d’altres obres dutes a terme per la mateixa BRUESA. 
 

Conclusió: La gestió de PROMUSA no es va realitzar ni amb prou transparència 

ni amb prou rigor, tenint en compte el perjudici que el desistiment de BRUESA 

va ocasionar a l’entitat. 

 

B.  Adjudicació a TEYCO.  

La Comissió no va disposar de la documentació impresa que va presentar TEYCO 
per justificar la baixa temerària fins la fase final de les seves actuacions. Amb 
aquesta informació PROMUSA va considerar justificada (2) la baixa   
La documentació aportada es:  
 
1.- Un escrit de TEYCO que indica que disposa de personal i mitjans materials propis 
i per això pot ajustar el preu i fer major baixa. L’escrit de TEYCO és de data 4 de 
febrer de 2008, quan l’adjudicació és del 2009. Segons PROMUSA es tractaria d’un 
error de transcripció, cosa que a dia d’avui és impossible de comprovar doncs no 
existeix el registre arxivat de la seva comprovació. 
2.- Vuit cartes d’empreses subcontractistes que asseguren que mantindran el preu 
ofert a TEYCO, encara que només una indica aquest preu.  
3.- Un gràfic de l’organigrama del personal tècnic de l’obra.  
4.- Un estudi de tres ràtios amb un cost per metre quadrat obra similar al de l’obra de 
Rabassaires. 
5.- Unes imatges sobre les obres realitzades. 
 
Analitzada la informació facilitada a posteriori s’aprecia el següent: 
 
1.- Disposar de personal i mitjans no garanteix que sigui més barat fer les obres. 
2.- Només una de les 8 cartes indica l’import ofert de l’obra.  El conjunt dels imports 
pot suposar el 58% del total de l’obra així que la resta es basa en la manifestació del 
punt 1. 
3.- Aporta dades de 3 obres amb ràtios similars però no parla si és el pressupost real 
liquidat o de licitació, i a més segur que podríem trobar molts altres exemples amb 
resultats contraris. 

                     
1 Segons el Diccionari : Fer just, legítim, no condemnable. Provar que alguna cosa és real, certa. 

2 Segons el Diccionari : Fer just, legítim, no condemnable. Provar que alguna cosa és real, certa. 
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La Comissió entén que: 
 
Amb aquesta informació no resta justificada suficientment la baixa temerària. 
A l’expedient consta com informe tècnic un quadre de puntuació de les empreses 
similar al que indicava que la baixa de TEYCO era temerària. En l’anàlisi de la 
documentació no trobem cap document que validi formalment per part de la mesa de 
contractació, la documentació aportada per TEYCO en referència a la baixa 
temerària. En aquest sentit existeix documentació de proposta i adjudicació (dos 
documents) on s’atorga a TEYCO el contracte. 
    

Conclusió: Considerem que la gestió administrativa del contracte respecte a la 

justificació de la baixa temerària i l’adjudicació a TEYCO és molt millorable i 

falta documentació que la justifiqui. Proposem que es realitzi un marc 

procedimental formal de tota la contractació, així com que es revisi la 

temporalitat de l’arxiu administratiu de PROMUSA, ampliant el termini més enllà 

dels 5 anys de la legislació mercantil. 

 

C. Certificació i pagament de treballs inclosos en el contracte claus en mà. 

La certificació de liquidació de l’obra amb TEYCO contempla el pagament addicional 
a l’obra adjudicada d’algunes partides que corresponen a increments per obra 
demanada extra per PROMUSA i altres partides que corresponen a increments de 
medició. 
 
D’altra banda els costos suplementaris en la segona liquidació (a demanda de 
PROMUSA), evidencien que el projecte inicial licitat tenia mancances evidents que 
van haver-se de resoldre quantificant-se en 241.622,32 € en concepte de millores. 
També considerem que seria necessària una anàlisi exhaustiva sobre si els costos 
de 208.495,17 € imputats a canvis de normativa (entre la redacció del projecte  de la 
primera adjudicació i la liquidació del segon), no es podien haver previst en la segona 
licitació i si aquests sobrecostos no haurien de ser també imputables al 
endarreriment de BRUESA, així com els 31.178,58 € fruit del deteriorament de l’obra 
en el període que va estar tancada i sense activitat. 
 

Conclusió: Considerem que el projecte adjudicat a TEYCO hauria d’haver estat 

actualitzat i corregit, atès que els canvis posteriors penalitzen econòmicament 

el concepte de claus en mà. 

 

Per tot l’anterior la Comissió considera i eleva al Ple el següent: 

 

1.- Sotmetre a la Junta General de PROMUSA, la reprovació del Gerent de 

PROMUSA com a actor principal de la gestió administrativa descrita en les 

presents conclusions, així com fer constar una actitud poc col·laborativa en la 

tramesa d’informació a la present comissió. 

2.- Sol·licitar de la presidència de PROMUSA la realització d’un procés de 

confiança dins del Consell d’Administració que doni compliment a l’acord 

primer. 

3.- Recomanar la modificació dels procediments d’adjudicació de PROMUSA 

sol·licitant a la presidència proposta fonamentada de canvi en els procediments 

de contractació basats en els que actualment utilitza l’ajuntament per tal de 

millorar l’eficàcia i la transparència, que hauran de ser validats pel Consell 

d’Administració. 
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Es proposa, així mateix, traslladar aquestes conclusions als òrgans judicials 

actuants atès que en aquests moments està obert un procediment judicial. 

 

CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ TEYCO SOBRE L’EXPEDIENT DE LES OBRES 

PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT PER LA CONSTRUCCIÓ 

DE LA PISTA D’ATLETISME DE LA GUINARDERA A LA CIUTAT ESPORTIVA DE 

SANT CUGAT DEL VALLÈS, I EXECUTADES PER L’EMPRESA TEYCO, DURANT 

EL PERÍODE DE NOVEMBRE DE 2010 A SETEMBRE DE 2011. 

 
En les esmentades obres i desprès d’analitzar tota la documentació que ha estat a la 
nostra disposició constatem que hi ha una despesa de diners quant a unes 
valoracions dels amidaments de 3 partides d’obra que no es justifiquen i que 
corresponen a la suma de les cubicacions d’uns suposats “flonjalls”. Els flonjalls són 
zones de terreny deformables i que no es poden compactar. 
Aquestes 3 partides d’obra són: 
Excavació de terres, a 3,07 €/m3 x 4.880,33 m3 =             14.982,61 € 
Transport de terres, a 1,14 €/m3 x 4.880,33 =     5.563,58 € 
Reblert i compactat de tot-ú, a 21,67 €/m3 x 4.880,33 m3 = 105.756,75 € 
(Els preus aplicats són els del projecte) 
El que suma un augment de 126.302,94 € sense justificació clara i pagats a Teyco 
Des de la comissió constatem la inexistència d’aquests anomenats flonjalls, doncs: 

 El projecte de data març de 2010, i totes les referències als estudis geo-tècnics, 
no parla en cap moment de flonjalls. És més, els estudis geo-tècnics diuen que la 
superfície on es realitzarà la pista d’atletisme és apte per col·locar a sobre el 
recrescut, que suportarà la base de la pista i que aquest recrescut es farà amb 
material granular que es pugui compactar a un 95% del Proctor Modificat. 

 Al començament de les obres de reblert de la base de la pista, en una nota 
tècnica del geòleg de data 4 de febrer de 2011 tampoc diu res de flonjalls, i diu 
textualment que el terreny existent  “es suelo tolerable”, que vol dir que es “apte” i 
adequat per fer a sobre els treballs previstos. 

 Durant les feines de recrescut, tots els valors de comprovació per part del 
LABORATORI van donar resultats acceptables. Assaigs de data 8 de febrer de 
2011. Si hi ha un flonjall no es poden obtenir resultats bons de compactacions. 

 En el projecte complementari de data maig de 2011 no parla en la memòria de 
l’existència d’aquests flonjalls, únicament hi ha un plànol al final de tot, on es 
superposen els suposats flonjalls amb parts de la pista d’atletisme on ja s’ha 
executat el recrescut. 

 Si haguessin hagut flonjalls no es podria haver compactat una gran part de la 
pista. 

 I aquests haurien estat anomenats en els informes del geòleg del Centre Català 
de Geotècnia. 

 

Conclusió: Ens trobem davant el fet que la direcció facultativa valida una 

despesa en arranjament de flonjalls que, en estudis geo-tècnics, no resten 

reflectits, la qual cosa genera incerteses sobre la realització d’aquesta despesa. 

 

Conclusió: Un cop practicada la prova complementària amb les 

compareixences de la Direcció Facultativa, en data 27 de setembre. 

“De les seves explicacions es dedueix que els flonjalls van existir i es van 

haver de reparar i malgrat en l'acta de visita de l'obra de data 25-11-2010 

s'esmenta l'arranjament d'un "blandón", no es dóna cap explicació de com es 

farà. Per tant ens mantenim en la conclusió que queda reflectida en l'acta del 2 

d'agost de 2016". “ 
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2n.- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS de la sessió extraordinària 

de compareixences complementàries, efectuada el passat dia 27 de setembre, quina 
convocatòria fou acordada a la sessió d’actes, celebrada el passat dia 13 de 
setembre, amb la finalitat de complementar la investigació dels fets en relació a les 
Pistes de La Guinardera, amb aportació de prova testifical, tendent a resoldre les 
incerteses manifestades al text literal de la conclusió relativa a La Guinardera, amb  
emissió de nova conclusió consistent en el manteniment de l’anterior. 

  

3r.- SIGNIFICAR l’existència de sengles vots particulars, un relatiu a les 

conclusions de la sessió celebrada en data 2 d’agost que fou incorporat, formant part 
de l’acta de dita sessió, i l’altre, com a conseqüència del manteniment de la conclusió 
inicial, un cop practicada la prova testifical, en data 27 de setembre, consistent a la 
més frontal oposició, a la vista del resultat del procés extraordinari de revisió, encetat 
en sessió de 17 de setembre, que resulta del contingut de les compareixences i 
declaracions de la Direcció facultativa i geòleg, que s’incorporen formant part del 
present acord com l’annex 1.  

 

4t.- SIGNIFICAR així mateix l’aportació, formant part del vot particular de data 

3 de novembre de 2016, de la documentació fotogràfica recabada i  incorporada 
d’ofici amb posterioritat i que fa així mateix prova, a tots els efectes, de l’execució de 
les tasques de  reparació dels flonjalls. 
 

5è.- ASSENYALAR que la conclusió a que fa referència el punt primer anterior, 

té la consideració i abast, estrictament polític que resulta del procés d’investigació 
singular tramitat en el sí de la Comissió, de conformitat amb el règim de 
funcionament que li és propi i altres determinacions de l’acord de constitució de la 
Comissió, que resulta aliè i diferenciat a la instrucció juridicoadministrativa dels 
expedients de competència municipal i d’altres normes per la que es regeixen els 
procediments civils privats en la jurisdicció ordinària. 
 

6è.- RECOLLIR la reserva, efectuada per part del grup municipal de 

Convergència, en relació a les accions materials que resultin necessàries, a càrrec 
del pressupost municipal, com ara la presa de mostres en la concreta projecció 
vertical dels flonjalls, segons documentació obrant a l’expedient, per tal d’identificar el 
material concret, TOT-ú, utilitzat per emplenar els mateixos, i procedir a constatar la 
diferent composició del sòl, a través de la concreta analítica que resulti menester, en 
ordre a resoldre i dirimir el desacord manifest respecte a la conclusió final reproduïda 
al punt primer.  
 

7è.- ACORDAR la dissolució de la Comissió Informativa Especial per 

l’avaluació dels processos de licitació i adjudicacions d’obra pública de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès i de la SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del 
Vallès, referit a l’edifici de Rabassaires i la Pista de La Guinardera, quina constitució 
fou aprovada mitjançant acord adoptat pel Ple municipal amb data 21 de setembre 
de 2015, atesa la constatació d’haver donat compliment a la finalitat per la qual va 
ser creada, amb la formulació de les conclusions a que fa referència el punt primer 
anterior. Tot això de conformitat amb l’article 19.8) i concordants del reglament 
orgànic municipal.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

EUiA: Dir que aquestes conclusions, tal com es va demanar a l’assessorament 

jurídic es va dir que s’havien de presentar en dació de compte, per tant, no 
necessiten ser votades perquè van ser votades en el seu moment pels components 
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de la Comissió. Seré molt breu i, per tant, dir que es va constatar que es va constituir 
la Comissió Informativa Especial el setembre de 2015, per avaluar els processos de 
licitació de l’Ajuntament i de PROMUSA referits a la Guinardera i a l’edifici de 
Rabassaires, respectivament. Aquesta Comissió va fer diverses reunions en les que 
es va analitzar la documentació aportada per PROMUSA o pel propi Ajuntament. De 
la documentació analitzada vàrem treure unes conclusions que són les que avui us 
presentem i dir-vos que aquestes conclusions van ser consensuades pels Grups 
CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i PP, i varen tenir un vot particular per part 
del representant de l’equip de Govern. Així doncs, van ser votades en la Comissió 
Informativa i amb votació ponderada per 14 vots enfront d’11. Així donarem doncs, 
compte, estrictament de les conclusions que fan referència a l’edifici de Rabassaires. 
Diu, conclusió final, llegeixo únicament la conclusió final. Per tot l’anterior, la Comissió 
considera i eleva al Ple el següent: Primer, sotmetre a la Junta General de 
PROMUSA la reprovació del Gerent de PROMUSA com actor principal de la gestió 
administrativa descrita en les presents conclusions així com fer constar una actitud 
poc col·laborativa en la tramesa d’informació de la present Comissió; en segon lloc, 
sol·licitar de la Presidència de PROMUSA, la realització d’un procés de confiança 
dins del Consell d’Administració que doni compliment a l’acord primer; tercer, 
recomanar la modificació dels procediments d’adjudicació de PROMUSA sol·licitant a 
la Presidència proposta fonamentada de canvi en els procediments de contractació 
basats en els que actualment utilitza l’Ajuntament per tal de millorar l’eficàcia i la 
transparència, que hauran de ser validats pel Consell d’Administració. Es proposa 
així mateix traslladar aquestes conclusions als òrgans judicials actuants atès que en 
aquests moments està obert un procés judicial. Aquestes eren doncs les conclusions 
que feien referència a l’edifici de Rabassaires. Pel que fa a la Guinardera llegirem 
també les conclusions aprovades i consensuades pels mateixos Grups abans 
esmentats amb vot particular emès pel representant de l’equip de Govern. Dir que 
aquesta conclusió que es va fer en el mes d’agost va ser refeta posteriorment de la 
compareixença de la Direcció facultativa de l’obra i del geòleg responsable dels 
informes. La conclusió primera deia: ens trobem davant del fet que la Direcció 
facultativa valida una despesa en l’arranjament de flonjalls que en estudis geotècnics 
no resten reflectits, la qual cosa genera incerteses sobre la realització d’aquesta 
despesa. Vàrem considerar que es podien esbrinar o concloure aquestes incerteses i 
és quan vàrem demanar posteriorment la compareixença d’aquestes dues persones; 
la següent conclusió, la definitiva és, un cop practicada la prova complementària amb 
les compareixences de la direcció facultativa en data 27 de setembre, la conclusió és 
que de les seves explicacions es dedueix que els flonjalls van existir i es van haver 
de reparar, i malgrat l’acte de visita de l’obra de data 25.11.2010 s’esmenta 
l’arranjament d’un “blandon” no es dóna cap explicació de com es farà, per tant, ens 
mantenim en la conclusió que queda reflectida en l’acta de 2.08.2016 i que s’ha llegit 
prèviament.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Entenc que queda, per tant, 

tancada o conclosa la funció de la Comissió Informativa Extraordinària o Informativa 
Especial?  
 

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

EUiA: Efectivament. Perdó si això m’ho he descuidat de dir, se’ns va demanar si en 

aquesta mateixa Acta podíem donar per tancada aquesta Comissió, malgrat que en 
un primer moment es va considerar que potser es podia deixar oberta per si havien 
altres expedients. Jo crec que en aquests moments és adient tancar-la i si convé ja 
l’obriríem en algun altre moment. I no sé, perdoneu, si el Sr. Damià Calvet vol fer 
alguna intervenció pels seus vots particulars.  
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: Constatar que efectivament vàrem fer uns vots particulars. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda constància que l’equip de govern 

va fer uns vots particulars. Com a Presidenta de PROMUSA evidentment recullo les 
conclusions que han votat de manera ponderada els diferents grups. Els elevaré 
també al Secretari General de la Corporació i, evidentment entomo la sol·licitud que 
fan de realitzar un procés de confiança dins del Consell d’Administració per tal que 
tots els grups polítics que estan representats en el Consell d’Administració puguin 
retrobar la confiança en la institució que és PROMUSA que ha de ser una eina al 
servei de la ciutadania. Per tant, serem en aquest tema proactius i molt aviat els 
reunirem per poder treballar conjuntament. Moltes gràcies i per tant els agraïm la 
feina feta.  
 

Economia i Hisenda 

 

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

MUNICIPAL (AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS) CORRESPONENT AL 

TERCER TRIMESTRE DE 2016. 

 
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 23 de desembre de 2015, recull el mandat legal i estableix la 
periodicitat així com el contingut de la informació a trametre atenent a allò establert a 
les regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que 
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.    
 

En aquest sentit, es procedeix a la dació de compte de l’estat d’execució del 
Pressupost Municipal (Ajuntament i Organismes Autònoms) corresponent al tercer  
trimestre de l’exercici 2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Dació de compte, aquestes són habituals, periòdiques, de cada trimestre. 

En aquest cas fa referència al tercer trimestre de 2016. Per tant, estem parlant de 
Pressupost tancat de mes de setembre. Bé, és un estat d’execució que reflexa que 
l’execució s’està donant a bon ritme, no hi cap desajust remarcable ni en ingressos ni 
en despeses. Destacar que en tot el que són despesa ordinària i també inversions, 
tenint en compte que el ritme de despeses en les inversions sempre s’acumula 
bastant a final d’any, per tots els processos de contractació, per tots els temes de 
certificacions i de pagament de factures estem en uns percentatges adequats. 
També cal tenir en compte que amb la despesa, normalment tot el que és pagament 
d’interessos o amortització de crèdits també s’acumula en gran part a final d’any i 
això eleva de cop el compliment del Pressupost i en ingressos també, anem a un 
ritme, aproximadament, a tancament del tercer trimestre estàvem en un 66.5%, per 
tant, insistir que no hi ha cap desajust i que l’evolució del pressupost de 2016 està 
fent-se de manera correcta. 
 

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

MES: Bé, molt breument. En les altres dacions de compte d’execució no havíem 
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intervingut perquè faltava molt. En aquesta ja podem veure o podem intuir com anirà 
la despesa en molts àmbits i, per tant, nosaltres el que volíem destacar és algun dels 
acords que es van realitzar l’any anterior, els acords pressupostaris i que en aquests 
moments tenen un reflex d’execució, encara que siguin les primeres situacions de la 
previsió de la despesa. En aquest cas, simplement ja s’ha vist com els conceptes 
lligats a la tarifació o altres lligats a les subvencions que havíem dit, ja s’han posat en 
marxa i per tant, consten a la documentació i en aquest sentit podem destacar el que 
deia, la creació d’empreses i la contractació lligada a subvencions també algunes 
amb pressupost supramunicipal i en aquest sentit estem contents. Falta poc, al final 
de l’any o el proper any tindrem l’execució del conjunt del Pressupost i serà el 
moment quan veiem aquesta execució total. Evidentment les execucions en 
inversions, com es va dir a la Comissió Informativa tenen un recorregut més 
complicat i encara ens queden uns mesos perquè saben vostès que moltes de les 
inversions tindran un trasllat supramunicipal, supranual perdó i, per tant, en el proper 
any, doncs també les tindrem.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Doncs queda donat compte. 

 

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

NÚMERO 17 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I TERCERA MODIFICACIÓ 

DEL PME PER A L’EXERCICI 2016 

 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència, i en aplicació del Reial Decret 500/90, 

de 20 d'abril, pel que 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. 
 

D’acord amb el que disposen els articles 177 a 180 i concordants del RDL 
2/2004, 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. 
 

Atès el Reial Decret Legislatiu 17/2014, de 26 de desembre, sobre mesures de 
sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i Ens locals, principalment pel 
que fa a la disposició addicional novena de tal RDL, en aplicació de la disposició 
addicional sisena de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat (coneguda com a LOEPSF), i a l’article 32 de la mateixa llei en relació 
amb la disposició addicional 16ª del RDL 2/2004.  
   

Atès el corresponent i preceptiu  informe d’Intervenció de data 3 de novembre   
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.  
 

Igualment es proposa al Ple municipal l’aprovació del 3r expedient de 
modificació del pressupost del Patronat Municipal d’Ensenyament (PME) aprovat 
inicialment per la Junta de govern del mateix PME en data d’octubre del 2016 i també 
ja informat per la Intervenció municipal en data del 10.10.2016 i ha de ser el propi Ple 
municipal que ha d’aprovar aquesta modificació en el segon punt del mateix acord. 
 

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

1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 17 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2016 consistent en: 

 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.16                    pàg. 121 

 
ESBORRANY ACTA 

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 409.133,56 €. 

 

Incrementar el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via  crèdit 

extraordinari, per un import total de 2.517.955,51 €. 

 

Efectuar suplements de crèdit positives de diverses aplicacions pressupostàries, 

ascendents a un import total de 3.054.725,53  €. 

 

Efectuar baixes per anul·lació de diverses aplicacions pressupostàries  de despesa 

, ascendents a un import total de 2.527.129,63 €. 

 

Efectuar l’augment de la previsió de majors ingressos dels previstos respecte a la 

previsió inicial  per  import de 3.045.551,41€. 

 

2n.- APROVAR la proposta del 3r expedient de Modificació de crèdit sobre el 

pressupost del Patronat Municipal d’Educació per a l’exercici econòmic de 2016, 
mitjançant: 
 
- Increment del pressupost de despeses un valor de +11.720,00€ (+2.500,00€ 
  del capítol II i 9.220,00€ del capítol IV) 
- Increment del pressupost d’ingressos per un valor de +11.720,00€ (-23.100€ 
  del capítol II i +34.820€ del capítol IV) 

 

3r.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 

d'aquest Ajuntament l'edicte d'aquesta modificació del pressupost de 2015, durant un 
termini de 15 dies, si durant el qual no s'han presentat reclamacions quedarà 
definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària.  

 

4t.- DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, 

i a la Intervenció municipal dur a terme de manera immediata la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquesta específica modificació de Pressupost. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Sí, és, en fi, relacionat amb el pressupost, acabem de fer una dació de 

compte de l’estat de compliment en el tercer trimestre de 2016 i el que portem en 
aquest Plenari ordinari del mes de novembre és una nova modificació. Les 
modificacions en els pressupostos serveixen per anar ajustant, precisament, per tot 
això que acostuma a passar en l’execució del pressupost, temes relacionats amb 
ajustament de partides dins d’un mateix àmbit o temes relacionats, precisament, 
doncs dedicació de despesa d’inversions en un o altre àmbit. Concretament, degut a 
un major escenari d’ingressos, sobretot pel que fa referència a l’ICIO, les plusvàlues i 
també a la participació d’impostos de l’Estat això ens ha permès fer una sèrie 
d’ajustos molt menors dins dels diferents àmbits, no suposen cap increment de 
pressupost, però si que aquesta major previsió d’ingressos ens permet afrontar 
alguns temes que són importants tancar bé en aquest 2016. Després veurem 
l’aprovació inicial del Pressupost de 2017, ja ho he dit en alguna altra ocasió i ho vaig 
dir a la Comissió Informativa, tant important com el que és la proposta d’aprovació 
inicial del Pressupost pel 2017 és tancar bé el 2016, tancar correctament el 2016, 
perquè això, en moltes ocasions ens allibera capacitat d’inversions en el 2017 i això 
és el que estem fent amb aquesta modificació del mes de novembre. Segurament en 
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portarem una altra en el mes de desembre, la última, ja no tindrem capacitat per fer-
ne més i després ja portarem a aprovació definitiva els pressupostos. Jo vull destacar 
d’aquesta modificació de novembre que per exemple, portem a licitació i adjudicació 
una urbanització d’un carrer, al barri de Les Planes, al carrer Sant Francesc d’Assís, 
és un projecte que hem pogut culminar al llarg d’aquest any i que teníem pendent 
precisament, poder licitar-lo i adjudicar-lo en funció d’aquesta liquidació del 
pressupost de 2016. L’adequació de locals per àmbit de Cultura per part de 
PROMUSA, en fi, tota una sèrie de despeses del Teatre Auditori i també fem, forma 
part d’aquesta modificació, una aportació quantiosa, l’hem elevat tant com hem pogut 
pel que és aquesta liquidació del 2016 a PROMUSA per tal de continuar amb 
l’execució de l’obra de Rius i Taulet. Precisament aquesta aportació el més elevada 
possible a Rius i Taulet és el que ens allibera capacitat pressupostària d’inversions 
pel 2017, en part, aquesta forma part d’aquest sumatori de capacitat d’inversions pel 
2017. També doncs podem fer front a interessos del conveni amb ADIF o la 
liquidació l’exercici anterior amb l’Entitat Municipal Descentralitzada. Tot forma part 
de l’expedient. Està tot molt ben justificat. Insisteixo que no és la última, la última la 
farem en el mes de desembre, però sens dubte és una palanca necessària per tenir 
els millors pressupostos pel 2017.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 

breument. Nosaltres, el nostre Grup, generalment sempre s’ha abstingut en temes de 
modificació de pressupostos però entenem precisament tota l’explicació de fet i a 
més el tema del Patronat Municipal d’Educació, que també està inclòs aquí. Per tant, 
en aquesta ocasió, el nostre vot serà favorable. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     16 (Convergència, ERC-MES, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      9 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i PP) 

 

31.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 

GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2017, I 

LES PLANTILLES DE PERSONAL. 

 

Atès l’article 168, 169 i concordants del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que determinen 
els procediments i formació de l’expedient de l’elaboració i aprovació d’un pressupost 
general municipal. 
 

Atès que la tendència normativa ha vingut establint mesures especials en virtut 
de les circumstàncies econòmiques desfavorables, entre d’altres la Llei 5/2012, de 
Mesures Fiscals i Financeres relacionades amb Funció Pública, Llei 2/2012, de 
Pressupostos Generals de l’Estat de 2012 i el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la 
competitivitat. 
 

Atesa la Instrucció d’Alcaldia per a l’elaboració del pressupost de 2017 de data 
5 de juliol i Memòria d’Alcaldia de data 3 de novembre de 2016. 
 

Vist l’informe de Recursos Humans de data 2 de novembre de 2016 i d’altres 
escrits referits a recursos humans pel que fa al punt segon d’aquesta proposta 
plenària i que s’incorpora a l’expedient com a motivació de l’esmentada proposta 
d’aprovació en els termes establerts per l’article 88.6) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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1r.- APROVAR el Pressupost Municipal General per a l'exercici 2017, integrat 

pel Pressupost de l'Ajuntament, el del Patronat Municipal d'Educació (PME), el de 
l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), el de l’Institut de Gestió 
Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) i les 
previsions de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial CUGAT.CAT i de 
la societat municipal PROMUSA, que es detallen més avall per capítols, llurs Bases 
d'Execució i l'estat de consolidació de tots ells en el Pressupost Municipal General:  
 

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 

 

INGRESSOS: 

 

CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 76.669.424,00 € 
CAP. II  IMPOSTOS INDIRECTES 4.809.451,00 € 
CAP. III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 9.339.418,00 € 
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21.171.129,00 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 649.358,00 € 
 OPERACIONS CORRENTS 112.638.780,00 € 
CAP. VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.367.553,05 € 
CAP. IX PASSIUS FINANCERS 13.000.000,00 € 
 OPERACIONS DE CAPITAL 19.367.553.05 € 

 

TOTAL INGRESSOS     ............................................ 132.006.333,64 € 

 

DESPESES: 

 

CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 33.694.011,05 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 38.553.662,76 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 2.492.192,74 € 
CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 28.621.469,85 € 
CAP. V FONS DE CONTINGÈNCIES 50.000,00 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 18.063.251,35 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.382.078,67 € 
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 9.149.667,22 € 

 

TOTAL DESPESES       .............................................. 132.006.333,64 € 

 

B) PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME) 

 

INGRESSOS: 

 

CAP. III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.819.700,00 € 
CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.863.845,26 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.500,00 € 
CAP. VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 57.348,42 € 

 

TOTAL INGRESSOS       ................................................. 6.742.393,68 € 

 

DESPESES: 

 

CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 4.612.920,47 € 
CAP. II  COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.870.148,79 € 
CAP. III  DESPESES FINANCERES 250,00 € 
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CAP. IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 201.726,00 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 57.348,42 € 

 

TOTAL DESPESES       .................................................... 6.742.393,68 € 

 
C) PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL  

(OAMCC) 

 

INGRESSOS: 

 

CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.178.559.84 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.802.951.62 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 32.100.00 € 
CAP. 
VIII 

VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 4.200,00 € 

 

TOTAL INGRESSOS      ................................................ 4.017.811,46 € 

 

DESPESES: 

 

CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.674.130,66 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.296.480,80 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 11.000,00 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 32.000,00 € 
CAP. 
VIII 

VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 4.200,00 € 

 

TOTAL DESPESES      ................................................... 4.017.811,46 € 

 

D) PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ 

ECONÒMICA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (IGEPESI) 

 

INGRESSOS: 

 

CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 177.172,62 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.041.739,36 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 500,00 € 

 

TOTAL INGRESSOS      .................................................. 1.219.411,98 € 

 

DESPESES: 

 

CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 651.045,62 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 527.236,25 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 500,00 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 40.630,11 € 

 

TOTAL DESPESES      ..................................................... 1.219.411,98 € 

 
E) ESTAT PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES EPEL CUGAT.CAT 

 

INGRESSOS: 
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CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 181.646,15 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.034.571,83 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 200,00 € 

 

TOTAL INGRESSOS        

.................................................. 1.216.417,98 € 

 

DESPESES: 

 

CAP. I REMUNERACIONS PERSONALS 806.961,74 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 407.956,24 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 1.500,00 € 

 

TOTAL DESPESES     

....................................................... 1.216.417,98 € 

 
F)  ESTAT PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE PROMUSA 

 

INGRESSOS: 

 

CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 7.214.751,00 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 4.580.714,28 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 887.867,15 € 
 

TOTAL INGRESSOS      

.................................................... 12.683.332,43 € 

 

DESPESES: 

 

CAP. I REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.548.818,20 € 
CAP. II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.800.069,24 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 1.662.153,25 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 5.334.853,55 € 
 

TOTAL DESPESES       ...................................................... 
 

11.345.894,24€ 

 

 2n.- APROVAR els annexos, amb les seves corresponents modificacions, 

personal de les plantilles del personal funcionari i laboral, de l'Ajuntament i els seus 
organismes autònoms (PME, OAMCC, IGEPESI), resultant de les actualitzacions pel 
que fa a les seves plantilles orgàniques, així com els aspectes retributius derivats 
dels acords plenaris o juntes de govern d’organismes autònoms. 
 

 3r.- AUTORITZAR la contractació d'operacions de tresoreria per a la 

Corporació municipal i per als tres organismes autònoms municipals (PME, OAMCC  
i IGEPESI) amb diferents entitats financeres, per un termini no superior a un any als 
efectes de poder atendre necessitats transitòries de tresoreria, fins l'import límit 
legalment autoritzat, d'acord amb el que determina l'article 199.1) en relació amb 
l'article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. De les condicions particulars que es 
pactin per cada una de les susdites operacions de tresoreria a les qual s'autoritza a 
l'alcaldessa-presidenta o persona en qui ella delegui per poder signar-les, se'n 
donarà compte al Ple Municipal.  
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 4t.- APROVAR I INICIAR els tràmits pertinents per tal de poder concertar la 

sol·licitud de nou endeutament financer a llarg termini per import de 13.000.000 € 
previst en el capítol 9è d’ingressos, facultant a l’alcaldessa, o persona en qui delegui, 
per a la signatura de la pertinent documentació.  

 

5è.- FIXAR I APLICAR el quadre econòmic de retribucions i indemnitzacions a 

membres del Consistori, en aplicació dels acords plenaris que consten en l’article 26 
de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.  

 

6è.- SOTMETRE els presents Pressupostos a informació pública per un termini 

de 15 dies a fi d'eventuals reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, tenir-los per definitivament aprovats si 
no es presenten reclamacions ni es formulen al·legacions i en aquest cas publicar-los 
i comunicar-ho a les Administracions Estatal i Autonòmica. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Portem a aprovació inicial el Pressupost pel 2017. En l’anterior plenari 

vàrem portar a aprovació provisional les Ordenances, en aquesta ocasió portem a 
aprovació inicial el Pressupost. Tot plegat, queda sotmès a informació pública i és el 
marc tributari, econòmic i financer de l’Ajuntament pel 2017. Per tant, és, jo diria, el 
ser o no ser de la despesa ordinària de les inversions a la ciutat l’any 2017. Un 
pressupost que consolidat puja a la xifra de 132 milions d’euros, que és una xifra 
significativa, és un augment del 5,44% respecte el pressupost de 2016. Insisteixo, 
pressupost consolidat. En fi, lògicament, aquesta proposta de pressupost contempla 
tots els condicionants que tenim com Administració pública, com ajuntament, per tal 
de poder elaborar-los, el límit d’endeutament, el límit de la despesa, la tensió al 
pagament d’interessos i a l’amortització de crèdits en base a la despesa, perdó la 
despesa, a l’estalvi ordinari. És un pressupost que demostra la fortalesa econòmica 
de l’Ajuntament, que també es demostra en altres indicadors, com els romanents de 
Tresoreria, com les dates de pagament a proveïdors, etcètera. Tot això, doncs, és el 
que configura un escenari en el que tenint en compte que amb ingressos i 
plusvàlues, impost de construccions, la participació en impostos de l’Estat, les 
aportacions de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, ens configura una 
capacitat de despesa, tant ordinària com per inversions, molt significativa. Destacar 
en ordinària, en despesa ordinària, que el que presentem són uns pressupostos més 
socials, uns pressupostos que augmenten en un 6% l’atenció a les persones, fins 
arribar a la xifra d’uns 18 milions d’euros, és una xifra a la que no havíem arribat mai 
com a ciutat. Per tant, uns pressupostos més socials. Són uns pressupostos amb els 
que volem fer també més ciutat des del punt de vista de l’entorn físic, de l’entorn 
urbà, augmenta un 3.5% el pressupost de manteniment d’aquest entorn urbà, 
manteniment, per tant, de les condicions territorials, les condicions físiques per a que 
la nostra ciutat s’hi pugui desenvolupar amb normalitat l’activitat residencial, l’activitat 
econòmica, l’ús i el gaudi de la ciutat. Són uns pressupostos també que en despesa 
ordinària augmenten un 11% el que fa referència a la promoció econòmica de la 
ciutat, importantíssim aquest capítol, per tal de poder disposar, continuar disposant 
d’ingressos que facilitin el que és conseqüentment la despesa de tot tipus de la 
ciutat, continuar oferint un 100 pool d’atracció de l’activitat econòmica. També un 
8.6%, augmentem un 8.6% tot el que és la despesa referida a coneixement, 
tecnologia, innovació, això inclou també tota la posada al dia de la pròpia institució, 
del propi Ajuntament, per ser una Administració eficaç, eficient, adaptada a les 
necessitats, també legals, que tenim com administració, per tant, més moderna. Uns 
pressupostos darrerament que en la despesa ordinària enforteixen el capítol de la 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.16                    pàg. 127 

 
ESBORRANY ACTA 

seguretat. Aquesta és una preocupació que s’ha manifestat, que s’ha palesat en 
aquest mateix Ple al llarg dels darrers mesos i, recollint aquest neguit doncs enfortim, 
amb un 7% diversos capítols relacionats amb la seguretat: tema de personal, tema 
de dotacions tant de vehicles com d’equipament pels Cossos de Seguretat locals; i 
pel que fa al capítol d’inversions, doncs també oferim unes xifres d’augment, un 13% 
d’augment respecte al capítol d’inversions de la legislatura anterior, 20,7 milions 
d’euros en pressupost consolidat, insisteixo, que això també inclou empreses 
públiques, com PROMUSA, que dediquem bàsicament a equipaments educatius, 
equipaments culturals, equipaments esportius, a la cohesió territorial, inversions en 
barris, a Can Barata, manteniment, Can Barata com exemple, n’hi ha moltes més, la 
Floresta, el barri del Monestir destaca especialment ja la traducció en projectes 
concrets del procés de diguéssim repensar estratègicament el que és el barri del 
Monestir i Sant Francesc i també, no vull deixar de destacar, inversions dedicades a 
habitatge, polítiques d’habitatge. Necessitem continuar enfortint les polítiques 
d’habitatge, ja sigui amb la continuïtat respecte a l’obra de Rius i Taulet, ja sigui, 
llavors ja via PROMUSA, per tant, forma part del pressupost consolidat del que són 
noves actuacions en règim de lloguer que necessitem a la nostra ciutat. Aquesta ha 
sigut la vocació, la voluntat, expressada en la Comissió Informativa, també amb el 
pacte amb el Grup d’ERC-MES, també expressada en el Consell d’Administració de 
PROMUSA d’orientar aquestes polítiques d’habitatge cap el règim de lloguer. També 
continuar enfortint, evidentment, tot allò que significa la participació, insisteixo, 
pressupostos participatius, lliure disposició. Finalment, fer un apunt en que en el 
pressupost hi van algunes mesures que són més aviat tributàries, però que no poden 
anar en les Ordenances perquè no són subvencions, perdó, no són bonificacions, 
sinó que són precisament subvencions. Per exemple: la famosa bonificació a les 
persones i famílies amb escassa capacitat econòmica o la famosa subvenció, 
famosa dic perquè en vàrem parlar fa un mes, a les entitats culturals i esportives 
estan en el Pressupost. Tot això està alineat, com no pot ser d’altra manera, amb el 
Pla d’Acció Municipal que va presentar aquest equip de Govern i que orienta l’acció 
de Govern per poder disposar d’un desenvolupament econòmic, un progrés social, 
una cultura innovadora i un entorn urbà el millor possible. Jo els demano, en tant en 
quan, aquesta és una aprovació inicial, que al marge de debatre tot el que faci falta, 
evidentment, doncs puguin considerar el seu suport, si més no, la seva abstenció, 
per tal de facilitar el tràmit d’informació pública i continuar doncs parlant amb tots 
vostès, procurar incorporar tot allò que sigui en benefici de la ciutat per poder 
disposar, insisteixo, dels millors pressupostos possibles per a la ciutat, emmarcats, 
evidentment, i això suposo que el company Ferran Villaseñor en farà referència, amb 
un acord que ha subscrit aquest equip de govern amb el Grup d’ERC-MES per tal de 
poder, també garantir la seva aprovació. Necessitem el millor pressupost possible per 
a la ciutat, necessitem continuar disposant d’aquesta eina, d’aquest marc econòmic-
financer i tributari que ens impulsi com a ciutat. 
 

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

Nosaltres en aquest cas de moment el que farem és una abstenció, donat que és 
una aprovació inicial i ara durant aquest mes tindrem el debat. El que volem és fer 
unes quantes propostes a l’equip de Govern de modificació sobre aquest projecte de 
pressupostos, que esperem que siguin ben acollides. Nosaltres tenim diferències 
d’importància sobre el pressupost que s’ha presentat, en altres moltes coses també 
coincidim, però esperem que siguin ben acollides i que puguem tenir almenys algun 
intercanvi de propostes per poder aprovar algunes reivindicacions nostres que són 
històriques també algunes d’elles i les presentarem durant aquest mes que ja havíem 
quedat que ens reuniríem per tractar-les.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Nosaltres també en el mateix sentit el nostre grup s’abstindrà i s’abstindrà per dos 
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motius: el primer és perquè estem treballant propostes que creiem que encara hi ha 
marge de millora, que encara hi ha un marge que és positiu. Entenem que, el que 
ens explicava vostè que és l’augment en la part social, de polítiques socials i amb la 
part inversora, això ja per a nosaltres és un què i, per tant, aquest treball de les 
propostes en els propers dies mirarem de presentar-les en mode d’al·legacions per 
tal que podem parlar-les i arribar si és possible a un acord; la segona qüestió i deixi’m 
dir que nosaltres tampoc no ens preocupa dir-ho, ens sentim còmodes amb el pacte 
d’estabilitat pressupostària que han signat amb Esquerra Republicana, ens hi 
sentíem còmodes també l’any passat i ens sentim còmodes també a grans trets el 
que s’ha acordat ara i, per tant, doncs si va en aquesta direcció i podem implementar 
i podem incrementar i amb aquest marge que abans comentàvem, doncs el nostre 
vot seria positiu en el seu moment. Ara per ara, de moment és abstenció per poder 
realitzar aquestes al·legacions.  
 

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

Nosaltres, també en la línia de facilitar l’aprovació i per poder fer al·legacions ens 
abstindrem. Repetir el que ja vàrem fer amb les Ordenances Fiscals, que nosaltres 
avancem, el debat conjunt dels ingressos i les despeses i per això hem esperat a 
analitzar-ho tot conjuntament per fer unes propostes, unes millores. També ho hem 
fet amb la tranquil·litat que suposa tenir uns pressupostos virtualment aprovats, 
diguéssim, que hi hagi un acord amb Esquerra Republicana i que, per tant, doncs 
tenim marge d’incidència, però no tenim una pressió per fer que els pressupostos 
s’aprovin i també sabent que farem el debat final el 22 de desembre, que serà el Ple 
en que farem les dues coses i llavors jo espero, bé espero no, aquesta setmana 
farem arribar les nostres propostes per escrit i també les entrarem per registre i 
esperem, doncs, poder-nos trobar amb el Tinent d’Alcalde i poder analitzar 
conjuntament les propostes que fem i treballar doncs el nostre vot definitiu pel que fa 
als documents, o sigui, tant a Ordenances com a Pressupost. Només quatre línies 
sobre el que parlem avui. Nosaltres hem estat treballant propostes amb com dic 
quatre línies: una, tema de compliment de mocions i de coses que s’han aprovat en 
aquest Ple, detalls, per exemple, com la quota sobre energia que vàrem aprovar el 
mes passat, que s’haurà d’incorporar, elements d’aquest estil; després també un 
front de propostes per no deixar ningú enrere i per apuntar millor el que s’ha pactat 
amb ERC, els elements de tarifació social, etcètera; PROMUSA i el dret a 
l’emancipació, que per a nosaltres també és una prioritat i que també hem treballat 
alguns elements que volem situar; i finalment, doncs elements més polítics o 
ideològics, digueu-li com vulguem, de suport a la Banca Ètica o de propostes de 
transparència pel que fa al pressupost. Tot això ho farem arribar aquesta setmana, 
de moment avui ens abstindrem i com deia en funció de com puguem col·laborar 
doncs definirem el nostre vot final. 
 

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

MES: Avia’m, primer gràcies a les intervencions, especialment a les paraules que ha 

dit en Pere. Sé que et sents que coneixes molta part de les propostes que estan 
sobre aquest acord, perquè les havíem treballat moltes vegades. Avia’m, aquest ha 
estat un acord, jo els diré que ha estat un acord que hem arribat, pressupostari, fàcil, 
però sobretot fàcil perquè venia ja d’un treball previ. Hi ha molts d’aquests aspectes 
que veuran vostès o veuen, que es repeteixen de l’anterior pacte i, per tant, si es 
repeteixen vol dir que s’han complert. Alguns amb un recorregut més gran, per 
exemple, la tarifació social. Recordaran el debat sobre que ho hem d’implementar ja 
perquè sinó..., en aquests moments ja s’ha aplicat en els serveis, música, bressol i 
arts i oficis i, per tant, ara el que diem, s’acaba d’implementar el tema de la targeta de 
renda, la targeta ciutadana, que si no hem fet la contractació està al caure, i a partir 
del qual puguin arribar altres preus públics lligats a altres actuacions. Per tant, 
aquesta seria, diguem-ne, una de les fases A, seria sobre la renda, n’has parlat 
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anteriorment sobre les subvencions a l’IBI i altres sobre els clubs i les entitats 
esportives. Cal dir que l’administració local, nosaltres i alguns altres ajuntaments, 
estem arreglant una situació, estem fent un pedaç, que és arreglar una situació que 
bàsicament vindria per una legislació veritablement progressiva en els impostos. 
Nosaltres estem fent subvencions quan aquí teòricament s’hauria de fer d’una altra 
manera, l’IBI hauria de ser d’una altra manera, no que els ajuntaments haguessin de 
fer subvencions per intentar resoldre aquestes situacions. És que això, si no ho diem, 
sembla que ens escapem i, per tant, cal una normativa també de finançament dels 
ens locals diferent. L’habitatge social: el Damià ho ha destacat. PROMUSA en el 
2017-2023 farà habitatge de lloguer, i a vegades sembla que coses com aquestes 
passen desapercebudes. Això és molt important, primer, perquè hi haurà una 
aportació dels recursos, recordaran que hi ha subvencions estatals que han deixat 
d’anar al lloguer i, per tant, aquestes aportacions s’hauran de fer amb molt bona 
gestió, encara amb més bona gestió si s’escau i segur que amb aportacions de fons 
públics i, per tant, això vol dir una aposta de la ciutat en que els nostres joves, la 
nostra gent gran i els que no són joves i grans es puguin quedar a la nostra ciutat en 
lloguer. Però també vol dir una altra cosa i n’has parlat en altres ocasions, no 
descapitalitzarem les propietats de l’Ajuntament, per tant, de la ciutat, amb una 
venda. Segurament ara hi ha el moment en que ho podem fer i, per tant, estem molt 
contents que aquest pacte, per tant, una proposta consensuada pels dos Grups i 
segur que la majoria dels que esteu aquí tirin endavant. Sobre territori, s’han articulat 
diferents inversions en el conjunt del territori, no les repetiré i el tema de la zona 
vermella, que ja n’hem parlat. Evidentment el tema del barri del Monestir i aquesta 
inversió que ja la veurem, esperem, durant el 2017. La necessitat també de la gent 
de Mira-sol, unes circumstancies complicades que s’han tingut en el passat i aquesta 
fase A amb 1 milió d’euros i també les propostes dels companys de la JERC que 
tiraran endavant sobre la Sala de Concerts i bucs d’assaig, que és una demanda 
clàssica, que segurament ens servirà per fer un lleure, com a mínim d’una altra 
manera o diferent. Can Barata n’has parlat i també tenim moltes altres, com tots els 
temes esportius lligats a cobertura de pistes, les Planes, la Floresta i, per tant, molts 
venien de l’anterior any, amb projectes executius i ara venim aquí. Altres lligats a la 
renda, però sobretot a la generació d’ocupació i aquesta la vàrem treballar molt bé en 
l’anterior mandat amb el Carles i també jo crec que caldria posar-ho sobre la taula, 
són aquests 650.000 euros que destinarem al conjunt de contractació d’empreses, 
generació d’empreses i autònoms i també serveis d’inserció, que a vegades sembla 
que no, però aquestes subvencions obertes que estan en aquests moments, faran 
que moltes famílies dels 3.000 i escaig que tenim a Sant Cugat de persones a l’atur, 
però 3.000 situació problemàtica, podran aconseguir feina i podran tenir una feina 
com autònoms o el que sigui. Per tant, el conjunt d’aquest pacte pressupostari, per 
tant, d’aquest pressupost, marca aquestes situacions que creiem que cal destacar. 
Nosaltres en l’aprovació definitiva entenc que farem un discurs apart d’aquests punts 
i també de què hem de fer en els propers anys o quin seria el posicionament. 
Segurament ens falta un debat estratègic i l’assumim primer nosaltres, estem parlant 
de moltes mesures concretes i segurament ens caldria un debat estratègic sobre on 
volem arribar i, per tant, seria també aquesta la situació final de l’aprovació definitiva. 
Com deia en Damià, hi ha moltes propostes d’aquí que segurament poden ser 
complementades o amb altres dels diferents Grups polítics, evidentment, tot i que 
farem una actuació conjunta, tot allò que estigui en relació i sigui positiu serà 
acceptat. Jo sé que vostès saben que les al·legacions als pressupostos tenen una 
dificultat tècnica i, per tant, calen accions, segurament, de caire polític per poder-les 
aprovar. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar. 
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. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-

MES: I en aquest sentit, el nostre grup donarà suport a totes aquestes propostes que 

siguin lligades a les actuacions que ja hem pactat. 
 

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

Anunciamos que el grupo de C’s votará en contra de la presentación inicial de estos 
presupuestos por estar alejados de lo que consideramos sería nuestro modelo. En 
primer lugar, manifestamos que el año pasado la predisposición a pactar los 
presupuestos por parte de Convergencia con el resto de fuerzas fue mayor de la que 
lo ha sido este año. Es cierto que finalmente a finales de 2015 se llegó a un acuerdo 
con ERC-MES, pero en el proceso de elaboración presupuestaria la posición de 
Convergencia fue, de entrada, más dialogante y abierta incluso antes de lo que sería 
la aprobación inicial. Esta es la sensación que tenemos y creo que también es 
compartida por el resto de fuerzas o antes de los parlamentos, por lo menos creía 
que era compartida, a excepción de ERC-MES claro está, de alguna manera hemos 
sentido, que como dice el dicho “ya está todo el pescado vendido”. En segundo lugar, 
criticamos el que es a nuestro juicio un presupuesto de alrededor de 132 millones de 
euros que grava muchísimo al ciudadano. Nosotros, hubiésemos apostado por un 
incremento menor del presupuesto, básicamente un presupuesto que aumentase en 
la misma forma que lo ha hecho la población de Sant Cugat en este año pero no 
más. Seguimos criticando el que se estruje demasiado al contribuyente, que pierde el 
poder de consumir, ahorrar o invertir más. El ciudadano tiene cada vez, por 
desgracia, menos dinero en el bolsillo y el Ayuntamiento tiene su cuota alícuota de 
responsabilidad. En tercer lugar y como ya manifestamos el año pasado, echamos 
de menos recortes, nosotros sí que nos atrevemos a plantear algunos recortes, en 
las siguientes partidas: medios de comunicación públicos locales, Gabinete de 
Prensa del Ayuntamiento y sobre todo, coste del Cartipás municipal. En cuarto lugar 
y ya voy terminando, revisando el pacto que han firmado Convergencia y ERC-MES 
vemos que siguen sin atenderse problemas que ya hace muchos años que se han 
enquistado y que hacen referencia a mejoras en los distritos, especialmente Mira-sol, 
la Floresta, Valldoreix, aunque sea una EMD o les Planes, por poner algunos 
ejemplos que ya han salido muchas veces en el Pleno, problemáticas en Mas Gener 
de ruido y radiación que necesitan de una dotación presupuestaria, infraestructuras 
básicas en la Floresta, apertura CAP de Valldoreix en agosto, así como una mejora 
integral del transporte público para que precisamente estos distritos y otros no 
consideren que son tratados como vecinos de segunda. Estamos hablando de 
mejoras en las frecuencias y también en la duración de los trayectos de los 
autobuses urbanos. Es cierto que ustedes en el pacto que han firmado con ERC-
MES en parte lo contempla, pero el documento firmado entre Convergencia y ERC-
MES habla, o nosotros por lo menos así lo entendemos, de lo que es un proceso 
participativo, o de participación ciudadana que al final nos crea bastante 
escepticismo y que no viene acompañado de una dotación presupuestaria clara. 
Estos son de entrada nuestros argumentos para votar en contra de los presupuestos 
que se nos presentan y que en próximo mes podremos debatir mucho más a fondo. 
Esperamos, eso sí, que ustedes sean capaces de recoger algunas de las propuestas 
que les hagamos llegar y que ello haga que podamos cambiar el sentido de nuestro 
voto.  
 

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

veritat sí que és una mica descafeïnat el debat avui, tenint en compte que sabem 
que com a mínim 4 regidors donaran suport a que s’iniciï el tràmit. Nosaltres no 
impedirem que avui s’iniciï el tràmit, votarem en abstenció com hem fet sempre, a 
més, tant al principi de les Ordenances, com al Pressupost. Podem dir moltes coses. 
Jo tenia pensat fer el discurs més global amb els pros i contres, tant de les 
Ordenances com del Pressupost, el dia 22 de desembre, que farem un Ple 
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monogràfic sobre la qüestió, però avui sí que m’interessaria dir algunes coses, no 
faré avui, per tant, les típiques crítiques al model organitzatiu, a despeses associades 
al model de ciutat o coses d’aquestes que diem quan diem que estan molt bé els 
números econòmics de l’Ajuntament, tant la capacitat recaptatòria, pagament a 
proveïdors, rati d’endeutament, etcètera, etcètera i que nosaltres pensem que 
podríem canviar algunes coses. Nosaltres, en aquesta negociació que volem 
conjunta d’Ordenances i Pressupostos hi ha quatre coses que tenim molt clares : una 
és la qüestió de l’IBI. El Ferran deia que en el nou pacte hi ha unes quantes coses 
que hi segueixen sent i això vol dir que s’han complert. Bé, algunes sí i algunes no, la 
sala polivalent per exemple seria un exemple de que hi segueix sent però no s ’ha 
complert i no passa res perquè en un any no es poden fer moltes coses. En tot cas, 
una cosa que nosaltres volem tractar és el tema del carnet de renda, se’ns ha 
comentat que el 2017 estarà implementat i això és una gran notícia, perquè nosaltres 
una de les coses que no compartim, això sí que és cert, quan es posa el PowerPoint 
el dia de l’audiència pública, es parla de consolidar la rebaixa fiscal i senzillament no 
estem dient de pagar més o menys impostos, sinó que qui en paga més i qui en 
paga menys. Això sabem el marge que tenim amb l’IBI és reduït, quan hem parlat 
amb el Damià doncs hem vist, bé, la predisposició a parlar de determinades 
exempcions que nosaltres no entenem si no són per motius estrictament de renda i 
aquí és on nosaltres posaríem l’èmfasi i les nostres aportacions en el carnet de renda 
vindran per aquí, de no menystenir, en absolut, la capacitat recaptatòria d’aquest 
Ajuntament, bonificacions les que calguin perquè en moments, encara que ens 
tinguem per sortits de la crisi, les conseqüències són molt fortes, han instal·lat una 
precarització de les vides, i estarem molts anys patint-ho. Per tant, no hem de 
carregar a les famílies ni a les empreses amb més tributs dels necessaris, però hi ha 
moltes famílies i moltes empreses, com hem dit sovint, que poden pagar molt més 
del que paguen i que no veurien afectades ni les seves empreses ni la seva qualitat 
de vida. Per què diem això? Perquè tenim un Ajuntament que té una capacitat 
recaptatòria brutal, augmentem el pressupost de manera significativa i de les 
inversions i això té moltes coses positives, però seguim pensant que hem de fer més. 
Un exemple: l’habitatge de lloguer. L’habitatge de lloguer és una bona notícia de nou 
que es comenci a dir que volem apostar per l’habitatge de lloguer. Els darrers anys la 
resposta quan formulàvem aquesta proposta era que per poder fer lloguer s’havia de 
fer venda primer. Ara ha canviat una mica la resposta i pensem que és positiu. Però 
per a nosaltres l’enunciat és molt clar, que ningú marxi de Sant Cugat i que els que 
han marxat, no ens n’oblidem, puguin tornar si així ho volen i això passa per molt 
més lloguer del que s’està fent i no sé molt bé com quantificar, però bé, algun dia 
podem fer un estudi dels noumarxats que són molts. Ho dic perquè per exemple una 
cosa que està molt bé de PROMUSA que és el lloguer jove, quan acaben els 5 anys 
malauradament les condicions econòmiques dels joves santcugatencs no han 
canviat substancialment i, per tant, et trobes que no és un trampolí, sinó que és una 
xutada de pilota endavant, 5 anys bé, i després entres en un mercat inaccessible i 
que has de marxar de la teva ciutat. Per tant, l’habitatge de lloguer l’hem de 
maximitzar, hem de maximitzar l’aportació i per això diem que no hem de menystenir 
ingressos com l’IBI. Segona qüestió: més enllà de l’habitatge social, els pisos per 
Serveis Socials, per a nosaltres això és una cosa cabdal, quan n’hem parlat a partir 
de casos determinats hem tractat la situació dels pisos que necessitem per Serveis 
Socials, a vegades s’ha quantificat, si no m’equivoco, en una cinquantena, les 
necessitats actuals, això és una qüestió d’emergència i pensem que Serveis Socials 
que fan molt bona feina, doncs necessita més infraestructura per fer-la encara millor 
la feina. Una altra qüestió és la sala polivalent, que la sala polivalent és una gran 
inversió, perfecte si s’ha fet l’estudi, m’ho crec a més si m’ho dieu, crec que a més la 
sala polivalent és una inversió de ciutat molt més enllà dels grups musicals, que aquí 
tenim molt talent o els grups que fan cultura popular, perquè pot intentar conjugar 
aquesta problemàtica d’utilització de l’espai públic, veïns que es queixen del soroll, 
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gent que té inquietuds que les vol desenvolupar i actualment no tenim un equipament 
així. Esperem que La Unió també remodelada doncs pal·liï alguna d’aquestes 
mancances. I finalment, per fer una mica els titulars que estic fent, la qüestió de la 
lliure disposició. No m’interessa entrar en quant es va retallar i tot, però sí que penso 
que com a mínim podríem tornar als 100.000 euros de que es disposava fa uns anys, 
perquè processos com els de la Floresta o processos participatius, puguin tenir més 
recursos i els veïns vegin més capacitat de decisió i participació. Aquestes són 
algunes de les coses que nosaltres hem avançat, li hem avançat al Damià i que ens 
agradaria treballar bé, sobretot això que deia, no menystenir ingressos, l’habitatge de 
lloguer i els pisos de serveis socials, la sala polivalent i pensar-la bé perquè sigui un 
equipament realment que ens duri, que no ens passi com l’Auditori que no fas la sala 
bé i al final tothom coincideix amb això. I finalment la lliure disposició als barris. Tenim 
uns dies, un mes per fer-ho i farem propostes a l’espera d’aquesta, no sé si dir-li 
negociació perquè s’aprovarà igual, però que determinarà el sentit del nostre vot final. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Sr. Calvet, a títol de conclusió. 

 

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

CALVET: Bé, en tot cas, agrair el to de totes les intervencions, agrair la voluntat de 

tots els grups, manifesta voluntat malgrat algun vot contrari en aprovació inicial, de 
treballar propostes concretes per tal de disposar de la millor eina possible. Jo crec 
que hem coincidit molt en els aspectes bàsics del què és aquest pressupost i de la 
voluntat del que ha de ser, del que és el projecte de proposta i el que ha de ser el 
pressupost aprovat el desembre, coincidim molt tots plegats amb els temes de 
participació, amb els temes d’habitatge de lloguer, no puc estar-me’n de dir que de 
lloguer n’hem fet molt històricament, PROMUSA té un parc públic de 500 habitatges 
que no és un parc menor, sent una ciutat per entendre’ns, propi de PROMUSA, no 
d’altres institucions que hagin fet habitatges de lloguer a la nostra ciutat, però sí que 
és veritat i abans el Ferran ho apuntava, que els últims anys ha sigut molt difícil poder 
fer lloguer, molt difícil, es van retallar les subvencions, les subsidiacions i això es 
necessita molt de múscul financer en un moment compromès també per poder 
atendre necessitats socials. Ara ens hem determinat a avançar les polítiques més 

hard per entendre’ns, d’habitatge en règim exclusivament de lloguer. Això necessitarà 

tot d’ajustos, tot de previsions, tot de plans de viabilitat econòmico-financera, de les 
eines de que disposem per poder-ho tirar endavant. En definitiva, agraït, insisteixo, 
per les intervencions dels Grups, a la seva disposició, jo els aniré a buscar 
evidentment per poder treballar al llarg d’aquest mes aquestes propostes que poden 
enriquir encara més el pressupost que mereix Sant Cugat. 
 

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

MES: Molt breument Sra. Alcaldessa. Simplement perquè no m’agradaria que surés 

en l’ambient que hi ha una partida del barri del Monestir que està embolicada en 
temes de participació ciutadana i que no hi ha consignació pressupostària, jo, 
diguem-ne, mira’t-ho, sí que hi és. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, és un detall, bé, jo crec que tenim temps 

de parlar-ho i estudiar-ho. Sr. Blázquez. 
 

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

per al·lusions. Exactament Sr. Villaseñor no l’he entès, la meva exposició no estava 
parlant d’això, estava parlant d’un altre tema. 
 

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

MES: Doncs ho parlem després, si vols. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     14 (Convergència, ERC-MES i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   3 (C’s) 

Abstencions:      8 (CUP-PC, ICV-EUiA, PSC i PP) 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 

 

Govern Obert 

 

32.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL CODI DE CONDUCTA DELS 

MEMBRES ELECTIUS I DEL PERSONAL DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT DE 

SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 
El Pla d’Integritat es va aprovar per unanimitat al Ple desembre de 2014. 

 
L’article 55 de la Llei Catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, concreta els principis ètics i les regles de 
conducta que regeixen l’actuació dels alts càrrecs. 
 

L’apartat 3r del mateix article estableix que els ens locals han d’elaborar un 
Codi de conducta dels seus alts càrrecs, que concreti i desenvolupi els principis 
d’actuació, als quals fa referència l’apartat primer, n’estableixi d’altres addicionals, si 
escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, sense perjudici del règims 
sancionador establert per aquesta Llei. 
 

És per això, que l’Ajuntament ha elaborat un codi de conducta que estableix 
els principis ètics i les regles de conducta per les quals s’han de regir els membres 
electius, la gerència municipal, les direccions d’àmbits de gestió, els/les directius/ves 
previstos a l’EBEP, les direccions dels organismes autònoms municipals, la gerència 
de les empreses públiques municipals i la direcció de les Entitats Públiques 
empresarials locals. 

 

En base a tot l'anterior, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

 

1r.- APROVAR INICIALMENT el Codi de Conducta dels membres electius i del 

personal directiu de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 

2n.- PUBLICAR el projecte de text de Codi de Conducta a l’espai web 

http://www.santcugat.cat/go/politica-integritat durant el termini d’un mes en la pàgina 
web municipal i donar-li la màxima difusió podent durant el susdit termini formular-se 
al·legacions i aportacions per part dels membres electius aliens a l’equip de govern, 
entitats, associacions i de la ciutadania en general. 

  

3r.- TRASLLADAR el present acord als membres electius, la gerència 

municipal, les direccions d’àmbits de gestió, les direccions dels organismes 
autònoms municipals, la gerència de les empreses públiques municipals i la direcció 
de les Entitats Públiques empresarials locals per al seu coneixement als efectes 
escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Bé, el punt que portem de Govern 

Obert és el que ja vàrem comentar a la Comissió informativa. Bàsicament és 

http://www.santcugat.cat/go/politica-integritat
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l’evolució del Pla d’Integritat que ja vàrem aprovar el desembre de 2014. Aquest Pla 
d’Integritat lligat a la Llei Catalana de Transparència obliga als ajuntaments a tenir 
dos instruments: un és el Registre de Grups d’Interès, que vàrem aprovar no fa 
massa; i l’altre, és el Codi de Conducta. Hem fet una feina tècnica des de 
l’Ajuntament i en aquest cas el que fem és l’aprovació inicial. Tenen un mes per fer 
les aportacions que vulguin i faríem l’aprovació final a finals de desembre. 
 

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

Bé, simplement per anunciar el nostre vot, que serà abstenció amb el que deia ara la 
Tinent d’Alcalde, per poder-ho treballar, ens sap greu, i ja ho vaig dir a la Informativa, 
haver-ho de treballar en període d’al·legacions, quan és una cosa que ens sotmet 
com a càrrecs electes, diu que s’ha fet una feina interna tècnica de treball del 
document. Crec que hagués estat molt bé que aquesta feina l’haguéssim pogut fer 
tots els regidors, des del moment ú de treball del document. Ens l’hem mirat, en 
termes generals ens sembla bé, però ens agradarà poder-ho comparar amb altres, i 
poder veure si cal fer alguna al·legació. Simplement això. 
 

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

Nosaltres, jo molt breument, només per anunciar que nosaltres ens abstindrem 
també i farem el mateix que ja vàrem fer quan vàrem aprovar el Registre de Grups 
d’Interès. En aquell moment vàrem presentar al·legacions que al nostre entendre 
enriquien el text i agraïm per part del Govern la predisposició que van ser acceptades 
i, per tant, ja els anuncio que ens hem mirat el text i que nosaltres sí que 
presentarem al·legacions que esperem que siguin acceptades.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nosotros, 

de la misma manera, nos abstendremos en la votación, ya que hemos revisado con 
cariño el documento que nos han pasado. Según comentan era una copia o parecida 
a la que ya se había aprobado por la Generalitat, entendemos que hay cosas que no 
tienen ningún tipo de sentido, pero por eso nosotros nos abstenemos y 
participaremos en la redacción del nuevo documento. Hay cosas que no nos quedan 
claras, como el tema de la Comisión municipal de Ética, quién la va a componer, 
cómo se va a hacer, no está explicado y entiendo que se tiene que explicar antes de 
someterlo a votación positivo. Por tanto, nos abstendremos.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     12 (Convergència i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:    13 (CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i PP) 

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

33.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 

 

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

que és el primer cop que em toca a mi començar, no ho tenia previst. Bé, dues 
preguntes que van lligades i que, per tant, és com si fos una mateixa pregunta.  
 

ORDENANÇA DE TERRASSES: En primer lloc, el Ple de febrer vàrem aprovar una 

moció, la recordaran, del Pacte per la Nit, i entre els acords i havia l’acord de tenir 
l’Ordenança de Terrasses aprovada abans de la temporada d’estiu, ara acaba la 
temporada d’estiu, llavors la pregunta, sé que en la Comissió Informativa vàrem 
poder veure l’esborrany del text però d’això ja fa uns quants mesos i llavors era saber 
quan tenim previst poder seure’ns i tancar aquesta Ordenança i aquí lligat amb un 
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prec que és que ens agradaria que es pogués treballar conjuntament amb tots els 
grups perquè entenem que és un tema que ha generat cert conflicte i que en la 
mesura que aconseguim acostar-nos a la unanimitat segur que ens en sortirem.  
 

MEDIACIÓ EMPRESA EXTERNA REUNIONS PACTE PER LA NIT: I després lligat a 

això sabem que tenen previst reenfocar el que són les reunions de les Comissions 
del Pacte per la Nit amb una empresa externa que pugui fer la mediació, era per 
saber si ens poden donar més detalls del tema, si no és ara i és en Comissió 
Informativa doncs també ens està bé, però els agrairíem.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Perfecte, doncs així ho farem i 

efectivament intentarem accelerar el procés de l’Ordenança però sí que ens 
agradaria poder-la consensuar abans.  
 

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

tinc dues preguntes.  
 

COMUNICACIÓ TALL SUBMINISTRAMENT EMPRESES ENERGÈTIQUES: Una a 

la Tinent d’Alcalde, a la Sra. Pellicer, sobre si han tingut comunicació, si n’han tingut i 
si la resposta és sí, quantes o ja m’ho diran, tampoc no cal que respongui ara, sobre 
les empreses energètiques abans de fer talls de subministraments seguint el protocol 
de la Llei de la Pobresa Energètica doncs si ens pot donar aquesta informació en 
Comissió Informativa em sembla bé, vull dir, només per si ho podem tenir preparat, 
perquè aprofito per dir-ho en el Ple perquè a vegades després se’m passa i així ja 
prenen tots nota.  
 

ZONA APARCAMENT AL VOLTANT PISTA DE GEL: L’altra, a la Regidora de 

Comerç, com que en quatre dies ja som a Nadal, doncs respecte al tema dels 
aparcaments al voltant de la pista de gel, que l’any passat vàrem tenir una mica de 
mala sincronització entre la informació als veïns i el nombre de places per a que 
aquests veïns poguessin anar a aparcar perquè hauran de deixar de fer-ho al carrer 
perquè hi haurà la pista de gel, quin és el sistema que pensen seguir aquest any.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Molt bé, doncs, Sra. Ingla, li 

contestaran, entenc la informació la Sra. Pellicer a la Comissió Informativa i també 
els informarà la regidora del tema de la pista properament, molt aviat.  
 

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

MES: El primer seria un prec. 

 

PROCEDIMENT INCIDÈNCIES VIÀRIES: Com vostès saben els Consells de Barri 

són òrgans de participació i molt sovint, com passa als presidents que formen part 
del Govern, també a nosaltres, hi ha gent que se’ns adreça i diuen, hi ha un forat 
aquí o el que sigui. Jo el que faig és molt sovint a la Sra. Paraira, que pobre, molts 
d’allò li vaig enviant sobre aquest forat, sobre l’altre, sobre aquesta marquesina, 
sobre altres situacions, després en tot aquest temps, o sobre la neteja de l’altre dia i 
els productes, etcètera. Jo crec que ens passa una cosa que no tenim un 
procediment reglat de com fer les coses, segurament aquesta, la proposta que va fer 
el company del Partit Popular, sobre la marquesina del barri del Monestir, allà darrere 
de l’escorxador i el forat que em sembla que li vaig passar fa uns mesos, doncs 
aquesta i altres, com la traspassem, de quina manera tenim el resultat, perquè clar, 
no és allò que jo la vagi trucant tot el dia i agobiant-la, per entendre’ns, tot i que és la 
feina dels dos, sinó ho hauríem d’argumentar també d’una manera i també per donar 
la resposta als veïns i veïnes, que majoritàriament ja els dic que acostuma a 
funcionar, segurament amb aquesta de la marquesina que li deia no sabem res, però 
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les altres sí que acostuma a funcionar. Per tant, un prec, no sé si de participació o 
com ho fem, perquè sobretot són temes de via pública i van molt concentrats en el 
seu àmbit.  
 

CRITERIS UBICACIÓ LLUMS DE NADAL: I l’altre és sobre el Nadal no ben bé, sinó 

sobre els llums de Nadal i aquests que afavoreixen, que segurament sí que 
afavoreixen la compra, però també afavoreixen un sentit de lleure i de festa. La 
pregunta era quins són els criteris per posar-los, en quins diferents àmbits, saben que 
també hi ha hagut demandes per part de determinades zones del municipi per fer 
alguna cosa. Sabem també que els comerciants hi participen i, per tant, no solament 
és municipal i, per tant, diguem-ne que és una situació compartida i quin és el 
procediment. Ho podem parlar o en un altre moment, com considerin. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Recollim doncs el prec de la canalització de la 

informació i, en tot cas, un dia, a través de Gerència, se’ls pot explicar com és el 
funcionament de totes aquestes peticions, a través d’un sistema de seguiment de 
cadascuna de les àrees i la Sra. Paraira li respondrà el tema dels llums de Nadal. 
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

CRITERIS UBICACIÓ LLUMS DE NADAL: El tema dels llums de Nadal és 

municipal, no és comercial. Val? Ja fa anys que antigament, des de l’Associació, ho 
treballem conjuntament però sí que hem de dir que antigament hi havia uns llums 
que havien comprat veïns o comerciants, la normativa va canviar, es va haver de fer 
tota una adaptació normativa, l’Ajuntament va adquirir uns llums i jo ja ho explicaré 
bé a la Comissió Informativa, perquè fa molts anys que seguim els mateixos criteris, 
només destacar que intentem consumir el menys possible, però a vegades les 
peticions de posa’m un llum aquí no és tenir la garlanda sinó que és fer tota la 
instal·lació, vull dir, no és ara la poso aquí, ara la poso tres cap allà, ara dos. Per això 
normalment són instal·lacions fixes que les deixem durant tot l’any, durant tot l’any 
estan, quan és de façana a façana està muntat, però ho explicarem bé a la Comissió 
Informativa per aclarir tots els dubtes.  
 

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

 

LLISTES D’ESPERA CAP: Quines són les dades sobre les llistes d'espera en els 

centres d'assistència primària del municipi? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

LLISTES D’ESPERA CAP: No les tenim, Sr. Piqué. Les podem demanar, sí, sí, 

efectivament les podem demanar al Servei Català de la Salut, però no és una 
informació que nosaltres tinguem ni que maneguem contínuament. De fet tenim 
dificultats amb l’accés a aquesta informació. 
 

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

Pregunta quan es posarà en marxa efectivament el treball per part de la Taula de 
Mobilitat. 
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

MEMBRES GRUPS MUNICIPALS TAULA DE MOBILITAT: Doncs estàvem 

pendents d’acabar de tenir la designació de tots els integrants dels diferents grups 
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que es van acordar en la Taula de Mobilitat. Si jo no ho tinc malentès es va reunir la 
Taula de Mobilitat, es van crear uns grups que eren els de la bicicleta, transport i 
camins escolars. Hem estat reclamant des del mes de setembre les persones que 
ens van dir que volien formar part d’aquests grups per poder enviar les convocatòries 
i fins la setmana passada no vàrem tenir tots els participants. Per tant, ara ho 
posarem en marxa però començarem reunint els grups abans que la Taula. 
 

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

 

PRÀCTIQUES LABORALS NO REMUNERADES: És un recordatori per la Sra. 

Susana, sempre em faig un lio amb això, la Sra. Pellicer, en referència a la 
canalització de pràctiques laborals no remunerades via el SOM, recordi que li vaig 
preguntar a la Comissió Informativa que ens faltava la informació, ah, val, perdó, 
doncs Sra. Esther, doncs recordes que vàrem demanar les hores que havien fet de 
pràctiques, si ens les vols passar. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Tinc dues 

preguntes, una és per la Sra. Paraira i l’altra no sé ara directament qui serà.  
 

COST DISPOSITIU POLICIAL CAN SOLÀ CAPS DE SETMANA: El primer de tot és 

demanar, m’han arribat veus que el dispositiu policial de Can Solà de cap de 
setmana ens costa als ciutadans 8.000 euros cada vegada. És cert això? Vuit-mil. 
Això és degut als horaris extres de la Policia cada vegada.  
 

DÍPTICS CONSELLS DE BARRI: I l’altra, em sembla que és per la Sra. Barbany. 

Vàrem parlar dels díptics dels Consells de Barri que arribarien abans dels Consells 
de Barri. La setmana passada vàrem tenir el Consell de Barri de la Floresta i no ha 
arribat encara res que tinguem constància. Llavors, voldria demanar si això està 
previst que s’enviï perquè vàrem aprovar un pressupost per aquest fi. D’acord?  
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

COST DISPOSITIU POLICIAL CAN SOLÀ CAPS DE SETMANA: No ho sé. Veig que 

vostè té tanta informació que no sé pas com s’ho fa, perquè, vamos, jo no ho sé.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s (RÈPLICA):  

 

COST DISPOSITIU POLICIAL CAN SOLÀ CAPS DE SETMANA: Ho pregunto. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  

 

COST DISPOSITIU POLICIAL CAN SOLÀ CAPS DE SETMANA: Val, doncs em 

sembla molt bé, però no sé a quina conclusió vol arribar. No paguem hores extres i 
tenim botellot, doncs fem el que podem. És una solució provisional, hem de posar un 
tancament més definitiu, perquè no ens costi a la ciutat, però crec que hem afrontat 
un problema tal com ens demanaven, entre d’altres, vostès i ara també ho acabem 
de fer. Doncs no sé si són 8.000, però sí que vàrem dir, i espero que no, però no ho 
sé, però penso que estem atacant el problema que tenim que preocupa tant a veïns, 
i no sé, ja ho comprovaré o passi’m vostè la informació que veig que la té tan clara. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És dels Serveis Secrets el Sr. Ciprián, que veig 

que domina. 
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. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA):  

 

DÍPTICS CONSELLS DE BARRI: Sr. Aldo, sí, vàrem fer una reunió fa cosa d’una 

setmana amb els diferents presidents dels Consells de Barri, perquè tenim les 
revistes a punt, però volíem acabar de coordinar-nos entre tots els presidents dels 
Consells per enviar una revista més o menys similar entre tots. Ja vàrem fer la reunió 
aquesta la setmana passada, la de les Planes ja està a impremta i en breu sortiran 
les altres, ja una darrera l’altra. 
 

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

 

TIMING PROJECTE CONSTRUCCIÓ SALA POLIVALENT: Sí, un prec, en aquest 

dirigit a la Sra. Fortuny, i seria si ens pogués informar a la propera Comissió de 
Cultura, ja que hi ha en projecte una sala polivalent i una dotació d’1 milió d’euros, 

doncs potser el que seria el timing del projecte, licitació i construcció i si hi ha un milió 

d’euros, una mica, una mica la idea que tenen vostès en el cap, característiques 
tècniques de la sala, etcètera.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Doncs a la Informativa ho tractarem.  

 

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

DE C’s: Dos ruegos. El primero es para la Sra. Pellicer, en referencia a un tema en el 

que cordialmente le hemos pedido información y nos consta que ha estado en ello, 
pero es un tema que por cuestión de datos personales evidentemente no podemos 
dar datos, pero rogamos máxima prioridad y es un tema de urgencia, es un tema en 
el que se trata de vidas de personas y que se puede arreglar, creemos que se puede 
arreglar. Ese es el ruego, que cuanto antes nos dé la información que habíamos 
solicitado.  
 

RESULTAT ANALÍTIQUES CAN CABASSA: Y el segundo ruego ya lo hacemos por 

tercera vez, lo hemos hecho una vez en Comisión, otra vez en Pleno y ahora de 
nuevo en Pleno y la siguiente será un burofax con certificación de texto, entiendo. 
Queríamos tener acceso o que nos den informe sobre los resultados del análisis 
químico de la riera, creo que es Can Cabassa el nombre de la riera, en la calle 
Fuerteventura del día 8 de abril del año 2016. Sabemos que esos análisis se hicieron 
por un laboratorio, lo hemos pedido en este Pleno y en Comisión realmente también 
es cierto que ahora ha habido cambio de regidor y en las Comisiones, etcétera, pero 
que por favor nos den esa información. Muchas gracias. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Dues 

qüestions que poden ser contestades a Comissió Informativa.  
 

CAN QUITÈRIA: La primera és si el projecte per Can Quitèria, el que ha d’anar a 

dintre. Hem avançat o no hem avançat?  
 

CAN BORRULL: I una segona qüestió és respecte a Can Borrull, Sr. Calvet, el 

desenvolupament, seguiment de com està anant el tema de Can Borrull.  
 

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

 

COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT AL CORRELLENGUA I PARTICIPACIÓ 

COL·LECTIU ARRAN: La primera és sobre el tema del Correllengua, que vàrem 

veure una de les pancartes que anunciaven l’event, la celebració del Correllengua on 
hi havia vàries entitats col·laboradores: l’Ajuntament, entre elles, i Arran i amb Arran 
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és la mateixa entitat que penja vídeos a youtube on es veu com s’ataca la seu del 

PP, del Partit Popular de Sant Cugat i aquestes són les pintades que van aparèixer 
aquí a una paret de Sant Cugat, que l’Ajuntament, agraeixo la ràpida intervenció de 
l’Ajuntament, i aquí es veu precisament com ataquen la seu del Partit Popular. Bé, 
aquesta situació a nosaltres ens fa sentir molt incòmodes, perquè que l’Ajuntament 
estigui, encara que sigui col·laborant, amb una celebració d’un tema com el 
Correllengua amb una entitat com és Arran, jo sé que no tenen la culpa vostès de 
que Arran col·labori també, però s’ha de cuidar això. O sigui, si Arran és una entitat, 
un col·lectiu, que ataca partits polítics i ells mateixos o fan apologia de l’atac o 
ataquen. No sé si aquí en aquest vídeo que pengen a Internet estan admetent que 
ho fan ells directament o no, però si no ho fan estan fent apologia dels atacs i, per 
tant, entenc que se’ls ha de reprovar i no s’ha de col·laborar en coses que estiguin 
ells o no se’ls ha de permetre col·laborar en coses que els demès, que som persones 
normals i partits que estan a la ciutat fent coses per a la ciutat doncs col·laborin. O 
sigui, si són demòcrates i estan en democràcia doncs que actuïn en conseqüència i 
llavors se’ls deixarà o se’ls hauria de deixar participar en tot el que vulguin i sinó no. 
Vale? I d’aquí, des d’aquí demano a l’Ajuntament, a l’equip de Govern que ho faci i 
que primer, abans de recolzar determinades iniciatives s’asseguri que no hi hagi 
col·lectius que no respecten als demès partits polítics.  
 

UBICACIÓ BANDERA ESTELADA: I la segona és arrel de l’estelada que va 

despenjar de la Plaça Lluís Millet, en compliment d’una sentència. El compliment de 
la sentència nosaltres entenem que la sentència el que vol dir és, el que diu és, que 
s’ha de despenjar la bandera per estar en un espai públic. En definitiva és això. I 
llavors el fet de despenjar-la d’un espai públic per posar-la en un altre espai públic és 
incomplir la sentència i, per tant, nosaltres entenem que en aquest cas és un prec, i 
demano que la despengin, demano que la despengin per complir aquesta sentència. 
Si la despenjaven per complir-la doncs despengin-la per complir-la, perquè la 
sentència no diu que es despengi només de la Plaça Lluís Millet, sinó que es 
despengi.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

UBICACIÓ BANDERA ESTELADA: Sr. Benejam, el segon tema, sí hem acatat la 

sentència i la sentència diu exactament que es despengi de la Plaça Lluís Millet i així 
ho hem fet, i per tant, entenem que hem complert i escolti com jo vaig dir, jo puc 
entendre que acato una sentència però no renuncio ni crec que aquest equip de 
Govern hagi de renunciar a mostrar el què és la llibertat d’expressió de la majoria 
d’aquest plenari. Per tant, així m’he assessorat i puc mal interpretar-ho, per tant, 
escolti, però així m’he assessorat i així s’ha interpretat també per qui m’ha assessorat 
en aquesta qüestió.  
 

COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT AL CORRELLENGUA I PARTICIPACIÓ 

COL·LECTIU ARRAN: L’altre tema, estic d’acord amb vostè, estic totalment d’acord 

amb vostè. Nosaltres quan col·laborem amb el Correllengua ho fem pel projecte, pel 
que suposa, per la intenció, per l’objectiu del Correllengua. És veritat que crec que 
col·laborem en plànols diferents. És molt diferent que hi hagi una institució que ho 
promogui, que hi hagi entitats, que en definitiva són entitats polítiques o societat civil 
que hi donin suport i, per tant, no ens volem sentir vinculats amb les entitats que hi 
donen suport i que no són capaces de complir amb les normes cíviques que 
reivindiquem en aquesta societat i, per tant, jo li dic molt clarament, condemno 
absolutament l’actuació d’Arran, ho he fet sempre, ho faig sempre, em miro aquelles 
persones que puguin estar més properes perquè he cregut i sempre he cregut que 
no estic d’acord amb aquest sistema de funcionament, crec que no és adequat i no 
afavoreix la convivència, tampoc afavoreix la convivència que es despengi l’estelada i 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.16                    pàg. 140 

 
ESBORRANY ACTA 

aparegui estripada en un altre lloc de la ciutat, tampoc afavoreix la convivència. Per 
tant, a veure, aquí intentem tots ser el més racionals, també ser plurals, ser 
democràtics, respectar-nos els uns als altres i jo el que li asseguro és que miraré molt 
bé l’any que ve quan tornem a participar al Correllengua en quin estatus com 
Ajuntament hi participem, evidentment, i li demanarem als organitzadors del 
Correllengua, que també tinguin en compte aquestes qüestions, perquè en aquest 
cas crec que té raó. Nosaltres no podem fer apologia de la violència en cap cas, però 
reitero, tanta violència és una qüestió com l’altra qüestió, és a dir, no respectar els 
símbols dels uns o dels altres és violència i, per tant, aquí n’hi ha hagut per totes 
bandes Sr. Benejam. 
 

Conclòs l’anterior i essent les 00:14 h del dia 22 de novembre de 2016, la 
Presidència aixeca la sessió en el lloc al principi indicat, de tot el qual com a Secretari 
General, certifico. 


