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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 

M. CONESA I PAGÉS 

 

Tts. d'Alcalde: 

C. PARAIRA I BESER 

C. FORTUNY I CAMARENA 

D. CALVET I VALERA 

S. PELLICER I LÓPEZ 

J. BARBANY I FREIXA 

P. SOLER I ARTALEJO 

 

Regidors: 

E. SALAT I LLORENTE 

J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 

M. PÉREZ I MATEO 

E. ROVIRA CAMPOS 

C. BRUGAROLAS I CONDE 

N. GIBERT I DASCA 

I. BEA I SEGUÍ 

R. PIQUÉ I HUERTA 

A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 

S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 

M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 

M. INGLA I MAS 

F. VILLASEÑOR I ROMERO 

E. GÓMEZ I PÉREZ 

R. CASAMITJANA I ABELLA 

R. GUTIÉRREZ I ILLANA 

A. BENEJAM I PERETÓ 

D. DEFRANC I CEVALLOS 

 

Secretari General: 

J.M. RIGAU I CAIXÈS 

 

Interventor acctal.: 

R. BUSTAMANTE I IGLESIAS 

 Al Saló de Sessions de la 

Casa de la Vila de Sant Cugat del 

Vallès, essent les setze hores i un 

minut del dia quinze de maig de 

dos mil disset, es reuneix en 

sessió ordinària el Ple municipal 

sota la Presidència de la Il·lma. 

Sra. Alcaldessa i amb l'assistència 

dels Regidors relacionats al 

marge, així com del Secretari 

General i de l’Interventor acctal. 

 

El desplegament de la 

sessió i correlativa adopció 

d'acords, es van produir en els 

següents termes: 

  

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bona tarda. Ens anem incorporant per 

començar el Ple ordinari i de nou, un cop més, benvinguts i benvingudes per iniciar 

aquest Ple ordinari del mes de maig i ho fem, en primer lloc, amb una informació en 

relació a l’ordre dels punts, perquè el punt 19 de l’Ordre del Dia, si no hi tenen 

inconvenient, el tractarem dins l’apartat de mocions institucionals. M’han informat que 

han arribat a un acord els diferents portaveus i, per tant, el punt 19 el podrem tractar 

com un 17bis, per dir-ho d’alguna manera, i també anunciar que el punt 18 té un 

redactat incorrecte i el redactat que proposem és la “Moció dels Grups municipals 

d’ERC-MES i CUP, per uns espais d’oci lliures de violència masclista”. És així? 

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

la signeu tots, diguéssim, que no només és d’ERC-MES i CUP. Bé, tots, els mateixos 

grups que hi ha.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Exacte. Doncs exactament. Tots els grups. 

 

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

Excepte el Partit Popular, diguéssim. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Exactament. Tots els grups i és per uns espais 

d’oci lliures de violència masclista. Ara ho dic bé? Perfecte. Us ho agraeixo. Doncs 

fetes aquestes observacions podem entrar ja en els continguts del plenari. 

 

DESPATX D’OFICI 

 

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

DATA 24 D’ABRIL DE 2017. 

 

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

de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 24 d’abril (ordinària) de 2017. 

 

MOCIONS D’ALCALDIA 

 

2.- MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE 

PERSONAL EVENTUAL. 

 

 Els articles 104.1) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 

règim local (LRBRL), i 304.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preceptuen 

que el nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són 

determinats pel Ple de cada Corporació en començar el mandat. 

 

 El Ple extraordinari de data 26.06.2015 va aprovar la creació i determinació del 

règim dels llocs de treball reservats a personal eventual per a desenvolupar funcions 

atribuïdes a càrrecs de confiança o d’assessorament especial i personal directiu per 

àrees o serveis complexos. 

  

 Entre els llocs de treball de personal eventual en la tipologia de personal 

directiu de serveis complexos dimanant de l’article 9.1.b) del Decret 214/1990, de 30 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, en 

relació amb l’art. 306 i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que es 

diferencien de la figura de directius professionals creada  per l’article 13 de la Llei 

estatal 7/2007, de 12 d’abril, per la que es va aprovar l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic -actualment text refós aprovat per Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 

d’octubre-, es va incloure el de Sots-direcció de Districtes amb una dotació 

pressupostària actual en concepte de règim retributiu brut anual de 61.610 €. 

 

 Per Decret d’alcaldia núm. 189/2017, de 27 de gener, fou disposat el 

cessament a petició pròpia de la persona que exercia les funcions del supraesmentat 

lloc de treball, havent estat feta la corresponent dació de compte en el Ple municipal 

ordinari de data 20 de febrer de 2017. 

 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.05.17                    pàg. 3 

 

ESBORRANY ACTA 

 El nombre total actual de llocs de treball configurats com de personal eventual 

es troba dins del límit legal establert per l’art. 104.bis.1.f) de la LRBRL, amb la 

correlativa viabilitat de requalificar un dels esmentats llocs sense incidència ni 

alteració de la dotació econòmica incorporada en aquesta matèria al vigent 

Pressupost municipal general. 

 

 En base a l'anterior, se sotmet al Ple municipal la següent: 

 

PROPOSTA D'ACORDS 

 

 1r.- APROVAR, de conformitat amb l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, la modificació d’un lloc de treball de personal 

eventual configurat com a Sots-director/a de Districtes en la tipologia de “Personal 

directiu d’àmbits municipals de gestió”, que roman com a personal eventual amb 

inclusió en la tipologia de personal de confiança o d’assessorament especial, tot 

adequant-se el quadre de personal eventual en els següents termes : 

 

A)  Càrrecs de confiança o d’assessorament especial 

 

Àmbit d’Alcaldia-Presidència i altres 

 

Denominació lloc             Règim dedicació           Règim retributiu (*) 

 

[...] 

 

Assessor de projectes  

comarcals i suport a 

l’ocupació           Exclusiva   61.610,00 €  

 

(*) Brut anual i revisió salarial anual segons pacte condicions treball personal 

Ajuntament per assimilació a règim estatutari funcionaris carrera ex article 305.1) Llei 

municipal Catalunya. 

 

 2n.- DEIXAR CONSTÀNCIA que l’esmentada reconfiguració del lloc de treball 

de personal eventual no comporta modificació en el nombre ni en la dotació 

pressupostària existent. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA:  Aquest punt ja el vam comentar també a 

la Junta de Portaveus. Es tracta d’una reorganització que fem d’una posició que ja es 

va aprovar en el seu dia per Ple de l’Ajuntament, per tant, no significaria un increment 

de despesa econòmica i passaria a ser un càrrec de confiança o d’assessorament 

especial per la Tinència d’Alcaldia d’Ocupació i Polítiques Comarcals.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: La última vez que hubo 

un cambio de este tipo el voto fue la abstención. En este caso, repetiré el mismo voto, 

porque es el mismo caso. Lo que sí no lo votaré a favor por los altos precios que se 

llevan en el Cartipás por los puestos estos y quisiera que esta abstención se entienda 

como un órdago para en el futuro poder revisar cuando salga algún funcionario, un 

poco revisar a la baja el Cartipás.  
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. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 

Bé, nosaltres en la línia del que hem vingut fent amb les diferents places que han 

sortit en els últims mesos hi votarem en contra. Crec que és la quarta o cinquena 

vegada que ho dic ja en aquest Ple, ens costa molt d’entendre que les necessitats de 

les àrees de Govern canviïn tan sovint i que les prioritats no formin part d’un pla 

públic o compartit amb la ciutat. Ens deien que sí, que tenen el Pla d’Actuació 

Municipal i jo l’he remirat i encara no he vist cap estratègia ni cap actuació pel que fa 

a les polítiques comarcals i fa 4 mesos, de fet, que diversos grups municipals vam 

demanar al Tinent d’Alcalde que ens expliqués els objectius de la seva àrea i encara 

no ho tenim clar. Com sempre, ens agradaria que el procés de selecció d’aquesta 

plaça sigui en condicions de professionalitat i transparència, i que es defineixin, per 

tant, les necessitats de la plaça i que els grups municipals puguem estar al cas del 

què es demana i de com es compleixen aquestes necessitats per les diferents 

persones que candidatin. Em repeteixo més que l’all, ja ho sé, però la veritat és que 

no ens en fiem i, per tant, el nostre vot en contra és sense cap tipus de recel.  

 

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

MES: En primer lloc, teníem un dubte formal, atès que el que es porta en aquest Ple 

és la modificació de la Direcció del lloc de treball que era de Barris, la Sotsdirecció de 

Barris, la modifiquem i la canviem pel que vostès han anomenat...., el què passa és 

que el mes de febrer el Ple va aprovar la supressió d’aquesta plaça, per tant, va 

aprovar la supressió a partir de la qual es va renomenar la plaça de Participació i és el 

que surt exactament al Ple del mes de febrer. Per tant, nosaltres entenem des del 

punt de vista d’una prelació temporal que no podem modificar una plaça que ja ha 

estat suprimida. En tot cas, és un tema d’ordre. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Jo crec que ja els ho han aclarit en la 

Comissió Informativa, però en qualsevol cas, els sigui aclarit. 

 

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

MES: En tot cas, fem la intervenció? Era una demanda tècnica. Avia’m, el nostre 

grup com vostès saben, va donar suport mitjançant una abstenció al conjunt de les 

aprovacions dels càrrecs directius, eventuals i d’assessorament, el mes de juny. Per 

tant, diguem-ne que nosaltres no tenim un odi o alguna cosa similar cap el personal 

directiu o de confiança d’aquesta casa. No he dit que els altres companys el tinguin, 

Ramon, no ho he dit. Per tant, aquest és un posicionament inicial sobre la necessitat 

en determinats casos de que hi hagi aquest tipus de personal, per al seu 

coneixement previ, etcètera i tot plegat. En aquell moment es van aprovar 13 

directors/assessors i el nostre grup va donar una abstenció que volia dir una 

aprovació i, per tant, un suport. Paulatinament s’han anat aprovant altres 3 càrrecs, 

aquest seria el quart. Nosaltres no hi hem donat suport als anteriors, excepte un, que 

després anomenarem, atès que no era allò que es va acordar, per tant, nosaltres 

donarem suport a allò que es va acordar i allò que no, no. En aquest sentit, fa també 

dos o tres mesos, vam aprovar el lloc de Director de Promoció Econòmica, 

Sotsdirecció de Promoció Econòmica, que entenem que ha estat encertat i pel que 

hem vist, funciona molt bé i nosaltres els vam fer una sèrie de preguntes molt clares 

per donar suport a aquella aprovació, no com en l’anterior cas i que els llegiré o en tot 

cas, els diré sintèticament: “ens poden assegurar que en l’àmbit d’ocupació no hi 
haurà cap altre càrrec de designació directa, assessorament o mitjançant comissió 
de serveis, o contractació a la Fundació Sant Cugat Actiu? Si és que no, el nostre 
Grup actuarà en coherència amb el vot que es va fer en el seu moment i 

s’abstindrà”. Vostès ens van respondre, Sra. Joana Barbany “Puc dir-li que no hi 
haurà cap càrrec eventual que ocupi Ocupació perquè en tenim un, Alcaldia-

Presidència, no està previst” Sra. Barbany, segona intervenció: “Doncs no n’hi ha i 
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no està previst”. Aquest seria un dels punts de la intervenció, jo crec que és el 

fonamental. Nosaltres vam donar suport a aquell lloc de treball, atesa la intervenció de 

vostès, i sense entrar en cap altra consideració solament per aquesta entenem que 

no es va, com a mínim a nosaltres, no se’ns va respondre el què era o en aquell 

moment no se sabia i, per tant, va en contra d’allò que vam acordar. Ara podríem 

entrar en altres consideracions sobre si la necessitat de treure una plaça de barris és 

adequada o no, nosaltres entenem que ja ho hem dit en Comissió Informativa, que 

era una plaça que funcionava bé i, en qualsevol cas, la persona se’n va anar i si se’n 

va anar, doncs se’n va anar. La supressió és una altra tema. Tenim moltes obres en 

diferents barris, entre ells, el barri del Monestir, però també a la Floresta i en tots. A 

tots tenim unes quantes obres pendents i enteníem que aquesta era una plaça que 

consideràvem que era interessant. I l’altra, és sobre el conjunt de la plaça. Avia’m, 

aquesta plaça prové d’un pacte polític, un pacte polític lícit. Per tant, quan estem 

dient que és lícit vol dir que no és il·legal i fins i tot es podien fer moltes més places 

perquè estem dintre dels marges de càrrecs de confiança, fins a “x”. En aquest cas, 

no estem parlant d’un càrrec directiu, sinó que estem parlant d’un càrrec de 

confiança lligat a l’àmbit d’Alcaldia. Si no recordo malament és la primera vegada que 

hi ha un càrrec d’aquests lligats a l’àmbit d’Alcaldia que no sigui d’Alcaldia, això no és 

ni bo ni és dolent, simplement és des de l’any 1999 i, per tant, el nostre grup, com ja 

els deia, votarem en contra, sobretot per la fase 1, que els comentava, nosaltres vam 

fer un posicionament respecte a una resposta, no respecte a unes altres.  

 

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

ser un poco más explícito yo que el señor Villaseñor. Parafraseando uno de los 

peores Presidentes de la Democracia española, según mi parecer, el Sr. José Luis 

Rodríguez Zapatero, hoy votamos la incorporación de un “pastor de nubes” al nutrido 

grupo de bien pagados cargos de confianza del equipo de gobierno. 61.000 euros es 

mucho dinero, salario desmesurado aquí y en cualquier empresa privada, que no 

base sus criterios en selección de un currículum imponente o una formación 

excelente. El caso que hoy debatimos, repito, el único criterio para la selección de 

este cargo de confianza, no nos engañemos, es la compra de voluntades por parte 

del equipo de gobierno a un partido político, el Partido Socialista de Catalunya, que 

mercadea, sin rubor alguno, con los votos que le prestaron para este mandato. Lo 

que se quiere hacer hoy es aplicar el principio básico que rige y ha regido siempre en 

los diferentes principios de Gobiernos de Convergencia y las variantes del Tripartito, y 

que curiosamente la pronunció un Ministro de Zapatero. La Sra. Carmen Calvo dijo 

en su día: “el dinero público no es de nadie”. No, no señores, señores del PDeCAT, 

señores del PSC, señores del PP y Sr. Dimitri Defranc, nosotros somos los 

guardianes del Erario Público y debemos velar por su correcto uso en beneficio de la 

ciudadanía. Gastarlo en la compra de voluntades no es una de las expectativas que 

los contribuyentes han depositado en nosotros, por lo menos, los votantes de 

Ciudadanos. Malgastarlo en un asesor de proyectos comarcales y apoyo de 

ocupación es una auténtica banalidad, cuando es un cargo de Gobierno inventado ad 

hoc, del que se desconoce en los 40 años de democracia y cuyo ámbito, desde 

luego, no es el municipal. Hablar encima de soporte a la ocupación en Sant Cugat, 

que tiene uno de los índices más bajos de desempleo de toda España me parece un 

insulto a la inteligencia, un “pastor de nubes”. Votaremos en contra. 

 

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

PC: Jo no sé què és un “pastor de nubes”, encara no m’ha quedat massa clar. En tot 

cas, el nostre posicionament va una mica en la línia de tot l’expressat anteriorment, a 

excepció de l’abstenció. Ho hem dit en diverses ocasions, nosaltres l’escala salarial 

fixada per aquest equip de govern no la compartim i entenem que la majoria social 

d’aquest país no la pot entendre, precisament perquè està molt allunyada de la 
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mitjana de les rendes del nostre país i també del nostre poble. 61.000 euros a l’any 

ens sembla descabelladament, pornogràficament alt i també això és una crítica que 

fem sempre, entenem que aquests sous estan molt, molt allunyats de la realitat de la 

“gent normal”, si em permeten aquesta expressió, si és que existeix la “gent normal”. 

Per altra banda, nosaltres també compartim que la plaça de Sotsdirecció de districtes 

era interessant i necessària, no només interessant, sinó que feia una feina específica, 

molt sovint els districtes per l’extensió de la nostra ciutat queden descavalcats de 

moltes de les polítiques que s’apliquen justament al centre i, per tant, que hi hagués 

una persona que es dediqués explícitament a això és important i, per tant, vostès 

intenten equiparar les places però ens sembla que no tenen res a veure. Això, com 

els deia, és una plaça de confiança, nosaltres no tenim cap odi als càrrecs de 

confiança, entenem que són necessaris en una certa mesura i amb una certa 

coherència d’escales salarials, ens sembla que poden ajudar a portar el prisma polític 

en la intervenció tècnica, però el que no es pot fer és crear una “menjadora” i places 

ad hoc, amb aquests sous dels que estem parlant avui. Per altra banda, haig d’insistir 

amb la demanda d’informació que vam fer ara fa 3 o 4 mesos sobre exactament què 

hi havia dins de la cartera de Polítiques Comarcals i Ocupació. Ocupació ens queda 

més clar, Polítiques Comarcals no, ens sembla que és una Tinència també feta ad 

hoc i, per tant, és una plaça que sorgeix d’un pacte i, per tant, en definitiva i en 

coherència amb l’expressat votarem en contra. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA:  Bé, en primer lloc, volia agrair el to amb 

que ha parlat, per exemple, el Sr. Ferran Villaseñor, també la Sra. Núria Gibert, 

lamentar una mica el to que ha utilitzat Ciutadans. Nosaltres, els ajuntaments, tenen 

autonomia municipal, l’autonomia local per organitzar-se. Nosaltres en aquest cas el 

que fem és una reorganització legal, establerta dintre dels límits i ho portem a 

aprovació del Ple i estem fent el que la llei ens permet, no és que siguem millors o 

pitjors per fer-ho, cada municipi en la mesura de les seves possibilitats i les seves 

forces polítiques i necessitats actuar en conseqüència i vull pensar que tothom, en 

principi, actua pel bé de la ciutat, que també és el nostre cas. Poden haver recels per 

part d’altres grups polítics, però que quedi clar que nosaltres no estem fent res que 

no sigui, que no faci qualsevol altre municipi quan té unes necessitats o quan creu 

que es pot organitzar millor. Vam dir en aquell cas, Sr. Ferran Villaseñor, que no hi 

hauria una altra plaça d’ocupació. Nosaltres en l’última remodelació de Cartipàs que 

vam fer, vam aprovar una nova àrea, en aquest cas la Tinència d’Alcaldia d’Ocupació 

i Polítiques Comarcals, que és nova, en aquest cas, per part de la nostra manera 

d’organitzar-nos. Creiem que calia donar un relleu i una importància perquè no vivim 

aïllats en la nostra ciutat, sinó que ens comuniquem amb altres àmbits, ens 

organitzem en l’Àrea Metropolitana, també amb el tema comarcal. Hi ha molts 

projectes molt importants que ens afecten que tenen a veure amb la comarca del 

Vallès Occidental, temes de mobilitat, temes de transport, temes d’ajuts socials, 

d’energia. No vivim d’una manera aïllada. El que hem intentat amb aquesta nova 

plaça és també donar un nou impuls a tot això. Pel que fa als districtes, ens hem 

organitzat, és cert que vam canviar la plaça que hi havia, dintre dels límits, que en 

aquell cas segurament els semblava millor i que per això la van votar a favor, però 

també dintre de la legalitat com ho estem fent ara, i hem fet una reorganització. En 

aquest cas, el que s’ha fet va ser treure aquesta Sotsdirecció de Districtes, però 

també hem fet una remodelació que vostès coneixen de l’àmbit de Participació, que 

s’ha dotat d’una nova estructura per intentar fer tot aquest seguiment millor, més 

acurat, també de les obres, perquè els districtes no només són obres sinó que tenim 

projectes també importants per a la ciutat i que estem vehiculant a través de la 

participació que també ha sigut una demanda i una petició de molts dels grups que 

tenim aquí. Per tant, nosaltres respectem que potser no els agrada, que vostès 
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s’organitzarien d’una altra manera, els preus d’aquests sous no ens passem ni per 

dalt; que vostès els farien més baixos, doncs els ho respectem, vull dir, no hi ha cap 

inconvenient, però sí que pensem que pel bon desenvolupament d’aquesta nova 

àrea, per la potestat organitzativa que tenim és el que correspon i també dir que en 

aquest cas també volem, penso, que amb aquests càrrecs que hem anat fent de 

Direccions, de Sotsdireccions, etcètera, ho hem intentat fer amb tota la transparència, 

vull felicitar als professionals que estan treballant dia rere dia en aquesta casa, al que 

hi dediquen moltíssimes hores i que fa que tot funcioni millor, és un suport que 

nosaltres considerem imprescindible per tirar endavant la ciutat i els projectes que 

volem fer i, per tant, ja que s’ha dit també expressar públicament el nostre suport a 

aquests professionals que ens ajuden a tirar el dia a dia endavant.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:  11 (CUP-PC, C’s, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Abstencions:       2 (PP i regidor no adscrit) 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

3.- DACIÓ DE COMPTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 

MODIFICACIONS PARCIALS DE L’ARTICULAT DEL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

Vista l’aprovació inicial, per part del Ple municipal, en sessió ordinària 

celebrada el passat 20 de febrer de 2017, de la modificació parcial dels articles 8, 9, 

13, 14, 34, 37, 38, 39, 40 i 46, i supressió de les disposicions transitòries primera i 

segona del Reglament de Participació Ciutadana 

 

Vist que es va sotmetre dit expedient a informació pública per un termini de 30 

dies d’acord amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, amb publicació de sengles anuncis en data 

9.03.2017 en el DOGC, BOPB, El Punt Avui, web municipal i taules d’edictes de 

l’Ajuntament, i així mateix per part del departament municipal de Participació foren 

trameses en suport digital les modificacions del RPC a les diverses associacions i 

entitats del municipi registrades per tal que poguessin formular al·legacions i/o 

suggeriments. 

 

Atès que durant el període d’informació pública comprès des del 10 de març 

fins el 24 d’abril de 2017 no s’ha presentat cap al·legació, reclamació i/o suggeriment 

segons certificat del Servei d’Atenció Ciutadana de 25 d’abril de 2017, i que segons 

el que estableix l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l’aprovació inicial ha quedat 

elevada a definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. 

 

En base a tot l’anterior es fa dació de compte al Ple municipal que pren formal 

coneixement dels següents extrems: 

 

PRIMER.- RESTAR ASSABENTATS que ha quedat elevada a definitiva 

l’aprovació inicial acordada pel Ple municipal en sessió de 20 de febrer de 2017 de la 

modificació parcial dels articles 8, 9, 13, 14, 34, 37, 38, 39, 40 i 46, i supressió de les 

disposicions transitòries primera i segona del Reglament de Participació Ciutadana, 

en no haver-se formulat cap al·legació en el termini d’informació pública. 
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SEGON.- CONSTATAR la procedència de la publicació legalment preceptiva 

del text íntegre de les modificacions parcial de l’articulat, en el seu dia aprovades, del   

Reglament de Participació Ciutadana al Butlletí Oficial de la Província als efectes de 

la seva entrada en vigor en els termes establerts per l’article 66.1) del ROAS en 

relació amb l’article 65.2) i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: En la sessió 

del Ple municipal del dia 20 de febrer, vam fer l’aprovació inicial de les modificacions 

parcials del Reglament de Participació Ciutadana. Es va obrir un període d’informació 

pública, des del 10 de març fins el 24 d’abril i en no haver-se presentat cap al·legació 

doncs queda definitivament aprovada aquesta modificació del Reglament de 

Participació Ciutadana. 

 

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

Breument, només per dir que quan vam fer l’aprovació inicial, el meu grup ja va 

manifestar que si bé estàvem contents amb el nou Reglament de Participació 

Ciutadana i dels canvis introduïts fruit del consens, hi havia un aspecte en el qual 

nosaltres no ens acabava de convèncer, que és pel que fa a l’àmbit de les consultes 

populars i la majoria requerida per tal de poder impulsar aquestes consultes. Tot i 

així, doncs, deixar constància que el nostre grup no ha canviat de parer, malgrat això, 

entenem que és un text de ciutat, que requereix doncs ser aprovat amb el consens i 

demès i, per tant, per això, doncs vam decidir que no procedia presentar unes 

al·legacions que després d’haver parlat amb diferents Grups no prosperarien i, per 

tant, per això no les hem presentades. Reiterar el nostre posicionament i, per tant, 

entenc que ara ja quedarà aprovat i no cal ni votació, però sí que volia que constés 

en Acta aquest posicionament.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Moltes gràcies. Així constarà. Passem 

doncs al punt quart. 

 

 4.- DACIÓ DE COMPTE DE DESIGNACIÓ PARCIAL DE REPRESENTANTS 

DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VEÏNS EN ELS CONSELLS DE BARRI. 

 

 - RESTAR ASSABENTATS de les següents designacions comunicades per 

part de diverses associacions veïnals i entitats del municipi dels corresponents 

representants designats per a formar part com a membres dels  Consells de barri de 

conformitat amb la composició establerta per l’art. 37 del Reglament de Participació 

Ciutadana.  

            

Consell de Barri de les Planes 

  

Associació Espai ECO les Planes:   Ignasi López Hernández       

               

                   Suplent: Ángel Bellver 

 

Consell de Barri del Centre Est 

 

Associació Aula de Sò:  Xavier Asensio Pla 

  

Plataforma Animalista:  Joana Giménez           Suplent: Àlex Cuesta  

        Marisol Catarros 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Bé, Ple 

darrere Ple doncs portem al coneixement de tots vostès dació de compte de les 

diferents designacions o bé per substitució o per incorporació de noves entitats, en 

els diferents Consells de Barri. En aquest cas, presentem doncs una nova 

incorporació al Consell de Barri de les Planes, l’anomenada Associació Espai ECO de 

les Planes, que el titular que la representarà serà el Sr. Ignasi López i el suplent 

l’Àngel Bellver. Per altra banda, en el Consell de Barri Est, l’Associació Aula de So, 

presenta com a titular el Sr. Xavier Asensio i la Plataforma Animalista, bé, substitueix 

el que fins ara era el titular, la Sra. Joana Giménez, per la Sra. Marisol Catarros. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Hi ha alguna observació? Doncs queda 

realitzada aquesta dació de compte. 

 

5.- PROPOSTA DE CANVI PARCIAL DE REPRESENTANT EN ELS 

CONSELLS DE BARRI. 

 

- APROVAR a proposta del  grup polític municipal de la CUP, la designació de 

nou representant en el Consell de Barri del Centre Oest en els termes que així mateix 

s’indiquen, tot això de conformitat amb l’art. 37.1) del vigent Reglament de 

Participació Ciutadana, tot restant modificada parcialment la designació inicial 

aprovada pel Ple municipal en sessió de 16 de novembre de 2015: 

 

Vocal Consell de Barri del Centre Oest 

 

Vocal CUP: Marta Batllori 

                  Antonio Ontañón 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Pel que fa a 

representants polítics, el grup de la CUP ens ha presentat la nova designació del 

vocal del Consell de Barri del Centre Oest, substituint a la Sra. Marta Batllori, pel Sr. 

Antonio Ontañon. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      24 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, 

         PSC i PP) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       1 (regidor no adscrit) 

 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 

 

Medi Ambient 

 

6.- DACIÓ DE COMPTE DE LA “DECLARACIÓ DE TARRAGONA” 

APROVADA DURANT LA 17ª ASSEMBLEA DE LA XARXA DE CIUTATS I 

POBLES PER A LA SOSTENIBILITAT. 

 

Antecedents 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.05.17                    pàg. 10 

 

ESBORRANY ACTA 

 

1. Sant Cugat del Vallès, un municipi de 87.722 habitants i 48,32 quilòmetres 

quadrats que gaudeix d’un entorn privilegiat amb 2.113 hectàrees de parc natural, 

gairebé un milió de metres quadrats de zones verdes urbanes i 50.000 arbres 

urbans, ha situat la sostenibilitat com una prioritat de govern. 

 

2. La missió de la corporació és promoure la sostenibilitat econòmica, social i 

ambiental per a les persones, entitats i empreses amb l’objectiu de millorar la 

qualitat de vida, difonent els seus valors i fomentant la innovació i la creativitat. 

 

3. El compromís del municipi de Sant Cugat del Vallès amb la sostenibilitat arrenca 

amb el procés d’Agenda 21 iniciat fa més de 10 anys i que va culminar l’any 2005 

amb l’aprovació pel Ple municipal del corresponent pla d’acció: el Pla Director de 

Desenvolupament Sostenible. Dins d’aquest Pla ja s’incloïen, entre d’altres, 

algunes accions destinades a promoure les energies renovables i l’ús eficient 

d’energia. 

 

4. En el Ple de 19 de gener de 2004 es va aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament de Sant 

Cugat a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la 

Diputació de Barcelona i constituïda mitjançant l’Assemblea de Manresa el dia 16 

de juliol de 1997.  

 

5. És al 2008, amb l’aprovació de l’“Estratègia Local sobre el Canvi Climàtic” quan 

s’impulsen de forma més concreta tot una sèrie de plans i programes orientats a 

les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). 

 

6. El 10 de febrer de 2009 es va formalitzar a Brussel·les la signatura de l’adhesió de 

Sant Cugat al PACTE i el juliol del mateix any es va redactar el Pla d’Acció 

d’Energia Sostenible (PAES) a través de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Aquest Pla contempla mesures de 

mitigació per reduir els efectes del canvi climàtic específicament en el consum 

energètic.  

 

7. El 10 de març de 2012, l’Ajuntament de Sant Cugat es va adherir al Programa 

d’Acords Voluntaris de la Generalitat, on es refermava el compromís de Sant 

Cugat en la lluita contra el canvi climàtic.  

 

8. El 28 d’abril de 2014, en el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès es va aprovar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i pobles per l’adaptació als 

efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral, aprovat en el marc de la 14ª 

Assemblea General de la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, 

celebrada el 18 de març de 2014 a Vilanova i la Geltrú de la que forma part 

integrant l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  

 

9. Refermant aquest compromís, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès també va fer 

seu l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat “Per un salt 

endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una energia sostenible 

local”, aprovat en la 14ª Assemblea de la xarxa celebrada a Vilanova i la Geltrú el 

18 de març de 2014 (Declaració de Vilanova). 

 

10. L’Estratègia Local sobre el Canvi Climàtic s’ha de completar amb unes 

directrius per a l’adaptació, doncs, tal i com fan palès els experts del IPCC 

(Intergovernmental Panel of Climate Change) en el seu darrer informe, el canvi 

climàtic és una realitat i ja se’n poden constatar els impactes.  
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11. El 21 de juliol de 2014, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es va adherir a la 

iniciativa Mayors Adapt  (Alcaldes per a l'Adaptació) de la Direcció General d'Acció 

pel Clima de la Comissió Europea i s’està redactant el Pla Local d’Adaptació al 

Canvi Climàtic (PLACC). 

 

12. El 20 d’abril de 2015, el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès es va adherir a la “Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles 

habitables, fèrtils i resilients”, aprovada en la 15ª Assemblea General de la Xarxa 

de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Barcelona el 11 de març de 

2015. 

 

13. El 18 de gener de 2016 es va aprovar pel Ple Municipal la Moció institucional 

de suport als acords presos a la Cimera pel clima celebrada a París, per un nou 

protocol de canvi climàtic (COP21). 

 

14. El 23 de maig de 2016, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès es va adherir a la “Declaració de Sant Sadurní d’Anoia: Renovem el 

compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic 

cap el 2030”, aprovada en la 16ª Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Sant Sadurní d’Anoia el 4 de febrer de 

2016. 

 

15.  A la 17ª Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat celebrada a Tarragona el passat 8 de març de 2017 es va aprovar la 

“Declaració de Tarragona, per un Turisme Sostenible i compartit”. 

 

Atesos els antecedents, PROPOSEM: 

 

1r.- DONAR COMPTE i restar assabentats de l’acord de La Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat per un turisme sostenible i compartit, aprovat en el marc 

de la 17ª Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, celebrada 

a Tarragona el passat 8 de març de 2017, de la qual forma part integrant l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès.  

 

L’esmentat acord diu: 

 
“DECLARACIÓ DE TARRAGONA 

Per un turisme Sostenible i compartit 

Nacions Unides ha proclamat 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al 

Desenvolupament amb la voluntat de destacar el potencial del turisme com a 

instrument per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

l’Agenda 2030 i com a eina d’intercanvi de cultures per promoure la pau, la 

sostenibilitat i l'eradicació de la pobresa, amb una apel·lació especial a empreses, 

autoritats i consumidors. 

Al nostre país, el turisme ha assolit un punt de maduresa que l’ha portat a plantejar-

se reptes de sostenibilitat i de relació equilibrada entre residents i visitants. Aquesta 

perspectiva assumeix les visions de documents com la Declaració de Cape Town 

(2002), la Carta de turisme responsable  (Ajuntament de Barcelona 2010, Diputació 

de Barcelona 2015), la Declaració de Barcelona, la Visió 2020 pel Turisme 
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Responsable de Catalunya (2013) o la Carta Mundial del Turismo sostenible +20 

(2015), que posen èmfasi en la gestió dels impactes i en una distribució equitativa 

dels efectes beneficiosos i adversos. 

La tasca ha estat reconeguda amb diverses certificacions que avalen la promoció de 

models no agressius amb el medi ambient i d'enriquiment social i cultural, com són 

ara Biosphere World Class Destination, atorgada a alguns municipis i territoris 

catalans, o la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) que han aconseguit 

diversos espais naturals on conviuen la conservació, l’ús públic i el 

desenvolupament econòmic de la població local. 

 
En particular, el turisme té un pes important a la ciutat de Tarragona que avui ens 
acull, i també a les comarques que l’envolten, on l’arqueologia i l’arquitectura, la 
tradició i la cultura, el paisatge i el medi natural o la gastronomia i l’enologia tenen un  
paper destacat en el triangle ambiental, econòmic i social. 

 

És per tot això les ciutats i pobles ACORDEM:  
 

SUMAR-NOS als objectius de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al 
Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament 
pròsper, ambientalment sostenible i socialment inclusiu.  
 

CONSCIENCIAR les administracions, els consumidors i el sector sobre la 

importància de conservar el patrimoni social, cultural i ambiental i persuadir-los sota 

el lema de la campanya internacional #Tourism17. 

PROMOURE als nostres territoris, ciutats i pobles un turisme sostenible, amb 

lideratge públic i models de gestió responsable, amb orientacions sobre 

acreditacions, sensibilització cap a la problemàtica del canvi climàtic i implementació 

de criteris d’ecoeficiència als establiments. 

ASSUMIR les repercussions d’un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i 

d’intercanvi cultural, ha de controlar i gestionar el seus impactes per tal de garantir la 

preservació del medi ambient, social i econòmic i, en darrer terme, per assegurar la 

seva mateixa subsistència. 

RECONÈIXER el paper dels governs locals i els actors rellevants en un treball 

col·laboratiu, transparent i de responsabilitat compartida per crear llocs millors per 

viure i per visitar. 

ESTIMULAR la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als 

visitants de les nostres ciutats i pobles experiències agradables i d’a lta 

qualitat mitjançant la participació en experiències de turisme sostenible millorades. 

ENS INSTEM a presentar la Declaració de Tarragona en els respectius plens  i a 

notificar l’acord a la presidència de la Xarxa.  

 

17a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  

Tarragona, 8 de març de 2017” 
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2n.- NOTIFICAR l’acord plenari a la Presidència de la Xarxa. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Com vostès 

saben, que he anat repetint en diferents Plens, l’Ajuntament de Sant Cugat pertany a 

la Xarxa de Sostenibilitat de Pobles i Ciutats per la Sostenibilitat, la qual és una xarxa 

que ens interessa molt en el nostre funcionament, perquè no és solament el contacte 

amb altres municipis de Catalunya a nivell polític, sinó que també a nivell de tots els 

tècnics i, per tant, hi ha molta transmissió d’informació i de noves experiències en 

aquest camp de la sostenibilitat doncs que ens són molt interessants. En particular, 

apart del treball que es fa durant tot l’any, hi ha una sessió anual en la que se sol fer 

una declaració per fixar algun dels temes que són d’actualitat i, en particular, el dia 8 

de març de 2017, es va aprovar en la seu de Tarragona una declaració, la Declaració 

anomenada de Tarragona, per un turisme sostenible i compartit. Aquest, el tema d’un 

turisme sostenible és un tema molt important amb segons quines franges sobretot 

del Litoral català i és un tema preocupant o fins i tot en la mateixa ciutat del 

Barcelona, per tant, la declaració que vostès tots tenen doncs és una declaració que 

es va treballar durant aquesta reunió i la portem com a dació de compte.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Algun grup que vulgui intervenir? Doncs 

els ho agraeixo i queda realitzada aquesta dació de compte. 

 

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS PARCIALS DE L’ARTICULAT DEL 

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 

 

Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 23 de gener de 2017 va 

aprovar inicialment la modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal, constituïda 

per un nou text actualitzat i millorat resultant de la refosa del ROM vigent amb 

incorporació de les diverses esmenes presentades pels grups polítics municipals i 

que es concreten en la modificació parcial dels articles 11, 22, 26, 28, 30, 31, 34, 35 i 

36, així com la supressió de la disposició transitòria segona decaiguda en haver estat 

ja implementada la transformació dels antics Consells de Districte en Consells de 

Barri i restant la disposició transitòria primera com a disposició transitòria única 

concernent a la implementació dels nous mitjans informàtics i telemàtics com un dels 

drets per a la realització de les seves funcions i tasques de treball per part de tots els 

membres electius de la Corporació municipal, tot això en els termes del text 

diligenciat de document normatiu incorporat a l’expedient, adequant-se la 

corresponent proposta elevada en el seu dia al Ple, al resultat del treball de la 

Comissió Especial de revisió integral del ROM. 

 

Atès que en el propi acord plenari es va disposar de sotmetre l’expedient a 

informació pública durant un termini de 30 dies hàbils a comptar del següent al de 

publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, de conformitat amb el que disposa 

l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

(LRBRL), als efectes de formulació d’eventuals al·legacions i/o suggeriments per part 

de qualsevol persona interessada, tot determinant-se així mateix que les 

modificacions del vigent ROM i text refós resultant restarien aprovades amb caràcter 

definitiu, sense necessitat d’adoptar-se nou acord, en el supòsit que durant el període 

d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o 

reclamació, havent estat publicat el corresponent Edicte en el DOGC núm. 7306 de 
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data 10 de febrer de 2017, BOPB de la mateixa data, tauler d’edictes de la Casa de la 

Vila, web municipal i diari El Punt Avui de data 2 de febrer de 2017. 

Complementàriament als anuncis en diaris oficials, fou tramès en suport digital a les 

diverses associacions i entitats del municipi el text íntegre de les modificacions de 

l’articulat del ROM als efectes de facilitar la major participació ciutadana en la fase 

d’informació pública amb possibilitat efectiva de consulta directa immediata del text i 

de formulació d’al·legacions i suggeriments. 

 

Atès que durant el període d’exposició pública han estat formulades 

al·legacions únicament per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OADC) a través 

d’escrit presentat en data 21.03.2017 mitjançant correu certificat. 

 

Vist l’informe de Secretaria General emès en data 5 d’abril de 2017 circumscrit 

a l’anàlisi del marc legal i aspectes jurídics dimanants dels suggeriments de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya sobre ampliació parcial d’alguns articles, tot concretant-se els 

suggeriments de l’OADC sobre l’articulat del ROM i la seva posada en connexió amb 

el marc legal aplicable en els següents termes: 

 

 “Article 26.- Caràcter públic de les sessions” 

 

- Pel que fa a l’apartat 4) s’al·lega que la retransmissió en directe dels Plens, per 

streaming al web de l’ajuntament i íntegrament pels mitjans de comunicació públics 

o privats que concorrin, constitueix una mesura de transparència i participació 

ciutadana positiva, però considera l’OADC que aquesta mesura “es completaria 
amb la previsió que els ciutadans poguessin enregistrar les sessions pels seus 

propis medis”. 

 

Valoració al·legació: Si bé el propi caràcter públic legalment establert de les 

sessions plenàries del Ple comporta de manera inherent la possibilitat que el públic 

assistent pugui utilitzar gravadores o dispositius d’enregistrament sense que el seu 

ús hagi estat mai prohibit, s’estima aquesta part de l’al·legació. 

  

- En la pròpia al·legació es recomana “considerar l’oportunitat d’introduir la 

característica de la immediatesa de les gravacions” i “que la còpia de les 

gravacions també la pugui sol·licitar qualsevol ciutadà” ja que en el ROM 

únicament es preveu que els grups municipals puguin sol·licitar-ne una còpia. 

 

Valoració al·legació: La immediatesa de les gravacions ja concorre en la pràctica, en 

ésser disponibles al web municipal que incorpora un link a la web de Cugat.cat i pel 

fet que les sessions plenàries es retransmeten en directe (so i imatge) per part de 

l’Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) “Cugat.cat” que gestiona en aquest 

municipi el servei públic audiovisual local de comunicació segons allò previst a la 

Llei autonòmica 22/2005, de 29 desembre, de comunicació audiovisual de 

Catalunya, i article 85 bis de la LRBRL, que fa un reenviament pel que concerneix a 

les EPEL, als articles 53 a 60 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i 

Funcionament de l’Administració General de l’Estat.  

 

Pel que fa a que la còpia de les gravacions pugui ésser lliurada als ciutadans que 

ho demanin, s’accepta la incorporació d’aquesta previsió al ROM, si bé deixant 

constància que fins tant es pugui implementar legalment a l’Administració local la 

vídeo-acta de les sessions plenàries, la còpia que es lliuri no podrà ésser certificada 

per Secretaria General respecte la seva autenticitat i integritat que sí s’atribueix 

legalment a les actes de les sessions plenàries. 
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En el sentit esmentat no resulta aplicable actualment en les corporacions locals la 

regulació del funcionament dels òrgans col·legiats continguda en els articles 15 i 18 

de la Llei bàsica estatal, 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pels següents motius: 

 

a) L’article 15.1) en disposar que el regim jurídic dels òrgans col·legiats s’ajustarà a 

les normes contingudes en la Llei, afegeix que aquesta obligació s’imposa “sin 
perjuicio de las peculiaridades organizativas de las administraciones públicas 

en que se integran” i la disposició final dissetena de la pròpia llei contempla 

l’adaptació normativa necessària tot disposant que “en el plazo de un año a 
partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las 
normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en 
esta Ley”. 

 

b) Resulta indubtable que dites peculiaritats organitzatives pel que fa al 

funcionament dels òrgans col·legiats municipals, es contenen respecte al 

funcionament del Ple municipal en els articles 46 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i articles 97 a 111 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el vigent text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMC). 

 

En conseqüència, s’estima el suggeriment de l’OADC si bé amb la precisió que les 

esmentades còpies de les gravacions no tindran caràcter formal d’acta de la sessió 

certificable per Secretaria General fins tant hagi estat legalment implementada la 

vídeo-acta de les sessions plenàries en la legislació de règim local. 

 

“Article 34.- Règim de sessions” 

 

En l’al·legació de l’OADC referida a aquest article s’assenyala que “seria 
recomanable aprofitar l’actual modificació del ROM per introduir que la publicitat de 
les actes tingui lloc de forma immediata, amb independència que després escaigui 
una posterior data d’aprovació de l’acta”  

 

Valoració al·legació: Resulta en principi inviable en base al marc jurídic actual 

incorporar al ROM aquesta determinació en els termes proposats per l’Oficina 

Antifrau, pels següents motius: 

 

- Segons els articles 110 i 111 de la LMC, les actes han de formalitzar-se per escrit i 

ésser incorporades o bé en un llibre d’actes o en plecs de fulls habilitats 

legalment, essent aquesta última forma la que es troba implementada en aquest 

municipi mitjançant la transcripció de les actes de les sessions plenàries -una 

vegada aprovades- en plecs de fulls de paper d’ofici oficial degudament numerats i 

que al final de cada any són relligats amb el corresponent diligenciat. 

 

- Si bé actualment les sessions plenàries són gravades en àudio i també en vídeo 

així com retransmeses en directe per part de l’Entitat Pública Empresarial Local 

Cugat.cat, ambdós enregistraments, avui per avui, no poden substituir l’acta 

escrita fins tant la legislació bàsica estatal sobre règim local sigui adaptada a la 

regulació sobre òrgans col·legiats establerta per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic (articles 15-18, específicament pel que fa a la 

gravació de les sessions i obtenció d’un fitxer resultant junt amb la certificació 

expedida pel Secretari sobre autenticitat i integritat del mateix), essent presumible 

que aquesta adaptació normativa es trobi efectuada a horitzó 2 d’octubre de 2017 
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dins del termini d’un any establert en la disposició final dissetena, apartat 1), de la 

precitada Llei estatal 40/2015. 

 

- Sembla necessari de remarcar que, fins tant sigui aprovada, l’Acta de la sessió té 

naturalesa d’esborrany, tal com es desprèn de l’article 206 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, que permet emetre 

certificacions dels acords abans que s’aprovi l’Acta, sempre que es faci salvetat en 

aquest sentit. 

 

- En un ordre pràctic, cal deixar constància que les actes de les sessions plenàries 

en aquest municipi serien més pròpiament pel seu contingut diaris de sessions, 

en la mesura que recullen no una expressió sintètica de les intervencions sinó una 

transcripció literal i tenint en compte que la durada dels plens ordinària es situa en 

una forquilla de 5 a 7 hores, esdevé materialment impossible disposar l’endemà 

de la sessió del text íntegre de l’acta ja que es transcriu manualment en fitxer word 

per part de personal administratiu de Secretaria General escoltant en el 

corresponent àudio el contingut de les intervencions. 

 

Sens perjudici de l’anterior, seria viable d’incorporar a l’article 34 del ROM una addició 

en el punt 5è concretada en que “la publicitat de les actes de les sessions plenàries 
tindrà lloc de forma immediata una vegada es trobi establerta en la legislació de 

règim local la formalització de les actes en àudio o vídeo certificables”. 

 

En conseqüència s’estima aquesta al·legació si bé amb la supraesmentada 

precisió. 

 

“Article 35.- Drets dels membres electes” 

 

En l’al·legació de l’OADC es proposa pel que fa al subapartat 1, lletra i) segon 

paràgraf, la supressió de la frase “de l’Ajuntament de què formin part”, ja que “s’entén 
que el membre electe ho serà de l’Ajuntament”. 
 

Valoració al·legació: Cal assenyalar que aquesta anomenada “consideració d’estil” 

que es formula en l’al·legació no procedeix en la pràctica pels següents motius: 

 

- Quan es fa referència al dret a la percepció d’assistències en els termes previstos 

per l’article 75.3) de la LBRL, per part dels membres electius que no tinguin règim 

econòmic de dedicació parcial ni exclusiva, es considera necessari d’explicitar 

“dels òrgans col·legiats de què formin part” puix que si bé tots els regidors 

integren el Ple municipal, aquesta circumstància no es dóna òbviament en la 

Junta de Govern Local, en les Comissions Informatives municipals ni en la 

Comissió Especial de Comptes de les que sols en forma part un representant de 

cada grup municipal, així com tampoc en la Junta de Portaveus integrada 

únicament pel portaveu de cada grup  polític municipal. 

 

Pel que es refereix a l’al·legació circumscrita a les percepcions econòmiques per 

part dels membres electes tot recomanant que “el ROM explicités l’obligatorietat 

de donar publicitat a aquesta quantia assenyalada pel Ple municipal”, procedeix 

d’assenyalar que no correspon al ROM d’establir aquesta obligatorietat de 

publicitat que ja es troba preceptuada per l’article 75.5) de la LRBRL, en disposar 

que hauran de publicar-se íntegrament en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la 

Corporació els acords plenaris referents a (i) les retribucions dels càrrecs amb 

dedicació exclusiva i parcial i règim de dedicació, (ii) les quanties de les 
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indemnitzacions i assistències, (iii) i la determinació dels membres electius que 

realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 

 

En conseqüència es desestima aquesta al·legació. 

 

“Article 36.- Drets funcionals específics dels grups municipals” 

 

En les al·legacions de l’OADC es recomana la previsió en el ROM de que es 

confegeixi un reglament que contingui el registre i les condicions d’utilització i 

possibles sancions pel mal ús dels equips informàtics i telèfons mòbils amb accés a 

internet i adreça electrònica de forma individualitzada, posats a disposició dels 

membres electes que ho sol·licitin segons estableix la corresponent modificació del 

reglament orgànic.  

  

Valoració al·legació: Si bé no concorre objecció d’incorporar aquesta previsió en el 

ROM, sembla més adequat de residenciar-la en un Codi ètic municipal, procedint 

d’assenyalar que en l’apartat 5.7) del “CODI DE CONDUCTA DELS MEMBRES 
ELECTIUS I DEL PERSONAL DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 

DEL VALLÈS” aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió de 21 de novembre de 

2016, es disposa “fer un ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials de 

les institucions públiques”. 

 

Cal indicar que en el propi Codi de Conducta, hom preveu de manera expressa en el 

seu apartat 7è “Règim sancionador” que en cas d’incompliment dels principis de 

bona conducta, s’aplicarà el règim sancionador establert en el capítol II del títol VII de 

la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

 

En conseqüència es proposa desestimar aquesta al·legació. 

 

En base a l’anterior i en exercici de l’àmbit de competència atribuït al Ple per 

l’article 52.2.r) de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sotmet al Ple municipal la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions formulades per l’Oficina Antifrau de 

Catalunya (OADC) respecte als suggeriments de complementació dels articles 26 i 

34 del Reglament Orgànic Municipal, en els següents termes de redacció 

addicionada remarcada en negreta i cursiva sobre el text inicial: 

 

Article 26.- Caràcter públic de les sessions 

 

[...] 

 

4. Els Plens i les audiències públiques seran retransmesos en directe, per streaming 

al Web de l’Ajuntament i íntegrament pels mitjans de comunicació públics municipals 

o privats que concorrin, excepte en aquells casos en que segons la legislació de 

règim local poden ésser secrets el debat i la votació referits als assumptes 

susceptibles d’afectar els drets fonamentals de la ciutadania a què es refereix l’article 

18.1) de la Constitució, quan així s’acordi per majoria absoluta. Els ciutadans 

podran enregistrar les sessions pels seus propis medis. 

 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.05.17                    pàg. 18 

 

ESBORRANY ACTA 

Les gravacions, tant d’àudio com d’àudio i vídeo, hauran de ser disponibles al web 

municipal amb caràcter immediat i els grups municipals així com qualsevol 

ciutadà podran sol·licitar-ne una còpia. 

 

[...] 

 

Article 34.- Règim de sessions 

 

[...] 

 

5. S’aixecarà acta de les sessions i aquesta serà pública i accessible des del web 

municipal amb compliment en tot cas de la Llei de Protecció de Dades de caràcter 

personal. 

 

La publicitat de les actes de les sessions plenàries tindrà lloc de forma 

immediata una vegada es trobi establerta en la legislació de règim local la 

formalització de les actes en àudio o vídeo certificables formalment per 

Secretaria General. 
   

Fins tant es trobi legalment implementada en la legislació de règim local la 

vídeo-acta de les sessions plenàries, serà disponible amb caràcter immediat a 

la sessió la seva gravació en àudio o vídeo però sense validesa legal de 

certificació. 

 

SEGON.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per l’Oficina Antifrau de 

Catalunya (OADC) respecte als suggeriments de complementació dels articles 35 i 

36 del Reglament Orgànic Municipal, en base a la motivació jurídica explicitada en la 

part expositiva o preàmbul dels presents acords. 

 

TERCER.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva del Reglament Orgànic 

Municipal junt amb el text de l’articulat modificat, tant pel que fa a les modificacions 

introduïdes en l’aprovació inicial com a l’estimació parcial ara de les al·legacions o 

suggeriments de l’OADC, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el 

corresponent edicte al DOGC indicant la susdita publicació, tot això  als efectes de la 

seva entrada en vigor, en els termes establerts a l’art. 65.2) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’art. 66.1) del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Bé, recordar que en el Ple municipal en 

sessió ordinària de 23.01.2017 ja vam aprovar inicialment la modificació del 

Reglament Orgànic Municipal. Recordar que era un nou text actualitzat i millorat, 

resultant de la reforma del text que en aquell moment teníem, però amb la 

incorporació de les diverses esmenes presentades pels Grups polítics municipals, en 

diferents reunions intenses que vam dur a terme. En el mateix acord del plenari es va 

disposar sotmetre aquesta modificació a la necessària informació pública, amb 

aquests 30 dies hàbils per a la necessària formulació d’eventuals al·legacions. En 

aquest sentit, doncs informar que hem rebut al·legacions per part de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya i pel que fa als acords que aprovaríem avui seria: estimar les 

al·legacions que fan referència als articles 26 i 34, entenent que són al·legacions en 

sentit de suggeriments de complementació, desestimar les dues al·legacions que fan 
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referència als articles 35 i 36, per la seva motivada explicitació jurídica per part del 

Secretari i, en definitiva, ja doncs publicar l’acord definitiu del Reglament Orgànic 

Municipal, per a que entri en vigor de manera immediata. Moltíssimes gràcies. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      23 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i 

        PSC) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       2 (PP i regidor no adscrit) 

 

Cultura 

 

8.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE 

L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL GENERAL DEL “CONSORCI LOCAL 

AJUNTAMENT – LA UNIÓ SANTCUGATENCA”. 

 

 Atès que el Ple municipal en data 20 d’abril de 2015 va aprovar inicial i 

definitivament en no haver-se formulat cap al·legació ni reclamació durant el període 

d’informació pública obert en el seu dia, la creació i constitució del “Consorci Local 

Ajuntament – La Unió Santcugatenca”, i els corresponents estatuts. 

 

 Atès que l’article 8è dels estatuts regula la composició del Consell General tot 

establint en l’apartat a) que en representació de l’ajuntament en formaran part 6 

membres nomenats pel Ple, entre els quals figuraran les persones titulars de l’alcaldia 

i de la regidoria competent en matèria de Cultura. 

 

 En execució i desplegament de l’esmentada previsió estatutària i en base a allò 

determinat en la Junta de Portaveus en sessió celebrada en data 8 de maig actual pel 

que concerneix únicament als representants polítics, i nomenant-se d’altra banda en 

unitat d’acte així mateix dos representants tècnics de l’ajuntament, es sotmet al Ple 

municipal la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

 - NOMENAR en representació de l’ajuntament per a integrar-se en el Consell 

General del “Consorci Local Ajuntament – La Unió Santcugatenca”  a les següents 

persones, tot tenint en compte que la presidència i la vicepresidència primera es 

troben atribuïdes estatutàriament a les persones respectivament titulars de l’alcaldia i 

de la regidoria competent en matèria de Cultura: 

 

Presidència: Mercè Conesa i Pagès, alcaldessa. 

 

Vicepresidència primera: Carmela Fortuny i Camarena, tinent d’alcalde de 

Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat. 

 

Vocals: 

 

Nuria Gibert i Dasca, (grup municipal de la CUP-PC) 

Sergio Blázquez i Aguirre, (grup municipal de C’s) 

Cristina Recasens i Vert, directora de l’àmbit de gestió de Cultura, Educació i 

Promoció de la Ciutat. 

Gustau Folch i Elosúa, director de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i Recursos 

Humans. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vull fer un agraïment també als representants de 

La Unió, que han vingut en aquest plenari. Té la paraula la Sra. Fortuny. 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Bé, l’any 2015 i per unanimitat es van aprovar 

els estatuts per la creació d’aquest Consorci entre l’Ajuntament i La Unió, per a fer 

realitat aquest equipament. També van ser ratificats per la Junta de La Unió i avui el 

que ens toca, el que li toca en aquest plenari, és l’aprovació dels nomenaments per a 

constituir el Consell General i també el Consell Executiu. Els estatuts que ja van ser 

aprovats el 2015, ja estipulaven la distribució en quant a representativitat. En aquest 

cas, pel que fa al Consell General són sis persones, 6 nomenaments en nom de 

l’Ajuntament, i 3 persones en nom de La Unió. En aquest sentit i per part de 

l’Ajuntament el nomenament que es proposa és la Presidència que recau en 

l’Alcaldessa, la Sra. Mercè Conesa, la Vicepresidència Primera que recau en la Tinent 

d’Alcalde de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat, jo mateixa, Carmela 

Fortuny, també dues persones de l’àmbit tècnic: en primer lloc, la Cristina Recasens i 

Vert, Directora de l’Àmbit de Gestió de Cultura, Educació i Promoció de la Ciutat i 

també el Sr. Gustau Folch i Elosua, Director de l’Àmbit de Gestió d’Economia, 

Hisenda i Recursos Humans; i les altres dues persones que també nomenem són 

dues persones dels Grups polítics municipals. En aquest cas, en primer lloc, la Sra. 

Núria Gibert, del Grup municipal de la CUP i el Sr. Sergio Blázquez, del Grup 

municipal de Ciutadans. A títol informatiu, tot i que això no és competència del 

plenari aprovar-ho, sí informar que per part de La Unió, la Junta Directiva nomena al 

seu President, el Sr. David Pujol, i també al Sr. Santiago Salido i al Sr. Roger 

Casadellà. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Me hubiera gustado que 

por lo menos se me hubiera mandado un mail diciendo que se iba a hacer esto. No 

tengo nada de información, me acabo de enterar quienes van a componer el Consejo 

ahora y por lo tanto, me parece muy bien, pero votaré en contra por la falta de 

información.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 

Vots a favor:     24 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i 

        PSC i PP) 

Vots en contra:   1 (regidor no adscrit) 

Abstencions:       0  

 

9.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UN BÉ IMMOBLE MUNICIPAL A 

FAVOR DE L’ENTITAT “DIABLES DE SANT CUGAT”. 

 

Atès que l’entitat “Diables de Sant Cugat” sol·licità, a traves de l’àmbit de 

Cultura de l’Ajuntament, la cessió d’ús temporal del local núm. 1, planta baixa, de 

l’edifici de la Rambla Torrent d’en Xandri número 33 de Sant Cugat del Vallès, per a 

ésser destinat a reunions socials de l’entitat i, principalment, com a magatzem. 

 

Atès que l’entitat “Diables de Sant Cugat”, consta inscrita en el Registre 

d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 34.467-J/1 i al Registre 

municipal d’Entitats amb el número 147. Entitat sense ànim de lucre, que té com a 
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objecte social la promoció, el foment i la participació en activitats socioculturals dels 

diables, en l’àmbit de festes populars. 

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat té l’ús del local esmentat, per contracte 

d’arrendament subscrit amb PROMUSA, titular del bé patrimonial, incorporat  a 

l’inventari de bens i drets municipals com tot seguit es descriu, d’acord amb l’informe 

del responsable de patrimoni municipal de data 20/04/2017 i fitxa d’inventari annexa. 

  
“Local de 101,83 m2 de superfície està incorporat a l’Inventari Municipal de Béns 
amb el número 9670, la situació patrimonial de drets i concessions a favor i la 
naturalesa jurídica de Bé patrimonial”  

 

Atès que, en l’esmentat contracte d’arrendament queda permès, per part de 

l’Ajuntament, la cessió d’ús del local a les entitats del municipi per la realització de les 

seves activitats estatutàries. 

 

Vist el certificat de data 24/04/2017 emès pel gerent de PROMUSA en el qual 

certifica, d’acord amb allò convingut en el contracte referenciat, l’execució de les 

obres d’adequació del local a les necessitats i activitats a desenvolupar per l’entitat 

Diables de Sant Cugat. 

 

Atès que l’art. 72 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya estableix que els 

béns patrimonials han d’ésser administrats d’acord amb criteris de màxima 

rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, si be per 

motivacions de prestació de serveis socials, activitats culturals i esportives, ocupació 

del temps lliure i altres anàlogues pot prevaldre una rendibilitat social per damunt de 

la rendibilitat econòmica. 

 

Atès que el local objecte de cessió no tenia adjudicat cap altre ús. 

 

Atès que consta incorporat a l’expedient informe del Cap del Servei de Cultura i 

Joventut de data 27 d’abril de 2017, justificant l’oportunitat i conveniència de la cessió 

interessada, en atenció a les activitats d’interès social i cultural desplegades per la 

entitat sol·licitant i, en conseqüència, es pronuncia favorablement a la petició de 

l’entitat per la cessió d’ús del local de referència. 

 

Atès que en ésser referida la cessió d’ús, a un local classificat a l’Inventari de 

béns municipals com a bé patrimonial, l’expedient ha d’estar sotmès a informació 

pública per termini de 15 dies havent-se de publicar l’anunci corresponent en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en la pàgina Web municipal, de 

conformitat amb el que disposa l’art. 75.2 del Decret autonòmic 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.  

 

Atès que la sol·licitud de cessió dels locals i espais no produeix per si mateixa, 

cap dret d’ús a favor de la sol·licitant, essent necessària per a la seva efectivitat, 

l’autorització expressa de l’òrgan competent, d’acord amb allò establert a l’article 73 

del Reglament de Patrimoni dels ens locals es proposa al Ple municipal, amb el vist i 

plau de l’interventor municipal, l’adopció dels següents:   

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR inicialment, l’expedient de cessió de l’ús temporal del local 

número 1, situat a l’edifici de la Rambla del Torrent d’en Xandri número 33, de Sant 
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Cugat del Vallès, de disposició d’ús municipal, a favor de l’entitat “Diables de Sant 

Cugat” en el termes i l’abast que se’n deriven en el document de formalització de les 

“condicions i obligacions d’usos” annex a la present, per a destinar-ho als seus fins 

associatius, en els termes que estableixen els arts. 72 i següents del Reglament del 

Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de 15 

dies, mitjançant la publicació d’anuncis al web municipal i en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) de conformitat amb el que estableix l’article 75.3 del 

Reglament del Patrimoni dels ens locals. 

 

Tercer.- DISPOSAR que, una vegada transcorregut el termini d’informació 

pública sense que hi hagin hagut al·legacions, l’expedient quedi aprovat 

definitivament sense necessitat de cap altre acord i ensems, autoritzada la cessió 

d’ús temporal del local número 1 ubicat a la planta baixa de l’edifici de la Rambla del 

Torrent d’en Xandri, núm. 33, de Sant Cugat del Vallès, a favor de l’entitat associativa 

local sense ànim de lucre, “Diables de Sant Cugat”. 

 

Quart.- APROVAR les condicions i obligacions d’usos que consten a l’annex 

incorporat a la present proposta, condicionant la seva plena efectivitat jurídica a la 

conformitat incondicional de tots els seus extrems, drets i obligacions, per part de 

l’entitat “Diables de Sant Cugat”, mitjançant la signatura documental per part del 

president de l’entitat, en la representació legal que estatutàriament ostenta. 

 

Cinquè.- NOTIFICAR els precedents acords a l’entitat “Diables de Sant Cugat” 

i DONAR TRASLLAT al Servei de Valoracions i Patrimoni de l’àmbit de Gestió 

d’Economia, Hisenda i Recursos Humans als efectes patrimonials que puguin 

correspondre i, a PROMUSA i a la Intervenció municipal, als efectes escaients. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Aquest punt i el proper són dos punts de 

cessió d’ús de locals municipals. En aquest primer cas, al carrer Torrent d’En Xandri 

a favor de l’Entitat Diables de Sant Cugat. En aquest Ple el que formalitzem és 

aquesta cessió de l’ús d’aquest local municipal per la funció social i de cohesió, en 

aquest cas, de la promoció de la cultura popular i tradicional que realitzen els Diables. 

 

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

Nuestro grupo se posicionará en este punto noveno de forma conjunta, al 

posicionamiento que adoptaremos en el punto siguiente, es decir, el punto décimo y 

nos decantaremos en ambos casos por la abstención. El motivo es que creemos 

hacer una lectura política de los criterios que a veces no son coherentes a la hora de 

ceder espacios a las entidades. En este caso, lo ponemos por delante, nos alegramos 

de que se haya podido encontrar una solución satisfactoria para Els Diables como 

también para l’Agrupament Escolta. Pero ello no quita que se hayan cerrado las 

puertas al Hostal d’Entitats, que ya hace mucho tiempo se viene reclamando por 

parte de la Asociación de Vecinos del Centre Oest, y en este sentido, el antiguo 

Ayuntamiento sigue siendo un espacio infrautilizado y no hay visos de una solución a 

corto plazo. Tampoco entendemos, como ha transcendido a la prensa y también a 

algunos de nosotros, cómo se les ofrece a las entidades de la Taula para Persones 

amb Malalties Neurològiques i Càncer, una localización en el barrio de Volpelleres, 

cuando sinceramente se muestra aquí poca sensibilidad hacia un colectivo que 

necesita un lugar evidentemente céntrico, donde poder realizar sus actividades. Por 
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estos motivos, es decir, resultando a veces un poco arbitrarios los criterios para según 

qué asociaciones, nos vemos obligados a abstenernos en esta votación.  

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Sí, jo convido als companys de Ciutadans a 

que els pugui explicar de manera llarga tota la història de cessió de locals municipals 

a diferents entitats de la nostra ciutat, moltíssimes, de tots els àmbits, socials, 

culturals, esportives, totes elles clarament justificades, totes elles clarament 

identificades i també sap greu que barregin, no sé, avui la seva intervenció ha 

barrejat coses, perquè està molt equivocat en la seva intervenció i molt confós, 

equivocat no seria la paraula, molt confós i jo em poso a la seva disposició 

conjuntament amb la Susanna Pellicer, per explicar-li, exactament, quina és la 

situació dels locals en relació a les entitats que tracten amb persones amb malalties 

neurodegeneratives, perquè està molt allunyat de la intervenció que avui ha fet en 

aquest Ple i, per tant, ens posem a la seva disposició, per poder-ho aclarir, i poder-ho 

tenir millor informat i pugui fer les seves afirmacions amb la intenció que toca. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

i 

     regidor no adscrit) 

Vots en contra: 0 

Abstencions:    3 (C’s)  

 

10.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UN BÉ IMMOBLE MUNICIPAL A 

FAVOR DE L’ENTITAT “AGRUPAMENT ESCOLTA BERENGUER EL GRAN”. 

 

Atès que l’entitat “Agrupació Escolta Berenguer El Gran” sol·licità, a traves de 

l’àmbit de Cultura de l’Ajuntament, la cessió d’ús temporal del local núm. 1, planta 

baixa, de l’edifici del camí de La Creu, núm. 3 de Sant Cugat del Vallès, per a ésser 

destinat a les activitats associatives de l’entitat. 

 

Atès que l’Associació “Agrupament Escolta Berenguer El Gran”, pertany als 

Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, inscrita en el Registre 

d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 6847. Entitat sense 

ànim de lucre que té com a objecte social la realització d’activitats encaminades a 

l’educació i el lleure de nois i noies i de les seves famílies. 

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat té l’ús del local esmentat, per contracte 

d’arrendament subscrit amb PROMUSA, titular del bé patrimonial, constant a 

l’inventari de bens i drets municipals com tot seguit es descriu, d’acord amb l’informe 

del responsable de patrimoni municipal de data 20/04/2017 i fitxa d’inventari annexa.  

  
“Local de 186,75 m2 de superfície està incorporat a l’Inventari Municipal de Béns 
amb el número 9671, la situació patrimonial de drets i concessions a favor i la 
naturalesa jurídica de Bé Patrimonial”  

 

Atès que, en l’esmentat contracte d’arrendament queda permès, per part de 

l’Ajuntament, la cessió d’ús del local a les entitats del municipi per la realització de les 

seves activitats estatutàries. 

 

Vist el certificat de data 24/04/2017 emès pel gerent de PROMUSA en el qual 

certifica, d’acord amb allò convingut en el contracte referenciat, l’execució de les 
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obres d’adequació del local a les necessitats i activitats a desenvolupar per 

l’Agrupament Escolta Berenguer El Gran.  

 

Atès que l’art. 72 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya estableix que els 

béns patrimonials han d’ésser administrats d’acord amb criteris de màxima 

rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, si bé per 

motivacions de prestació de serveis socials, activitats culturals i esportives, ocupació 

del temps lliure i altres anàlogues pot prevaldre una rendibilitat social per damunt de 

la rendibilitat econòmica. 

 

Atès que el local objecte de cessió no tenia adjudicat cap altre ús. 

 

Atès que consta incorporat a l’expedient informe del Cap del Servei de Cultura i 

Joventut, de data 19/04/2017 justificant l’oportunitat i conveniència de la cessió 

interessada, en atenció a les activitats d’interès social i cultural desplegades per la 

entitat sol·licitant i, en conseqüència, es pronuncia favorablement a la petició de 

l’entitat per la cessió d’ús del local de referència. 

 

Atès que en ésser referida la cessió d’ús, a un local classificat a l’Inventari de 

béns municipals com a bé patrimonial, l’expedient ha d’estar sotmès a informació 

pública per termini de 15 dies havent-se de publicar l’anunci corresponent en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en la pàgina Web municipal, de 

conformitat amb el que disposa l’art. 75.2 del Decret autonòmic 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.  

 

Atès que la sol·licitud de cessió dels locals i espais no produeix, per si mateixa, 

cap dret d’ús a favor del sol·licitant, essent necessària per a la seva efectivitat 

l’autorització expressa de l’òrgan competent, d’acord amb allò establert a l’article 73 

del Reglament de Patrimoni dels ens locals es proposa al Ple municipal, amb el vist i 

plau de l’Interventor municipal, l’adopció dels següents:   

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR, inicialment, l’expedient de cessió de l’ús temporal del 

local número 1, situat a l’edifici del Camí de La Creu número 3 de Sant Cugat del 

Vallès, de disposició d’ús municipal, a favor de l’entitat “Agrupació Escoltes 

Berenguer El Gran” en el termes i l’abast que se’n deriven en el document de 

formalització de les “condicions i obligacions d’usos” annex a la present, per a 

destinar-ho als seus fins associatius, en els termes que estableixen els arts. 72 i 

següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, 

de 17 d’octubre. 

 

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de 15 

dies, mitjançant la publicació d’anuncis al web municipal i en el Butlletí de la 

Província de Barcelona (BOPB) de conformitat amb el que estableix l’article 75.3 del 

Reglament del Patrimoni dels ens locals. 

 

Tercer.- DISPOSAR que, una vegada transcorregut el termini d’informació 

pública sense que hi hagin hagut al·legacions, l’expedient quedi aprovat 

definitivament sense necessitat de cap altre acord i, ensems, autoritzada la cessió 

d’ús temporal del local número 1 ubicat a la planta baixa de l’edifici del Camí de La 

Creu, núm. 3, de Sant Cugat del Vallès, a favor de l’entitat associativa local sense 

ànim de lucre, “Agrupament Escoltes Berenguer El Gran”. 
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Quart.- APROVAR les condicions i obligacions d’usos que consten a l’annex 

incorporat a la present proposta, condicionant la seva plena efectivitat jurídica a la 

conformitat incondicional de tots els seus extrems, drets i obligacions, per part de 

l’entitat “Agrupament Escolta Berenguer El Gran”, mitjançant la signatura documental 

per part del president de l’entitat, en la representació legal que estatutàriament 

ostenta. 

 

Cinquè.- NOTIFICAR els precedents acords a l’entitat “Agrupament Escolta 

Berenguer El Gran” i DONAR TRASLLAT al Servei de Valoracions i Patrimoni de 

l’àmbit de Gestió d’Economia, Hisenda i Recursos Humans als efectes patrimonials 

que puguin correspondre i, a PROMUSA i a la Intervenció municipal, als efectes 

escaients. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: En aquest cas, és un local municipal ubicat al 

carrer de la Creu, a favor de l’Agrupament Escolta Berenguer el Gran. Tornem a 

presentar i avui formalitzem aquí..., molt bona tarda, heu arribat just en el moment 

que havíeu d’arribar..., Camí de la Creu. És la formalització de la cessió d’aquest 

local municipal a favor de l’Agrupament Escola Berenguer el Gran, principalment pels 

mateixos motius que motivaven Els Diables, que és aquesta funció social i de 

cohesió, però en aquest cas, la seva clara empremta, la seva clara feina pel lleure per 

als joves i per als infants de Sant Cugat del Vallès. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 

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

i 

     regidor no adscrit) 

Vots en contra: 0 

Abstencions:    3 (C’s)  

 

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR DE LA 

MÚSICA CLÀSSICA, A SANT CUGAT DEL VALLÈS, 2017-2021 

 

Vist l’informe del director del Patronat d’Educació Municipal, Sr. Carles Miró 

Altimira, en el qual proposa l’aprovació del Pla Director de la Música Clàssica a Sant 

Cugat del Vallès, 2017-2021, presentat a resultes de l’encàrrec formulat pel govern 

municipal, com a document de consens del sector que contempla els objectius 

previstos, amb la finalitat de posicionar Sant Cugat com a referent de la música 

clàssica al país.  

 

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR el Pla Director de la Música Clàssica a Sant Cugat del 

Vallès, 2017-2021, en els termes i abast en que consten al text que s’ha presentat i 
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figura incorporat a l’expedient i el pressupost inicial, previst per a fer front a les 

despeses que se’n derivin de la seva implementació. 

 

Segon.- CONDICIONAR l’execució de les actuacions previstes per a l’anualitat 

2017 a l’existència de crèdit suficient en el pressupost d’enguany. 

 

Tercer.- ASSUMIR el compromís de consignació suficient per atendre la 

despesa que generin les actuacions previstes per als exercicis 2018 a 2021. 

 

Quart.- PUBLICAR el Pla al web municipal i anunciar-lo en un diari o revista de 

difusió local, als efectes de garantir la transparència en matèria de planificació i 

programació municipals que preveu l’article 12 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: És la primera vegada des que sóc regidora 

que presento tants punts seguits, és un dia important per l’Àrea de Cultura, però vull 

destacar que aquest, tots els punts són importants, però aquest té un valor que va 

molt enllà. Des de fa mesos hi ha una clara voluntat del Govern municipal i una clara 

implicació per part de l’Alcaldia per posicionar Sant Cugat en el lloc que li pertoca 

com a ciutat referent en música clàssica al país. Per a fer tot això, portem avui a 

aprovació del Ple aquest Pla Director de Música Clàssica que engloba els anys 2017-

2020. Per a fer-ho hem volgut fugir del treball única i exclusivament tècnic d’un 

despatx, sinó anar enfora, obrir les portes i, per tant, la diagnosi ha estat a partir del 

contacte, del necessari contacte amb les entitats, amb les persones de Sant Cugat 

vinculades amb la música clàssica, per tant, moltes veus, moltes notes, molts 

instruments per poder configurar aquest Pla Director i, per tant, des de la participació 

i des del consens. Aquesta diagnosi ha estat encarregada en el Patronat Municipal 

d’Educació. Com saben, el Patronat Municipal d’Educació contempla dins del seu 

paraigües d’activitat formativa el Conservatori i és allà on trobem el major catalitzador 

de la música clàssica a Sant Cugat. Tota aquesta diagnosi que els comentava des de 

la participació ha estat complementada amb d’altres institucions, amb persones de 

l’àmbit català i també de l’àmbit europeu. Alguns exemples són els mestres Ros 

Marbà i el mestre Savall. També hem volgut fer un pla que toqués de peus a terra, un 

pla sostenible, un pla que estigués adaptat a l’època que ens toca viure i, per tant, és 

un pla que necessàriament s’ha d’adaptar a les noves tecnologies i a les noves 

estratègies que d’altres països han tirat endavant i que necessàriament hem de 

poder adaptar i fer que incideixin en la societat i en la nostra ciutat. el que sí que els 

puc explicar i això també ho comentàvem en els debats que hem tingut també amb 

els altres grups polítics, en el si de les Comissions Informatives, és que la vitalitat de 

la música clàssica a la nostra ciutat és molt i molt elevada i, per tant, ja partíem d’un 

camí recorregut que ens ha permès endreçar i ordenar i també ens ha permès 

visualitzar nombroses activitats i nombroses inversions. Pel que fa a l’aplicabilitat 

d’aquest Pla evidentment ve acompanyat necessàriament d’una memòria econòmica, 

d’un pressupost, però ja els avanço que no és un increment de Pressupost, no ho 

podríem fer tampoc, però no és un increment de Pressupost exagerat, sinó que en 

qualsevol cas el que permet i visualitza és gestionar de manera més coordinada el 

Pressupost actual i que ja es tira endavant per part de diferents àrees de 

l’Ajuntament. Sí que de cara el 2018 hi haurà un increment lleu d’aquest Pressupost, 

el 2017 es manté però el 2018 hi haurà un increment lleu d’aquest pressupost, 

perquè és la necessària creació d’aquesta Oficina de la Música Clàssica que ens ha 

de permetre gestionar bé aquest Pla a llarg termini. Per tant, des del treball local, 
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volem anar creixent en aquesta disciplina, a nivell nacional, a nivell internacional i 

permeti’m que acabi la meva intervenció agraint, en primer lloc, als grups polítics el 

to, les aportacions i el diàleg que hi ha hagut en els diferents moments que n’hem 

pogut parlar, ja sigui previ a la diagnosi i una explicació de la diagnosi, també en el 

sector, principalment a la Taula de la Música, taula de participació que de fet ha estat 

la gènesi de creació d’aquest Pla Director i també al Carles Miró i al Xavier Blanch, 

que ja de manera molt modesta se m’han amagat allà darrere, però que han estat els 

grans treballadors i els grans perseguidors de totes aquestes entrevistes per a que al 

final puguem portar avui a aprovació aquest Pla. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, Sra. Fortuny. M’afegeixo a 

l’agraïment i la bona feina i reconeixement al Xavier Blanch i al Carles Miró, no ho 

hauríem fet sense especialistes i experts i sense aquells que estimeu Sant Cugat i 

com que tots dos estimeu Sant Cugat a banda de la vostra professió us agraïm 

moltíssim que ens hagueu ajudat a dur a terme aquesta proposta d’aprovació inicial 

de Pla Director de la Música Clàssica a la nostra ciutat.  

 

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

EUiA: Només per dir que nosaltres hi votarem a favor d’aquest Pla, que no ens 

provoca l’al·lèrgia que ens han provocat alguns altres Plans d’aquests que tenim 

damunt de la taula i perquè creiem que a diferència d’aquests el què es proposa en 

aquest Pla considerem que és un pla gairebé humil, que el que es proposa és 

endreçar tot el que fa referència a la música clàssica, tant en quant a compositors, 

músics, espais i públic i, perquè a més creiem que s’ha fet amb la participació de 

molts agents implicats i creiem també que no es proposen grans accions sinó potser 

com s’ha dit abans, tocar de peus a terra i anar estenent i fer més visible el que és la 

música clàssica al nostre municipi. I només esperem que poc a poc es pugui anar 

portant a bon terme les propostes que s’hi fan. 

  

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

presents). 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Queda doncs aprovat per 

unanimitat. Gràcies a tots. Farem molt bona feina amb aquest instrument i, per tant, 

penso que assolirem un bon nivell a tots els efectes d’aprenentatge i coneixement 

musical a nivell de la ciutadania de Sant Cugat. 

 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

Economia i Hisenda 

 

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

MUNICIPAL (AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS) CORRESPONENT AL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2017. 

 

L’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local estableix que la Intervenció 

Municipal, per conducte de la Presidència, remetrà al Ple informació de l’execució del 

Pressupost així com dels moviments de la Tresoreria. 

 

L’article 50 de les Bases d’Execució del Pressupost, aprovades pel Ple de la 

Corporació de data 22 de desembre de 2016, recull el mandat legal i estableix la 
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periodicitat així com el contingut de la informació a trametre atenent a allò establert a 

l’article 11.1.a) de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació i bon govern. 

 

En aquest sentit, es procedeix a la dació de compte de l’estat d’execució del 

Pressupost Municipal (Ajuntament i Organismes Autònoms) corresponent al primer  

trimestre de l’exercici 2017. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: Posats a fer efemèrides dels punts de l’Ordre del Dia diré que aquest és el 

primer plenari des de l’inici d’aquest mandat en el que no hi va cap punt explícit 

d’Urbanisme, però, en fi, n’hi ha d’Economia i, per tant, també podrem explicar-nos. 

En tot cas, aprofito per dir que tot i que no hi va en aquest plenari sí que a la 

Comissió Informativa vam veure l’aprovació inicial del Complex Esportiu de Mira-sol, 

que va per Decret i, per tant, indirectament un punt d’Urbanisme també hi és. El punt 

núm. 12, que és la dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost, el primer 

trimestre de 2017, que és un punt obligat de dació de compte. Primer trimestre li 

correspondria un estat d’execució, tant en ingressos com despeses d’un 25%. 

Aquest seria el càlcul lineal del que correspondria i, per tant, prenent aquest número 

com a referència explicar que en el Pressupost d’ingressos estem al 23,51%. 

Aquesta és una xifra d’execució que correspon al conjunt de partides dels diferents 

capítols del Pressupost d’ingressos. Destacar que pel que fa als impostos directes, 

que és la part més important, encara no consta en aquesta liquidació del primer 

trimestre o l’estat d’execució del primer trimestre del padró de l’IBI, que es passa el 

mes d’abril, maig. Sí que s’ha passat el de vehicles i s’han liquidat plusvàlues. De 

transferències corrents ja s’ha liquidat el fons complementari de la participació 

d’ingressos de l’Estat i que els ingressos patrimonials tenen una baixa execució, els 

cànons corresponents a aquests ingressos patrimonials s’estan liquidant ara, en els 

mesos d’abril i maig. Pel que fa a despeses, tenim un percentatge d’execució del 

18,69%, que continua essent un percentatge que prenent com a referència aquell 

25% del primer trimestre doncs té un bon nivell d’execució. En tot cas, destacar que 

les despeses de personal estan per sota del 20%, no hi ha cap extra meritada a 

aquestes alçades de l’any i, per tant, per això estem en aquest 20%, això arrossega 

molt l’estat d’execució cap aquest 18,69% que els explicava. Les despeses de béns 

corrents i serveis és baixa, encara no s’han fet despeses corresponents al Pressupost 

de 2017, normalment liquidem despeses corresponents a AD’s, que és el sistema de 

pagament de 2016. Les inversions també en aquest punt de l’any encara són, l’estat 

d’execució de les inversions baixes, són despeses d’execució lentes pel propi sistema 

de contractació, licitacions i adjudicacions i l’execució dels passius financers és baixa 

també, ja que hi ha préstecs importants que es liquiden a final d’any. Per tant, encara 

que és aviat per extreure conclusions, sembla ser que anem ben encarats amb 

aquests percentatges d’execució, no hi haurà desviacions negatives, ni en el 

pressupost d’ingressos, ni en el de despeses, ni en els ens dependents de 

l’Ajuntament. Aquesta és la dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Doncs 

queda realitzada la dació de compte. 

 

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

NÚMERO 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2017. 
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A requeriment de l'Alcaldia-Presidència, i en aplicació del Reial Decret 

500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa en matèria de pressupostos el 

Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

 

D’acord amb els articles 175 a 181 del TRLRHL, que fan referència als 

diferents tipus de modificacions de pressupost com poden ser els crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les generacions de 

crèdit, entre d’altres. 

 

 D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de 

26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats 

Autònomes i Ens Locals, en relació amb el contingut de l’article 32 i de la disposició 

addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix que s’haurà de tenir en 

compte la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Atès el corresponent i preceptiu informe d’Intervenció de data 2 de maig 

d’enguany, completat amb el conjunt d’annexos documentals que formen part de 

l’expedient, on s’informa favorablement de la possibilitat i procedència de realitzar les 

corresponents modificacions pressupostàries. 

 

ASPECTES CONCRETS DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

1. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 25 

d’abril d’enguany, s’estan realitzant actuacions de millora paisatgística a l’eix verd 

de la Rambla del Celler. Aquestes actuacions suposen una despesa de 95.704,78 

€. 

 

2. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 27 

d’abril d’enguany, des de Cultura sol·liciten el traspàs de 3.000,00 € per fer front al 

lloguer d’una tanca i als actes del col·lectiu Pi d’en Xandri.  

 

3. Segons l’informe del tècnic municipal de la unitat de Mercats emès el 25 d’abril 

d’enguany, la Fundació Sant Cugat Actiu s’ha encarregat de la realització del Sant 

Cugat VedeGust, realitzat durant l’abril passat. Per sufragar aquestes despeses, 

cal traspassar a la Fundació Sant Cugat Actiu 30.000,00 €. 

 

4. Segons l’acta del dia 7 de novembre de 2016 d’escrutini del vot presencial i 

telemàtic dels pressupostos participatius durant l’any 2016, els projectes que han 

obtingut més nombre de vots i que, per tant, s’executaran durant el 2017 són els 

següents: 

 

- Projectes grans executables (270.000,00 € cada un): 

 

a. Local per a les entitats de malalties neurològiques 

b. Naturalitzar els espais de la vora de Collserola 

c. Amfiteatre als Jardins del Vallès 

d. Itinerari per a bicicletes Rius i Taulet / Av. Graells 

e. Millora paisatgística de l’estanyol de la Guinardera 

f. Itinerari per a bicicletes entre el centre i Can Magí 

 

- Projectes petits executables (50.000,00 cada un): 
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 Crear nous horts urbans i socials  

 Itinerari per a bicicletes i vianants Coll Favà – Can Sant Joan 

 Dotar de serveis públics els parcs 

 Creuaments amb semàfors accessibles 

 Circuïts de salut amb aparells de manteniment físic 

 Pantalla acústica per a espectacles a l’aire lliure 

 

En la sessió plenària del mes d’abril d’enguany es van aprovar els 

pressupostos participatius de la millora paisatgística (remodelació) de l’estanyol de la 

Guinardera per 270.000,00 € i dels creuaments amb semàfors accessibles (mòduls 

invidents) per 17.863,39 €. 

 

Per tant, l’Ajuntament procedeix a crear els projectes participatius restants i 

suplementar el projecte creuaments amb semàfors accessibles (mòduls invidents) 

amb 32.136,61 €. 

 

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

 

1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 16 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2017 consistent en: 

 

Efectuar transferències de crèdit positives de diverses aplicacions pressupostàries 

de despesa finançades per transferències de crèdit negatives de despeses, 

ascendents a un import total de 128.704,78 €. 

 

Crear diverses aplicacions pressupostàries de despeses via crèdit extraordinari, per 

un import total de 1.682.136,61 €, finançats amb baixes per anul·lació de les 

aplicacions pressupostàries genèriques de pressupostos participatius. 

 

Incrementar el crèdit d’una aplicació pressupostària de despeses via suplement de 

crèdit, per un import total de 32.136,61 €, finançats amb baixes per anul·lació d’una 

aplicació pressupostària. 

 

 2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 

d'anuncis d'aquest Ajuntament l'edicte d'aquesta modificació del pressupost de 2017, 

durant un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb allò 

establert en els articles 169 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si durant 

aquest termini no s'han presentat reclamacions quedarà definitivament aprovada 

aquesta modificació pressupostària. 

 

 3r.- DONAR COMPTE 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 

economicoadministratius d’aquesta específica modificació de Pressupost. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: És una nova modificació del pressupost, tenint en compte diverses 

operatives comptables que passaré a explicar. Bàsicament, hem posicionat a una 

sola partida provinent de partides genèriques, per exemple, la millora paisatgística de 

l’eix verd de la Rambla del Celler, amb un total de 95.000 euros i també creem 
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partides del projecte global del pressupost participatiu de 2016-2017. El projecte de 

pressupost participatiu va culminar i efectivament això va comportar que habilitéssim 

una partida macro en el Pressupost de 2017, ara això ho traduïm a cadascuna de les 

partides que necessitem, tant pels projectes grans com pels projectes petits aprovats 

en aquest Pressupost participatiu. Per tant, tenim un total de 6 partides pels projectes 

grans, cadascun d’ells de 270.000 euros, el de l’Estany de La Guinardera ja el vam 

aprovar en un Ple anterior, perquè teníem el projecte avançat i també un total de 7 

projectes més, dels que vam anomenar petits en el procés participatiu amb una 

forquilla entre 32.000 i 50.000 euros. Aquesta modificació del pressupost ens la 

intentarem estalviar per l’any vinent i ja intentarem, doncs, que aquestes partides 

“micro” les puguem aprovar en el propi document del Pressupost i així ens 

estalviarem fer aquesta modificació a mig any.  

 

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

tot just per explicar que nosaltres votarem a favor, quan no ho fem mai, en les 

modificacions pressupostàries. De fet, aquests...., bé, no sé quin percentatge és, 

però la pràctica totalitat són els crèdits extraordinaris que van pels pressupostos 

participatius, que es troben a les bases d’execució de l’any que ve, entenem, però el 

nostre vot afirmatiu és una mica per donar el nostre suport als pressupostos 

participatius i al seu compliment. Per tant, aquest cop votarem a favor de la 

modificació pressupostària. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

             regidor no adscrit) 

Vots en contra:    0 

Abstencions:       4 (C’s i PP)  

 

 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 

PEL 2017-2018 

 

 Mitjançant resolució de la Presidència, de data 28 de febrer de 2017, s’aprovà 

la liquidació del pressupost municipal i a la sessió plenària del 20 de març de 2017 

se’n donà compte de la citada resolució així com de l’aprovació de les liquidacions 

pressupostàries dels organismes autònoms dependents. 

 

Vistos els informes d’Intervenció de data 28 de febrer de 2017 on es fa constar 

l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en 

els termes previstos als articles 3 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

 

Vist l’informe d’intervenció de data 28 d’abril de 2016. 

 

Aquesta Tinència d’Alcaldia proposa l’adopció dels següents acords: 

 

 Primer.- Aprovar inicialment el Pla Econòmic Financer (PEF) que permeti en 

l’any en curs i el següent el compliment dels objectius d’estabilitat i regla de la 

despesa, tal i com indica l’article 21.1) de la LOEPSF. 

 

Segon.- Trametre el PEF, que inclou el Model PR i la Memòria de la 

Presidència, al Departament de la Vicepresidència Economia i Hisenda de la 

Generalitat de Catalunya per tal de que sigui aprovat definitivament per l’òrgan que té  

atribuïda la competència en matèria de tutela financera dels ens locals. 
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Tercer.- Un cop aprovat definitivament per la Generalitat, trametre el PEF al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes escaients. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Efectivament, estem davant d’una proposta d’aprovació inicial d’un Pla 

Econòmic i Financer per als anys 2017-2018. Un nou Pla Econòmic Financer. Els 

pressupostos municipals estan sotmesos a diversos principis d’estabilitat 

pressupostària, de sostenibilitat financera, d’acord amb el que estableix la Llei 

Orgànica 2/2012 i, per tant, els pressupostos han de complir un conjunt d’indicadors 

de solvència econòmica-financera, per exemple, l’estalvi net positiu, el romanent de 

tresoreria per a despeses generals, també ha de ser de signe positiu, un deute viu no 

superior al 110% dels ingressos corrents, un període mitjà de pagament a proveïdors 

no superior a 60 dies. El propi objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord amb 

l’article 11 de la Llei esmentada abans, de la Llei Orgànica 2/2012, i finalment la regla 

de la despesa d’acord amb l’article 12 d’aquesta mateixa Llei Orgànica. La regla de la 

despesa es defineix com la variació de la despesa computable respecte l’any anterior i 

no pot superar la taxa de referència del creixement del PIB que determina el Ministeri 

d’Hisenda. Per tant, és una dada macroeconòmica aliena al dia a dia d’aquest propi 

Ajuntament. I també, per explicar l’estabilitat pressupostària, és la situació d’equilibri 

al superàvit estructural. Principi de sostenibilitat financera, s’entén com la capacitat 

per a finançar compromisos de despesa, presents i futures, dins dels límits 

d’endeutament legalment establert, aquell 110% que anomenàvem abans. Així, 

explicat aquest marc teòric del que és un Pla Econòmic Financer, venim d’un Pla 

Econòmic Financer en el 2015-2016, un Pla Econòmic Financer que es va basar en 

tot un conjunt de paràmetres, una base de càlcul i uns indicadors que jo voldria 

repassar per justificar que ara de nou estiguem en una Pla Econòmic Financer pel 

2017-2018. Els indicadors de solvència de 2016, vull recordar que van ser, tots es 

van complir, l’estalvi net positiu de 13 milions d’euros, romanent de tresoreria positiu 

de 15 milions d’euros, deute viu inferior a 110% dels ingressos corrents, 

concretament un 57,51%, per tant, molt de marge; i un període mitjà de pagament 

inferior a 60 dies. Recordin també que anem fent sempre la dació de compte 

d’aquests indicadors, trimestralment i, per tant, estem amb aquests indicadors de 

solvència del 2016. Això aplicat tant al propi Ajuntament com, evidentment, a les 

entitats dependents de l’Ajuntament, l’IGEPESI, l’Organisme Autònom Municipal del 

Centre Cultural, el Patronat Municipal d’Educació i l’EPEL Cugat.cat. Per tant, 

nosaltres venim d’aquests indicadors de solvència en el que va ser el compliment del 

Pla Econòmic Financer de 2015-2016, recordar que el 28 de febrer d’aquest any vam 

aprovar la liquidació del Pressupost municipal. Això ho vam fer en sessió plenària 

aquí a l’Ajuntament, prèviament hi havia els informes d’Intervenció deguts a aquestes 

dades i el que sí que vam aprovar en aquest Pla Econòmic Financer, que estava 

perfectament previst el 2015-2016, va ser la justificació de l’incompliment de la regla 

de la despesa. Concretament la despesa computada que al ser un organisme 

7/2010, que vol dir que comptabilitzem contra la compatibilitat nacional, els ingressos 

dels capítols 1 al 7 han de ser superiors a la despesa dels capítols 1 al 7 i això ho 

vam incomplir amb un total de 7 milions d’euros. Es devia, això, a l’endeutament 

extraordinari que vam assumir per tal de poder pagar les expropiacions de zones 

verdes i les derivades de tota l’operació de regularització del projecte urbanístic del 

Turó de Can Mates industrial. Insisteixo que això estava previst en el propi 

plantejament del Pla Econòmic Financer 2015-2016. I ara, en el que seria el 

plantejament de 2017-2018 la base de càlcul és aquesta liquidació de 2016 i el 

pressupost, evidentment, de 2017. Per la previsió de les despeses corrents i els 
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ingressos corrents pugem un 1,9%; fem una estimació a l’alça del percentatge 

d’execució de 2016 sobre el pressupost de 2017; incorporació dels romanents de 

2017 i romanents següents en base a les previsions de l’execució del pressupost; 

moderat increment de despeses corrents, concretament de l’1%, excepte els 

interessos per l’any 2018; inversions noves en base a transferències de capital 

reconegudes, nou endeutament, sense increment del rati d’endeutament, que torno a 

insistir, ha de ser inferior al 110%; no hi ha increments ni baixades d’impostos; 

aplicacions dels ajustos de l’entorn 7/2010, consolidació de totes les entitats en el 

pressupost general de l’Ajuntament; i un augment de la base de la despesa 

computable a efectes del càlcul de la regla de la despesa. Amb aquesta base de 

càlcul, el que plantegem és un Pla Econòmic Financer, els principals indicadors del 

qual, és que les capacitats i necessitats de finançament en el 2016 les contemplem 

en -6,935 milers d’euros pel 2017, de 58 i pel 2018 de 247.2. El resultat de tresoreria 

ajustat en 15 milions pel 2016, 9 milions pel 2017; 3,8 milions pel 2018; un 

increment anual de despesa cobert en percentatge pel 2016 de 5,4%, pel 2016 em 

refereixo, 2017 d’1,5%, pel 2018 d’1,3%; un estalvi corrent pel 2016 de 19 milions, 

de 15 milions pel 2017 i de 15 milions més pel 2018; i una ràtio de deute viu 

consolidat del 57,5% provinent del 2016, del 63,9% pel 2017 i del 62,8% del 2018. 

No es proposen, i acabo, cap conjunt de mesures a emprendre que afectin a 

disminucions de serveis o a certes despeses o d’increment de mesures fiscals 

d’ingressos referits al deute financer. Per tant, un Pla Econòmic Financer net derivat 

de la situació de salut financera de l’Ajuntament i referenciat al Pla Econòmic 

Financer 2015-2016 del qual venim i del que hem donat compliment. 

 

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

Bé, com ja vam fer en l’anterior Ple, jo crec que la modificació de l’article 175 de la 

Constitució el 2011, la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la “Llei Montoro” 

d’Administració Local, són unes legislacions profundament injustes que s’han 

imposat sota el nostre punt de vista sense una legitimitat democràtica. De fet, la “Llei 

Montoro” ha estat declarada parcialment inconstitucional, inclús. L’aplicació 

d’aquestes normes ataquen l’autonomia dels Ajuntaments i, per tant, també els drets 

de la ciutadania i per això ens trobem avui amb la votació d’aquest nou Pla Econòm ic 

Financer, que per la bona salut de l’Ajuntament i per la informació que ens ha donat 

Intervenció, doncs està clar que incomplir la regla de la despesa en el nostre cas no 

és un gran inconvenient. Però no per això hem de deixar de denunciar que el dogma 

de l’austeritat auspiciat en les iniciatives legislatives que deia abans, per 

Convergència, PSC i PP, doncs ens ha fet esclaus de l’endeutament a tots els 

ajuntaments. Perquè el marc legislatiu ens obliga i perquè efectivament aquest Pla 

Econòmic Financer creiem que és net i està ben fet, nosaltres hi votarem a favor. 

 

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

MES: Molt breument la intervenció sobre els superàvits i sinó me la guardo per la 

moció de després perquè sinó explicarem el mateix i espero que no expliquis el 

mateix un altre cop, diguem-ne, en qualsevol cas, és lògic tirar endavant aquest Pla 

Econòmic i Financer. No oblidem una cosa, una cosa és tot el que has explicat sobre 

sostenibilitat i ràtios, etcètera i una altra el per què es tira endavant. Hi ha una sèrie 

de despeses que has citat al voltant de Can Mates que crec que també en altres 

Plans Econòmics Financers cal posar-los sobre la taula. No solament és la ràtio o 

l’espassa de Damocles exercida per l’Estat, en aquest cas, sinó que hi ha altres 

coses, com determinades despeses extres. Per tant, nosaltres hi donarem suport, 

independentment de si traguéssim aquest tema de Can Mates o qualsevol altra cosa, 

imaginem i sempre fem la broma i es va dir a la Comissió Informativa que ens toca la 

loteria, no podem comprar però si poguéssim, si ens toqués la loteria hauríem 

d’incorporar el Pla Econòmic i Financer perquè no la podríem incorporar. Per tant, 
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com és evident, aquesta situació comptable té algun problema i en tot cas fer un Pla 

Econòmic i Financer d’aquest tipus esdevé una situació patriòtica municipal.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Si no hi ha més intervencions, ah, no el 

veia, Sr. Bea, té la paraula. 

 

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

em veieu o ho feu veure. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, és que mirava al Sr. Blázquez, que 

normalment intervé en aquests punts i no... 

 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: No 

em repetiré, perquè com deia el Ferran, avui hi ha dos punts, aquest i el del superàvit 

que pràcticament són el mateix tema. Jo volia explicar una miqueta el nostre vot a 

favor, perquè abans d’aquest Ple hi ha gent que em pregunta pels punts i em va dir, 

ostres, això del Pla Econòmic Financer sona malament no?, o sigui, cara enfora, algú 

que no conegui la situació econòmica de l’Ajuntament pot pensar que és una cosa 

preocupant o degut a una situació de delicadesa. En el nostre cas no, tots sabem els 

indicadors, de fet, de tots el supòsits que explicarà el Damià, que es nota que no 

tenia punts d’Urbanisme perquè..., bé, que es nota, doncs l’únic és la regla de la 

despesa, que al nostre entendre, això cadascú tindrà l’opinió que té, però és una 

limitació legal que en el nostre cas ens limita de manera injusta. En el nostre 

Ajuntament no ens afecta. Hi ha altres ajuntaments que deixen de prestar serveis a la 

ciutadania per aquest tipus de coses, per tant, bé, nosaltres a més que veiem que 

només la regla de la despesa, que és un simple tràmit, l’Interventor sempre, tant en 

l’aprovació del 2015-2016, com en aquesta, ens ho ha anat explicant sempre, per 

tant, votarem a favor i sense cap mena de preocupació per aquesta qüestió. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

         regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:      4 (C’s i PP)  

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 

 

15.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DEL CODI DE CONDUCTA DELS MEMBRES ELECTIUS I DEL 

PERSONAL DIRECTIU. 

 
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 21.11.2016 va aprovar 

inicialment el “CODI DE CONDUCTA DELS MEMBRES ELECTIUS I DEL 
PERSONAL DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES”, i la 
publicació del projecte de text del Codi de Conducta a l’espai web municipal 
http://www.santcugat.cat/go/politica-integritat als efectes que durant el termini d’un 
mes poguessin 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.  

  
Atès que ha estat formulat un sol escrit d’al·legacions presentat per part del 

Grup municipal de Ciutadans en data 13.12.2016 amb proposta d’ampliació i/o 
reformulació de diversos apartats del Codi de Conducta. 
 

http://www.santcugat.cat/go/politica-integritat
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Atès que davant la tramitació del Codi municipal aprovat inicialment fou 
contemplada l’eventualitat de tenir en compte, als efectes que pogués procedir, la 
prevista elaboració d’un model de codi de conducta dels alts càrrecs -membres 
electius i directius- dels ens locals que en març de 2017 ha estat publicat amb 
segellament conjunt de la Generalitat, les quatre Diputacions catalanes, l´AOC, 
l´ACM, la FMC i LOCALRET, havent-se pogut constatar que les seves línies 
directrius resulten plenament conciliables amb el projecte aprovat per aquest 
Ajuntament, circumstància que va comportar de manera inherent l’ajornament de la 
resolució de les susdites al·legacions. 

 
Atès que per part de Secretaria General ha estat emès en data 13.04.2017 

informe jurídic circumscrit per la seva pròpia naturalesa a l’anàlisi de les al·legacions 
des de la vesant única de la seva posada en connexió amb el marc jurídic aplicable, 
tot concretant-se el contingut de les al·legacions i valoració jurídica en els següents 
termes: 
 

ANÀLISI JURÍDICA DE LES AL·LEGACIONS GRUP MUNICIPAL C’S 
 

“Apartat 4. Principis ètics i regles de conducta generals  

 
Els principis ètics i les regles de conducta generals són els establerts en el primer 
apartat de l'article 55 de la Llei Autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.” 

 
Contingut al·legació: Es discrepa sobre el fet que la redacció anterior del Codi de 
Conducta en allò que concerneix als principis ètics i a les regles de conducta faci 
una remissió a l’art. 55 de la Llei Catalana 19/2014, de transparència, accés a la 
Informació pública i bon govern en considerar que caldria incorporar l’enumeració i 
definició dels principis, entenent que dita enumeració s’ajustaria a les directrius de 
tècnica normativa establertes per acord del Consell de Ministres de 22.07.2005 i 
publicades a través de resolució de 28.07.2005 (BOE núm. 180, del 29.07.2005), 
manifestant el Grup municipal de C’s proposta de reformulació d’aquest apartat del  
Codi incloent l’enumeració d’un total de 16 principis, tot incorporant-se a l’al·legació 
la següent proposta de redacció de l’apartat 4: 

 
PROPOSTA GRUP C’s DE REDACCIÓ DE L’APARTAT 4 DEL CODI “PRINCIPIS 

ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA GENERAL” 

 
“Totes les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació subjectiva d’aquest Codi de 
Conducta actuaran, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis 
fixats en l’ordenament jurídic vigent, a partir dels valors i principis democràtics, i 
també d’acord amb els principis següents: 

 
1. Principi d’igualtat i de no discriminació  

Respectar el principi d’igualtat de tracte en les relacions amb les persones. En particular, 
evitar qualsevol discriminació per raons de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altre 
condició o circumstància personal o social. 

 
2. Principi de legalitat 

Les decisions i actuacions s’ajustaran sempre a l’ordenament jurídic en vigor. 
 
3. Principi d’imparcialitat, independència i objectivitat 

Les decisions s’adoptaran de forma adequada a la finalitat que persegueixen, conciliant l’ 
interès general amb el particular i evitant al màxim l’afectació de drets i llibertats 
públiques. 

 
4. Absència d’abús de poder 
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Exercir les seves potestats únicament amb la finalitat amb la que han estat atorgades per 
les disposicions vigents i evitar qualsevol actuació que no tingui un fonament legal o que no 
estigui motivada per un interès públic. 

 
5. Principi d’eficàcia, economia i eficiència 

Actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, vetllant sempre per l’ 
interès general. 

 
6. Dedicació al servei públic i exemplaritat 

Vetllar per a la vocació de servei públic i l’exemplaritat en la realització del treball diari i 
dels propis actes i en el respecte als deures i les normes, fent del comportament 
professional del personal públic n model de referència vers la ciutadania. 

 
7. Obertura, transparència i confidencialitat 

Fer la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació de l’Ajuntament i les seves 
actuacions, fomentant així la participació informada de les persones en qüestions d’interès 
públic de forma útil, veraç i comprensible. Però garantint la seguretat i la protecció de les 
dades a les que es té accés, fins i tot després de deixar el càrrec. 

 
8. Principi d’integritat i honradesa 

Exercir les tasques amb professionalitat, amb absoluta lleialtat a les normes i tenint el bé 
comú i el servei a les persones com a referent de les actuacions. 

 
9. Responsabilitat social i proporcionalitat 

Comprometre’s davant la ciutadania i respondre de totes les seves accions i decisions, i 
adoptant-les de manera adequada i proporcional a la finalitat que persegueixen, conciliant l’ 
interès general amb el particular. 

 
10. Credibilitat  

Sustentar la credibilitat en l’acompliment dels compromisos, en la qualitat dels servies i en 
el rigor de la informació. 

 
11. Accessibilitat 

Garantir l’ús de mitjans i sistemes que facilitin la interacció amb la ciutadania de manera 
fàcil, segura i comprensible, amb especial atenció a aquelles persones amb necessitats 
especials. 

 
12. Sostenibilitat 

Adquirir el compromís amb la ciutadania per la lluita contra el canvi climàtic, la protecció 
del medi ambient i l’aplicació de criteris de sostenibilitat en general i, en especial, en l’ús 
del territori. 

 
13. Proximitat 

Adequar les actuacions a les necessitats i particularitats de les persones i el territori. 
 
14. Facilitar el control extern 

Facilitar el control extern de l’actuació de la corporació local.  
 
15. Rendició de comptes  

Respondre per les decisions i accions adoptades, tant pròpies com del òrgans que 
dirigeixen, i assumir les responsabilitats polítiques i administratives que se’n puguin 
derivar. 

 
16. Cortesia 

Ser respectuós i considerat amb les persones i oferir-los el tracte adequat. 
 

Valoració jurídica al·legació: La referència a les directrius de tècnica normativa, no 
sembla pertinent ja que el Codi de Conducta no té la naturalesa de disposició 
normativa, sinó d’instrument d’autoregulació amb caràcter vinculant per a les 
persones que s’hi adhereixen, essent clar que no es tracta de cap ordenança o 
reglament municipal. 

 
D’altra banda, el fet de la remissió per part del Codi a un precepte legal sense 
reproduir-lo, resulta, fins i tot, conforme amb les directrius de tècnica normativa 
esmentades ja que en l’apartat I, subapartat 4 de les mateixes, s’assenyala que “no 
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es correcta la mera reproducción de preceptos legales. Salvo en el caso de la 
delegación legislativa, en normas reglamentarias o su inclusión con algunas 
modificaciones concretas […] deberán evitarse, por tanto, las incorporaciones de 
preceptos legales por limitarse a reproducir literalmente la ley, sin contribuir a una 
mejor comprensión de la norma.” 

 
La proposta anteriorment transcrita de redacció alternativa del Grup municipal C ’s 
inclou un total de 16 punts o principis, que d’una banda no s’ajusten exactament als 
principis d’actuació preceptius incorporats a l’article 55 de la Llei Catalana 19/2014, i 
d’altra part, alguns d’aquests principis o regles de conducta es troben ja incorporats 
a l’apartat 5) del projecte de Codi de Conducta, com és el cas del principi “3.  Principi 
d’imparcialitat, independència i objectivitat”, que es troba subsumit en els punts 
5.10) i 5.11) del Codi, o l’apartat “6. Dedicació al servei públic i exemplaritat”, 
subsumible parcialment en els punts 5.2) i 5.3) del Codi, o l’apartat 16, subsumible 
en l’apartat 5.4) del Codi i respecte als principis 6, 7 i 8 coincideixen en bona part 
amb els subapartats h), i), i j) de l’article 55 de la Llei. 

 
Conclusió: Sembla acceptable que, pel que fa a la remissió en bloc per part del codi 
als principis ètics i les regles de conducta generals de l’article 55 de la Llei, tal 
vegada seria més clar, per explicitatori, incloure l’enumeració dels principis, però 
reproduint en textualitat literal els que estableix la Llei Catalana de Transparència ja 
que són vinculants i obligatoris i, per tant, pot considerar-se que la reproducció 
exacta s’ajustaria més a la llei que no la substitució per altres formulacions més o 
menys anàlogues com es fa en l’al·legació del grup municipal de C’s. 
 
En tot cas, cal remarcar que si bé en l’apartat 4) del projecte de Codi no s’enumeren 
els principis ètics i les regles de conducta generals, sí que es conté una enumeració 
detallada en l’apartat 5è, amb un total de 23 punts, pel que fa a la projecció 
aplicativa dels susdits principis i regles de conducta generals en regles de conducta 
concretes i detallades en un ordre pràctic d’actuació. 

 

Apartat 5. Principis ètics i regles de conducta del Codi dels membres electius i 

personal directiu de l’Ajuntament i del sector públic municipal  

 
Contingut al·legació: Sembla que es proposaria afegir un nou paràgraf en el punt 
5.13) del Codi, respecte a garantir la pluralitat i participació de tots els Grups 
municipals “en els mitjans municipals d’informació i comunicació”, tot concretant-se 
dita al·legació en els següents termes: 

 
En relació amb la col·laboració amb els mitjans de comunicació i la participació en el 

debat públic 

Afegir un nou punt, el 5.13, amb el següent redactat: 

“Garantir la pluralitat en els mitjans municipals d’informació i comunicació, i facilitar espais de 

participació a tots els grups municipals, tot respectant els límits que marquen el principis 

constitucionals.” 

Valoració jurídica al·legació sobre l’apartat 5.13): Legalment no podria ésser vàlida 
la referència genèrica a “mitjans municipals d´informació i comunicació” ja que cal 
diferenciar el departament municipal de premsa i comunicació, dels mitjans de 
comunicació de l’Entitat Publica Empresarial Local “EPEL Cugat.cat” regulada com a 
servei públic de comunicació audiovisual local per la Llei catalana 22/2005, de 29 
de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya (articles 32 a 34) i que es 
gestiona sota la responsabilitat del seu Consell d ’Administració nomenat pel Ple per 
majoria qualificada de dos terços garantint la pròpia llei de manera directa la 
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participació dels grups socials i polítics mes representatius així com de les entitats 
sense ànim de lucre per mitjà de la seva integració en un consell de naturalesa 
consultiva i assessora, sense que l’ajuntament pugui intervenir en la gestió del 
servei professionalitzada i independent, tot limitant-se la intervenció del Ple 
municipal a l’aprovació del corresponent contracte-programa. 
  
Contingut al·legació a l’apartat 5.14): Pel que fa al segon paràgraf, que diu “en 
relació amb l’actuació no condicionada per interessos privats i/o conflictes d’interès”, 
proposa el Grup al·legant afegir-hi “i amb la corrupció política” en els següents 
termes: 

 
En relació amb l’actuació no condicionada per interessos privats i/o conflictes 

d’interès 

Afegir al títol: “i amb la corrupció política” 

Quedaria redactat:  

“En relació amb l’actuació no condicionada per interessos privats i/o conflictes d’interès i amb la 

corrupció política” 

Valoració jurídica al·legació: Sots una òptica de sistemàtica del Codi de Conducta, 
no encaixa aquesta addició ja que si l’actuació no ve condicionada per interessos 
privats i/o conflictes d’interès no en resulta cap escenari de corrupció política que en 
tot cas seria una conseqüència i no un principi d’actuació o conducta, que és el 
regulat pel Codi. En aquest sentit sembla oportú de referir-se a la publicació de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya “La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic 
de Catalunya”, on s’explicita que un conflicte d’interès és el risc que l’interès 
particular esbiaixi el judici base de la decisió o resolució que ha d ’adoptar el polític o 
directiu i en aquest sentit és només un risc de corrupció sense que es pugui 
confondre risc de corrupció amb corrupció efectiva que en la pràctica podrà o no 
produir-se si el polític o alt càrrec no s’absté d’actuar en els casos de conflictes 
d’interès.  
 
Contingut al·legació a l’apartat 5.15): Es proposa d’afegir un text descriptiu del 
concepte “interessos privats”, tot constatant-se que la redacció proposada en 
l’al·legació constitueix una transcripció literal o còpia textual de l’article 11.2) de la 
Llei estatal 3/2015, reguladora de l’exercici d’alt càrrec en l’Administració de l’Estat, 
tot concretant-se dita al·legació en els següents termes: 

 
Justificació proposta redacció d’un nou paràgraf, el tercer, al punt 5.15  

Afegir desprès del paràgraf segon el llistat d’interessos privats en lloc de fer una remissió 

genèrica a la legislació vigent, la qual cosa és poc aclaridora pel ciutadà, que ha d’anar a buscar 

què es considera un interès privat als efectes d’aquest apartat.  

La proposta de redacció seria la següent: 

“Es consideren interessos privats: 

a) Els interessos propis. 

b) Els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga 

relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau 

d’afinitat. 

c) Els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent. 

d) Els de les persones amb qui tinguin una amistat íntima o enemistat manifesta. 
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e) Les persones jurídiques o entitats privades a les que les persones destinatàries del codi 

hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al 

nomenament. 

f) Els de les persones jurídiques o entitats privades a les que els familiars de la lletra b) 

estiguin vinculats per una relació laboral o professional, sempre que aquesta impliqui 

exercici de funcions de direcció, assessorament o administració.” 

 
Valoració jurídica al·legació: La definició de concurrència d’un supòsit de “conflicte 
d’interès” es troba explicitada en el paràgraf segon del punt 5.15) del Codi i si bé 
resulta fàcilment entenedora la situació d’interferència entre interessos públics i 
interessos privats dels membres electius i directius, no concorre en línia de principi 
objecció jurídica en incorporar una descripció detallada coincident amb la de la 
precitada Llei estatal i, per tant, correspon a decisió política del Ple municipal si en 
el text del Codi de conducta es manté únicament la conceptuació genèrica de 
conflicte d’interès, o bé s’opta per un llistat detallat i descriptiu amb diversos apartats 
del que es consideren “interessos privats”, essent aquesta l’opció acollida pel 
Legislador estatal, però no en un Codi de conducta sinó en una llei reguladora de 
l’exercici de l’alt càrrec en l’Administració de l’Estat. 

 

Contingut al·legació a l’apartat 5.16): Proposta redacció un nou punt el 5.16 (la numeració de 

la resta canviaria) 

5.16. En els dos anys següents a la data de cessament les persones sotmeses a l’àmbit 

d’aplicació subjectiva d’aquest Codi no podran: 

a) Prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin 

participat. 

b) Si abans d’ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que 

volen incorporar-se, no incorren en la limitació de la lletra a) quan l’activitat que vagin a 

exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del 

càrrec públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest. 

c) Els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar 

serveis retribuïts de caràcter privat, també els serà d’aplicació la limitació de la lletra a).” 

 
Valoració jurídica al·legació: Pel que fa a la proposta d’afegir un nou punt 5.16) amb 
adequació de la resta d’ordinals, sembla constatable que el text que es proposa 
d’addicionar no encaixaria sistemàticament en l’apartat o intitulació “En relació amb 
l'ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació obtinguda 
en exercici del càrrec”, ja que la redacció de text addicional que es proposa pel grup 
municipal C’s no fa referencia al període d’exercici del càrrec, sinó al moment 
posterior al cessament i de manera concreta pel que concerneix a l’àmbit material 
d’incompatibilitat projectat en els dos anys següents al cessament en el càrrec.  
 
En aquest sentit, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en el seu article 75.8) disposa en textualitat literal que “Durante los dos años 
siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes a los que se refiere  
el apartado primero de este artículo que hayan ostentado responsabilidades 
ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, les serán de 
aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al ejercicio de 
actividades privadas establecidas en el art. 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
Reguladora del Ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ”. 
 
L’apartat primer de l’article parcialment transcrit es refereix als membres electius de 
les corporacions locals i pel que fa al reenviament a la supraesmentada Llei Estatal 
3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, en el seu article 15 sots la rúbrica o intitulació “Limitaciones al 
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ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese”, en el seu apartat 1 
disposa que: 
 
“Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán 
prestar Servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por 
decisiones en las que hayan participado”. 
 
Conclusió: En conseqüència, si s’acceptés pel Ple la inclusió d’aquest nou punt 
5.16) en el Codi de Conducta, procediria fer-ho sota una nova rúbrica o intitulació 
que podria ésser “En relació amb els principis de conducta ètica en el període 
posterior al cessament en el càrrec” on efectivament tindria encaix sistemàtic regular 
l’anomenat “control d´interessos postcarrec” que es refereix a les prohibicions (per 
eliminar l’interès particular) o limitacions (per evitar la influència de l’interès) en les 
activitats postcàrrec per preservar la imparcialitat de qui ha estat un servidor públic. 
En la precitada publicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, s’esmenta que el 
moviment creixent de professionals que passen a treballar del sector públic al sector 
privat o a l’inrevés, coneguts en l’àmbit anglosaxó com a “in-and-outers”, demostra 
que la línia que separa els dos àmbits és cada cop més prima i que aquest fenomen, 
conegut amb l’expressió portes giratòries (“revolving doors” o “pantouflage”), pot 
comprometre la integritat i la imparcialitat dels servidors públics. 
 
Contingut al·legació a l’apartat 5.17): Pel que fa al punt 5.17) del Codi, relatiu a no 
acceptació de regals o donacions, es proposa d’addicionar a la redacció del Codi un 
segon paràgraf que determini en un valor de 50 € les mostres no venals de cortesia 
acceptables i, d´altra banda, que hauran d’ésser retornats els regals que superin els 
50 € i es proposa així mateix l’addició d’un tercer apartat sobre la destinació i 
tractament dels objectes que no superin el valor de 50 €. 

 
Proposta de redacció 

“5.17. Abstenir-se d’acceptar regals i donacions de particulars i entitats públiques o privades, a 

excepció feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o 

protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec. 

Es considera que si les mostres no venals de cortesia superen, individualment o conjuntament, 

els cinquanta euros s’hauran de retornar o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui 

excessivament onerosa, hauran de ser entregades a l’òrgan competent de l’Ajuntament, perquè 

procedeixi segons el paràgraf següent. 

Les mostres no venals i de cortesia, que no superin el valor establert al paràgraf anterior i els 

objectes commemoratius, oficials o protocol·laris es col·locaran quan sigui adequat en vitrines o 

llocs anàlegs o en d’altre cas, es guardaran en degudes condicions i seran inventariats quan 

legalment procedeixi i des de l’àrea d’Alcaldia-Presidència determinarà l’ús institucional o social 

que se’n farà i es publicarà al portal de la Transparència en el WEB de l’Ajuntament.” 

Valoració jurídica al·legació: No concorre objecció legal en incloure la regulació 
proposada pel grup municipal de C’s en allò que fa a la interdicció d’acceptar els 
membres electius, regals o donacions, si bé cal indicar que la regulació en aquesta 
matèria continguda en el “Model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens 
locals” esmentat en el preàmbul d’aquest informe s’incorpora una regulació matisada 
en els següents termes: 
 
-“ No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora 
d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests 
supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats 
com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha 
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lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt 
càrrec. 
 
-“ No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin 
relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la 
transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb 
especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.  
 
- “Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part 
d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, 
universitats i entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades 
oficialment per raó del càrrec o a una activitat relacionada amb les seves 
responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni 
allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per 
acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament 
de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o 
un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació 
s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu 
de la invitació”. 
 
Conclusió: Correspon a decisió política del Ple municipal apreciar quina d´ambdues 
regulacions es considera més adequada.  
 
Contingut al·legació a l’apartat 5.19): Es refereix a proposta de “redacció d’un nou 
punt el 5.19)”, però sembla que s’estaria referint a la incorporació d’un segon 
paràgraf en el punt 5.18) del Codi, tot establint-se en aquest paràgraf que s’ha de 
fer pública en el Portal de la Transparència la participació en congressos, seminaris, 
jornades de treball, conferències o cursos als que s’acudeixi per raó del càrrec i es 
proposa així mateix la renúncia a les quantitats que puguin correspondre als 
intervinents per aquesta participació. 
 
Proposta de redacció d’un nou punt el 5.19 

“5.19 Els càrrecs electes i el personal directiu han de fer pública, en el Portal de la 

Transparència, la seva participació en congressos, seminaris, jornades de treball, conferències o 

cursos, sempre que la seva participació s’efectuï per raó del seu càrrec i renunciaran a les 

quantitats que els pugui correspondre per aquesta participació.” 

Valoració jurídica al·legació: Sots una òptica estrictament jurídica cal assenyalar que 
no concorreria interdicció legal en què els membres electius i el personal directiu 
acceptessin el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d ’altres 
administracions públiques o entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o 
entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidats oficialment per raó del 
càrrec o funció a una activitat, jornada, simposi o congrés relacionats amb les seves 
pròpies responsabilitats com a càrrec representatiu o directiu. Sens perjudici de 
l’anterior, correspon al Ple decidir si s’accepta la proposta de l’al·legació de C’s. 
 
Contingut al·legació a l’apartat 5.20): Proposa d’afegir un punt nou 5.20) (en realitat 
no correspondria aquest ordinal) en el sentit que el Codi Ètic incorpori com auto-
obligació la renúncia immediata al càrrec per part dels càrrecs electes i el personal 
directiu quan siguin investigats penalment per delictes relacionats amb la corrupció 
política. 

 
Proposta de redacció 

“5.20. Els càrrecs electes i el personal directiu ha de renunciar de forma immediata al seu 

càrrec davant una investigació formal per delictes relacionats amb la corrupció política.  
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Valoració jurídica al·legació: Aquest extrem ha d’ésser valorat políticament per part 
dels membres electes que integren el Ple municipal, en tant que òrgan que ha 
d’aprovar el Codi Ètic, ja que sots una òptica estrictament jurídica cal assenyalar 
l’operativitat en aquest cas del dret constitucional a la presumpció d’innocència (art . 
24.2 Constitució) que concorre fins tant s’hagi produït -respecte a la persona 
inicialment investigada i després processada o encausada segons la gravetat dels 
presumptes delictes- una sentència condemnatòria, calent assenyalar que l’obertura 
o incoació d’unes diligències penals es pot basar en mers indicis no concloents, tal 
com té explicitat el Tribunal Constitucional. 
 
Contingut al·legació: Afegir un nou punt a l’apartat 5 “En relació amb els grups 
d'interès i l'agenda oficial”, en els següents termes: 
 
Afegir un punt, proposem la següent redacció: 

“5.2.2 Informar en temps i forma a tots els càrrecs electes municipals sobre els actes oficials 

que l’Ajuntament organitzi a la ciutat o altres actes organitzats per entitats als quals 

l’Ajuntament sigui convidat pet tal que totes les forces polítiques del consistori puguin estar 

representades.” 

VALORACIÓ JURÍDICA: Es tracta d’una matèria que correspon al departament de 
Protocol i que s’insereix en l’àmbit de decisió política, sense que concorri objecció de  
marc legal per incorporar al Codi ètic, aquesta proposta de redacció del grup 
municipal de C´s: 

  
Apartat 6. Mecanismes de control intern 

Proposta de redacció: 

“6.1 La Comissió d’Ètica, designada per decret d’Alcaldia, un cop aprovat definitivament aquest 

reglament, és l’òrgan encarregat de vetllar per l’aplicació, seguiment, avaluació, revisió i 

actualització del Codi. 

La Comissió d’Ètica, de composició paritària, estarà integrada per un màxim de X (ho deixem 

a criteri de la Comissió redactora) persones. 

El mandat serà per un termini de 2 anys. La pertinència a la Comissió d’Ètica és de caràcter no 

remunerat. 

La Comissió d’Ètica s’ha de reunir amb la periodicitat per al compliment de les seves funcions i, 

en tot cas, al menys dues vegades a l’any. 

6.2 Les funcions de la Comissió d’Ètica seran: 

a) Fomentar la difusió i el coneixement del Codi així com el seu compliment. 

b) Desenvolupar, assessorar, interpretar i respondre les consultes que es rebin en relació als 

continguts del Codi dels membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de 

gestió, els directius previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, 

gerència de les empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques 

empresarials locals. 

c) Establir indicadors per poder avaluar el correcte desplegament del Codi. 

d) Proposar millores en la gestió ètica. 

e) Garantir i atendre les possibles queixes i suggeriments sobre conducta ètica en l’exercici de 

les tasques dels membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, 

els directius previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, 

gerència de les empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques 

empresarials locals. 

f) Redactar recomanacions a iniciativa pròpia o a partir de les qüestions plantejades . 
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g) Elaborar informes de seguiment i avaluació del Codi: un informe anual per al Ple i l’Equip de 

Govern, i un informe trimestral per a la Junta de Portaveus. 

h) Constituir si cal, comissions tècniques i equips de treball amb la possibilitat de convidar a 

persones expertes. 

i) A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per 

incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la major precisió 

possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador i de 

les circumstàncies rellevants en el cas.” 

 

Valoració jurídica al·legació: No concorre objecció de caràcter legal pel que fa a 
establir la composició de la Comissió d’Ètica en el propi Codi sense diferir-ho a un 
Decret d’Alcaldia i pel que fa a les tasques d’aquesta Comissió Municipal d’Ètica, cal 
remarcar que les funcions enumerades en l’al·legació en els seus apartats b) i e) 
corresponen a les ja incloses en el codi amb alguna variació i l’apartat i) coincideix 
exactament amb el paràgraf quart de l’apartat 6 del Codi i en allò que concerneix als 
apartats a), c), d), f) i h) es refereixen a funcions no previstes de manera específica 
en la redacció inicial del Codi; tampoc concorre objecció d’ordre legal amb aquesta 
ampliació proposada de les funcions de la Comissió d’Ètica i per tant la seva 
eventual acceptació s’inclou en un àmbit de decisió política. 
 
Contingut de l’al·legació a l’apartat 7: 

 
“Apartat 7. Règim sancionador 

Proposta de redacció 

“Malgrat que l’objectiu d’aquest codi és establir un marc d’integritat institucional, estendre una 

manera de fer i actuar i de millora de l’ètica, els incompliments del seu contingut per part de 

les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació podrà comportar una sanció.” 

Valoració jurídica al·legació: Sembla objectivament innecessària la incorporació 
d’aquest paràgraf primer a l’apartat 7 del codi en la mesura que la redacció inicial 
que fa un reenviament al Règim Sancionador contingut en la Llei Catalana 19/2014 
comporta de manera inherent la possibilitat d’imposar sancions i en tot cas la 
redacció proposada té un contingut merament declaratiu que sistemàticament 
s’hauria incardinat millor en el preàmbul.  
 
Contingut de l’al·legació referida a una regulació específica de  l’adhesió obligatòria 
al codi i la seva entrada en vigor: 

 

“Redacció de nous apartats: el 8 i el 9 

 

“8. Adhesió  

8.1. Els membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, els directius 

previstos a l’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, gerència de les 

empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques Empresarials Locals, al ser 

nombrats o pres possessió del seu càrrec, han de manifestar la seva adhesió expressa i 

individualitzada al present Codi. 

8.2. Els membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, els directius 

previstos a l’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, gerència de les 

empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques Empresarials Locals, que a 

l’entrada en vigor d’aquest Codi exerceixen funcions, queden sotmesos i s’entén que 

manifesten la seva adhesió al present Codi de conducta. 
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8.3. L’adhesió implica l’obligació de desenvolupar les seves funcions d’acord amb els principis i 

criteris de conducta previstos en aquest Codi”.  

Afegir un nou apartat, el 9. 

Proposta de redacció: 

“9. Vigència i publicitat 

El Codi de conducta entra en vigor ...(a criteri de la Comissió de redacció).  

El Codi de conducta es publicarà en el Portal la Transparència i es facilitarà la seva difusió 

màxima a través de tots els mitjans que es considerin adients.” 

Valoració jurídica al·legació: Si bé en l’annex 1 del Codi ja es contempla un 
document d’adhesió a ésser signat pels membres electius i personal directiu, no 
concorre objecció d’ordre legal per incorporar els nous apartats 8 i 9.  
 

En base a l’anterior, es considera la procedència d’incorporació al Codi de 
Conducta de determinades modificacions derivades de l’estimació de les 
al·legacions  del Grup Municipal de C’s en la part que puguin comportar millora del 
Codi de Conducta aprovat inicialment, tot sotmetent-se al Ple en conseqüència la 
següent: 

 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

PRIMER.- ESTIMAR parcialment les al·legacions formulades pel Grup 
Municipal de Ciutadans davant de l’aprovació inicial del Codi de Conducta, tot 
concretant-se dita estimació parcial en els següents termes concrets: 

 

En relació a l’apartat 4, Principis ètics i regles de conducta generals: 

 

- S’estima la proposta del Grup Municipal de C’s únicament en el sentit 
d’eliminar la remissió genèrica a l’article 55 de la Llei Catalana 19/2014 de 
Transparència i de especificar detalladament els principis ètics i les regles de 
conducta, si bé això no es fa amb el redactat que proposa el grup al·legant sinó 
reproduint literalment el susdit article 55, i en conseqüència la modificació es 
concreta  en el següent redactat: 

 

“4.- Principis ètics i regles de conducta generals” 

  
- 1. Els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta 

següents: 

- a) El respecte de la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el principi de legalitat. 

- b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris. 

- c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió 
dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de 
publicitat del Registre de grups d’interès, establert pel títol IV. 

- d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per 
a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 

- e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 

- f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a 
les finalitats per a les quals s’han concebut. 
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- g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 
dirigeixen.  

- h) L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la legislació 
sobre incompatibilitats. 

- i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap 
activitat que pugui entrar-hi en conflicte.  

- j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès 
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.  

- k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 

- l) La bona fe. 

- m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del 
càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  

- n) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri 
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 

- o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs competències. 

- 2. Les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han 
d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de 
subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar 
l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un 
eventual incompliment d’aquests principis. 

- 3. El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en 
l’article 3.1 han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i 
desenvolupi els principis d’actuació a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres 
d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del 
règim sancionador establert per aquesta llei.” 

  
En relació a l’ Apartat 5, Principis ètics i regles de conducta del Codi dels 

membres electius i personal directiu de l’Ajuntament i del sector públic 

municipal: 
 

- Pel que fa a l’afegitó d’un nou paràgraf en el punt 5.13  es desestima pel fet que 
legalment no podria ésser vàlida la referència genèrica a “mitjans municipals 
d´informació i comunicació” ja que cal diferenciar el departament municipal de 
premsa i comunicació, dels mitjans de comunicació de l´Entitat Publica 
Empresarial Local “EPEL Cugat.cat” regulada com a servei públic de comunicació 
audiovisual local per la llei catalana 22/2005, de 29 de desembre, de 
Comunicació Audiovisual de Catalunya (articles 32 a 34) i que es gestiona sota 
la responsabilitat del seu Consell d´Administració nomenat pel Ple per majoria 
qualificada de dos terços garantint la pròpia llei de manera directa la participació 
dels grups socials i polítics mes representatius així com de les entitats sense 
ànim de lucre, per mitja de la seva integració en un consell de naturalesa 
consultiva i assessora, sense que l´ajuntament pugui intervenir en la gestió del 
servei, professionalitzada i independent, tot limitant-se la intervenció del Ple 
municipal a l´aprovació del corresponent contracte-programa. 

 

- Respecte a l’apartat 5.14 i de manera concreta pel que fa al segon paràgraf, que 
diu “en relació amb l’actuació no condicionada per interessos privats i/o conflictes 
d’interès”, no s’estima afegir-hi “i amb la corrupció política”, tota vegada que sots 
una òptica de sistemàtica del Codi de Conducta, no encaixaria aquesta addició 
ja que si l’actuació no ve condicionada per interessos privats i/o conflictes 
d’interès, no en resulta cap escenari de corrupció política que en tot cas seria 
una conseqüència i no un principi d’actuació o conducta, que és el regulat pel 
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Codi. En aquest sentit sembla oportú de referir-se a la publicació de l´Oficina 
Antifrau de Catalunya “La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de 
Catalunya”, on s´explicita que un conflicte d’interès es el risc que l’interès 
particular esbiaixi el judici base de la decisió o resolució que ha d´adoptar el 
polític o directiu i en aquest sentit es només un risc de corrupció sense que es 
pugui confondre risc de corrupció amb corrupció efectiva que en la pràctica 
podrà o no produir-se si el polític o alt càrrec no s´absté d´actuar en els casos de 
conflictes d’interès.  

 

- Respecte a l’apartat 5.15, s’estima l’al·legació del Grup Municipal C’s, i en aquest 
sentit s’incorpora la definició descriptiva del concepte d’interessos privats que 
s’insereix com a tercer paràgraf amb la següent redacció: 

 
“Es consideren interessos privats: 

a) Els interessos propis. 

b) Els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga 

relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau 

d’afinitat. 

c) Els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent. 

d) Els de les persones amb qui tinguin una amistat íntima o enemistat manifesta. 

e) Les persones jurídiques o entitats privades a les que les persones destinatàries del codi 

hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al 

nomenament. 

f) Els de les persones jurídiques o entitats privades a les que els familiars de la lletra b) 

estiguin vinculats per una relació laboral o professional, sempre que aquesta impliqui 

exercici de funcions de direcció, assessorament o administració.” 

 
- Respecte a l’apartat 5.16, s’estima el contingut de l’al·legació si bé per raons de 

sistemàtica adaptant la rúbrica o intitulació, tot incorporant-se en conseqüència 
un nou apartat 5.19 (amb adequació del preexistent que passaria a 5.20 i 
adaptació dels ordinals successius), tot quedant aquest nou apartat amb la 
següent redacció: 

 
“En relació amb els principis de conducta ètica en el període posterior als  
cessament del càrrec 

 
5.19. En els dos anys següents a la data de cessament les persones sotmeses a l’àmbit 

d’aplicació subjectiva d’aquest Codi no podran: 

a) Prestar serveis en entitats privades quer hagin resultat afectades per decisions en què 

hagin participat. 

b) Si abans d’ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que 

volen incorporar-se, no incorren en la limitació de la lletra a) quan l’activitat que vagin a 

exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del 

càrrec públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest. 

c) Els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar 

serveis retribuïts de caràcter privat, també els serà d’aplicació la limitació de la lletra a).” 

 

- En relació a l’apartat 5.17, s’estima l’al·legació del Grup Municipal C’s 

d’addicionar a la redacció del Codi un segon paràgraf que determini en un valor 

de 50 € les mostres no venals de cortesia acceptables i que hauran d’ésser 

retornats els regals que superin els 50 € i es considera procedent així mateix, 

l’addició d’un tercer apartat sobre la destinació i tractament dels objectes que no 

superin el valor de 50 €, si bé es pertinent respecte a l’esmentada quantitat, 

preveure la seva actualització automàtica en funció de l’IPC interanual de 
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Catalunya, tot restant en conseqüència l’apartat 5.17) redactat en els següents 

termes: 

 
 “5.17. Abstenir-se d’acceptar regals i donacions de particulars i entitats públiques o privades, 
a excepció feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o 
protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec. 
 
Es considera que si les mostres no venals de cortesia superen, individualment o conjuntament 
els cinquanta euros s’hauran de retornar o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui 
excessivament onerosa, hauran de ser entregades a l’òrgan competent de l’Ajuntament, perquè 
procedeixi segons el paràgraf següent. 
 
Les mostres no venals i de cortesia, que no superin el valor establert al paràgraf anterior i els 
objectes commemoratius, oficials o protocol·laris es col·locaran quan sigui adequat en vitrines o 
llocs anàlegs o en d’altre cas, es guardaran en degudes condicions i seran inventariats quan 
legalment procedeixi i des de l’àrea d’Alcaldia-Presidència es determinarà l’ús institucional o 
social que se’n farà i es publicarà al portal de la Transparència en el WEB de l’Ajuntament. 
L’esmentat import de 50 € quedarà automàticament actualitzat en funció de l’increment 
resultant de l’índex de preus al consum (IPC) de Catalunya interanual” 

 
Tampoc es podran acceptar tractes avantatjosos de cap classe, excepte els derivats de les 
normes protocol·làries i inherents a l’exercici del càrrec, així com les invitacions a actes de 
contingut cultural o espectacles públics quan siguin per raó del càrrec exercit”. 
 

- En relació a l’apartat 5.19, s’estima l’al·legació del grup municipal de C’s, si bé per 
raons sistemàtiques no s’incorpora com a nou punt 19 sinó com segon paràgraf 
de l’apartat 5.18), en els següents termes: 

 
“5.18 [...] 
 
Els càrrecs electes i el personal directiu han de fer pública, en el Portal de la Transparència, la 
seva participació en congressos, seminaris, jornades de treball, conferències o cursos, sempre 
que la seva participació s’efectuï per raó del seu càrrec i renunciaran a les quantitats que els 
pugui correspondre per aquesta participació.” 

 
En relació a l’apartat 5.20, no s’accepta la següent al·legació del grup municipal de 

C’s circumscrita a: 

 Proposta de redacció 

“5.20. Els càrrecs electes i el personal directiu ha de renunciar de forma immediata al seu 

càrrec davant una investigació formal per delictes relacionats amb la corrupció política.  

No es considera procedent la renúncia immediata al càrrec davant mera investigació 
formal per presumptes delictes relacionats amb la corrupció política, ja que cal tenir 
en compte l’operativitat del dret constitucional a la presumpció d’innocència (art 24.2 
Constitució) que concorre fins tant s’hagi produït -respecte a la persona inicialment 
investigada i després processada o encausada segons la gravetat dels presumptes 
delictes- una sentència condemnatòria, calent assenyalar que l’obertura o incoació 
d’unes diligències penals es pot basar en mers indicis no concloents, tal com té 
explicitat el Tribunal Constitucional.  
 
D’altra banda cal tenir en compte que ni en el Codi de Conducta dels alts càrrecs i 
personal directiu de l’administració de la Generalitat i de les entitats del sector 
públic, aprovat per acord del Govern núm. 82/2016, de 21 de juny (DOGC núm. 
7.148 de 23.06.2016), ni en el Codi-tipus ètic confegit per la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis no es contempla la renuncia al 
càrrec a partir d’una investigació formal, tot essent d’assenyalar que sembla 
autoritzat d’entendre que aquesta determinació sobre renuncia a càrrecs polítics es 
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produirà en cada cas concret en funció de les circumstàncies concurrents en base a 
la ponderació dels imperatius morals i ètics individuals.  
 
Respecte a l’apartat 5, en la part intitulada “En relació amb els grups d’interès i 
l’agenda oficial”, s’accepta l’al·legació si bé havent de matisar-se en el sentit de que  
quan les invitacions als actes siguin cursades per qualsevol entitat o associació i es 
convidi únicament a l’alcaldia i/o altres càrrecs de l’equip de govern, això constitueix 
una facultat de lliure decisió per part de les entitats i/o associacions organitzadores 
amb la qual no hi pot interferir l’ajuntament, tot restant en conseqüència dita 
al·legació redactada en els següents termes com subapartat 5.22 (amb l’adequació 
dels ordinals següents): 
 

 “5.22 Informar en temps i forma a tots els càrrecs electes municipals 
sobre els actes oficials que l’Ajuntament organitzi a la ciutat o altres actes 
organitzats per entitats o associacions als quals sigui convidada la 
Corporació municipal per tal que totes les forces polítiques del consistori 

puguin estar representades.” 
 

Pel que fa a l’apartat 6, Mecanismes de control intern s’accepta l’al·legació i en 
aquest sentit l’apartat 6 del Codi queda substituït pel següent nou redactat:  

 

“La Comissió d’Ètica, estarà integrada amb la següent composició:  

 
Presidència: 
  
-La Tinència d’Alcaldia o Regidoria que tingui atribuït l’Àmbit de responsabilitat política sobre 
transparència i bona governança. 
 
Vocals: 
 
- Un representant de cada grup polític municipal 
-La Gerència municipal 
-El Lletrat/da municipal, que tingui atribuïdes funcions d’assessorament jurídic en matèria de 
transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
Secretari: 
 
-El  Secretari/a General, com a titular i com a suplent el Vicesecretari/a 
 
El mandat serà per un termini de 2 anys. La pertinència a la Comissió d’Ètica és de caràcter no 

remunerat. 

La Comissió d’Ètica s’ha de reunir amb la periodicitat per al compliment de les seves funcions i, 

en tot cas, al menys dues vegades a l’any. 

6.2 Les funcions de la Comissió d’Ètica seran: 

a) Fomentar la difusió i el coneixement del Codi així com el seu compliment. 

b) Desenvolupar, assessorar, interpretar i respondre les consultes que es rebin en relació als 

continguts del Codi dels membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de 

gestió, els directius previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, 

gerència de les empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques 

empresarials locals. 

c) Establir indicadors per poder avaluar el correcte desplegament del Codi. 

d) Proposar millores en la gestió ètica. 

e) Garantir i atendre les possibles queixes i suggeriments sobre conducta ètica en l’exercici de 

les tasques dels membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, 

els directius previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, 

gerència de les empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques 

empresarials locals. 
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f) Redactar recomanacions a iniciativa pròpia o a partir de les qüestions plantejades . 

g) Elaborar informes de seguiment i avaluació del Codi: un informe anual per al Ple i l’Equip de 

Govern, i un informe trimestral per a la Junta de Portaveus. 

h) Constituir si cal, comissions tècniques i equips de treball amb la possibilitat de convidar a 

persones expertes. 

i) A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per 

incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la major precisió 

possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador i de 

les circumstàncies rellevants en el cas.” 

 

Pel que fa a l’apartat 7, Règim sancionador, no s’accepta l’al·legació referida a 
indicar que l’incompliment del codi de conducta podrà comportar una sanció, pel fet 
de considerar-se objectivament innecessària la incorporació d’aquest paràgraf 
primer a l’apartat 7 del codi en la mesura que la redacció inicial que fa un 
reenviament al Règim Sancionador contingut en la Llei Catalana 19/2014, ja 
comporta de manera inherent la possibilitat d’imposar sancions i, en tot cas, la 
redacció proposada té un contingut merament declaratiu que sistemàticament 
s’hauria incardinat millor en el preàmbul del Codi de conducta. 
 
Respecte a les al·legacions referides de manera dual a una regulació específica de 
l’adhesió obligatòria al codi i a la seva entrada en vigor, s’accepten i, en 
conseqüència,  s’incorporen com a nous apartats del codi els següents:  
 
 “8. Adhesió al Codi de Conducta: 

8.1. Els membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, els directius 

previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, gerència de les 

empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques empresarials locals, al ser 

nombrats o pres possessió del seu càrrec, han de manifestar la seva adhesió expressa i 

individualitzada al present Codi. 

8.2. Els membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, els directius 

previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, gerència de les 

empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques empresarials locals, que a 

l’entrada en vigor d’aquest Codi exerceixen funcions, queden sotmesos i s’entén que manifestin 

la seva adhesió al present Codi de conducta. 

8.3. L’adhesió implica l’obligació de desenvolupar les seves funcions d’acord amb els principis i 

criteris de conducta previstos en aquest Codi”.  

“9. Vigència i publicitat: 

El Codi de conducta entra en vigor l’endemà de la seva aprovació definitiva pel Ple Municipal.  

El Codi de conducta es publicarà en el Portal la Transparència i es facilitarà la seva difusió 

màxima a través de totes els mitjans que es considerin adients.” 

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT  el “CODI DE CONDUCTA DELS 
MEMBRES ELECTIUS I DEL PERSONAL DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS” en els termes del text originari aprovat inicialment pel Ple 
municipal en sessió de 21 de novembre de 2016 amb incorporació de les 
corresponents modificacions, tot disposant la publicació i difusió del text refós del 
Codi als efectes de la seva aplicació immediata i general coneixement de la 
ciutadania.   

 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
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. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Cuestión 

de orden. Se acaba de presentar hace 10 minutos antes de empezar el Pleno, una 

modificación de esta propuesta. Entiendo que está fuera de plazo, ya que al resto de 

los partidos no se nos permite modificaciones sino es en Junta de Portavoces. Por 

tanto, entiendo que la propuesta que vamos a votar ahora es la original y no la que se 

ha presentado hace 5 minutos.  

 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY: El Sr. Secretari potser ens pot explicar 

una miqueta el punt aquest. És una al·legació del 5.20) del que hem estat parlant 

aquest matí. Si vol podem passar-ho al Ple següent i en parlem amb deteniment, 

perquè és de 20 al·legacions n’hi ha una que s’havia de parlar en Junta de 

Portaveus, que tampoc es va acabar de definir. Hem pres nosaltres amb un informe 

jurídic una decisió. Si voleu ho passem al següent Ple i tenim un mes per debatre 

una al·legació. 

 

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

agradecería con el beneplácito del resto de grupos que se pasara al siguiente Pleno 

puesto que muchos de los partidos políticos se han mostrado interesados 

precisamente en revisar este punto. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No hi ha inconvenient. Entenc que aquest és un 

Codi de Conducta que ens imposem nosaltres mateixos i, per tant, que en base a 

totes aquelles millores que hi puguem fer, doncs hem de poder sentir-nos còmodes 

amb la seva aprovació. No hi veig inconvenient.  

 

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

 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Sí, a veure, el Codi de Conducta 

l’aprovació inicial es va fer el novembre de 2016. El novembre. Es van fer al·legacions 

per part del grup de Ciutadans el desembre; fa un mes i mig que vam presentar les 

al·legacions amb un informe jurídic, bé, vam presentar la resolució de les al·legacions 

i fins avui ningú, a veure, en vam parlar a la Comissió Informativa i a la Junta de 

Portaveus. Cap problema en allargar-ho, però vull dir, temps n’han tingut i molt per 

debatre-ho. Per tant, el mes que ve, si us plau, parlem-ho i portem-ho definitiu, 

perquè portem ja 5 mesos amb això. D’acord? Gràcies. 

 

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

sobre aquesta qüestió. Bé, jo, és cert que portem molt de temps amb aquest tema, 

però la proposta de resolució d’al·legacions l’hem rebuda quan l’hem rebuda. Sí, 

l’hem rebuda quan l’hem rebuda i modificada fa 10 minuts escassament, en relació a 

una al·legació en concret, de fet, tinc els dos texts aquí i, per tant, nosaltres fins i tot 

ho podríem debatre, però crec que ni que sigui per a que tots els grups de l’oposició 

puguin de debò llegir-se un document que és llarg, doncs sí que s’ha de posposar, 

però no diguem que és per..., és que ha pogut semblar que era per deixadesa també 

de la resta de membres i sí que volia deixar clar, que de deixadesa res, diguéssim, jo 

porto tot el matí aquí a l’Ajuntament justament perquè el text ha evolucionat, 

diguéssim, durant el transcurs del mateix matí del Ple, llavors que es posposi al 

proper Ple, d’acord, però que no crec que ens hagi de demanar a la resta de grups 

de l’oposició que siguem els que siguem curosos, sinó que crec que el que cal és 

que sobre aquest text, si és el que finalment serà, o sobre el que sigui, puguem 

treballar i valorar què votem i ja està i no té més.  
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. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Dir que de 13 al·legacions, fa 10 dies 

que ho tenen, per tant, potser sí que n’hi ha una que fins avui no s’ha decidit, però 

perquè s’havia de parlar en Junta de Portaveus i tampoc va haver-hi decisió, per tant, 

la documentació fa dies que hi és. Potser en aquest cas, una al·legació s’ha fet ara a 

última hora, per això estic d’acord amb el Sr. Ciprián, ho passem al Ple que ve, però 

diguem-ne que és una la que s’ha de discutir, la resta tenen la documentació de fa 

dies. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Doncs fem això i, per tant, aquest punt 

queda sobre la taula. 

 

(El present punt fou deixat damunt la taula) 

 

MOCIONS INSTITUCIONALS 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entrem a debatre les mocions institucionals, els 

recordo que tractarem dins d’aquest apartat el punt 16, el punt 17 i el punt 19. 

 

16.- MOCIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG ALS ACTES DE VIOLÈNCIA I 

DISCRIMINACIÓ CAP A LES PERSONES DEL COL·LECTIU LGBTI A 

TXETXÈNIA. 

 

Atès que el passat 1 d'abril el diari rus Nóvaya Gazeta, va informar de la 

detenció massiva de persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals a 

Txetxènia. Aquests fets estarien orquestrats i dirigits pel mateix estat Txetxè. El rotatiu 

també va donar a conèixer l'existència de "camps de concentració" en antics 

complexos militars per a persones LGTBI a dues ciutats del país: Grozny i Argon. 

Segons aquest mateix mitjà d'informació, almenys 3 persones van ser assassinades 

en aquest centre d'internament i més de 100 van ser torturades. Segons diversos 

testimonis les víctimes pateixen tortures fins a aconseguir que revelin noms d'altres 

persones LGTBI. Se'ls donen puntades, pallisses amb pals i, fins i tot, electroxocs 

com a forma de tortura. 

 

Atès que arran d’aquests fets les Nacions Unides i organitzacions humanitàries 

com Human Rights Watch han demanat investigacions a fons per esclarir aquests 

fets i també una investigació efectiva i condemna de les presumptes amenaces del 

govern txetxè cap al diari Nóvaya Gazeta. Així mateix, Nacions Unides ha reclamat 

l’alliberament de les persones detingudes per motiu de la seva orientació sexual i ha 

condemnat les declaracions homòfobes fetes per les autoritats del país. 

 

Atès que tot el relat que realitza el periòdic rus i que confirma l’ONG russa 

LGBT Russian Network i Amnistia Internacional és una clara violació dels drets 

humans de les persones LGTBI a més seleccionats per la seva suposada orientació 

sexual, un fet que viola directament la Declaració Universal dels drets Humans de 

l’ONU així com la Convenció Europea dels drets Humans, tots dos tractats signats 

per la Federació Russa en la qual està inclosa la República de Txetxènia. 

 

Atès que davant de tots aquests fets i la preocupació que aquests han generat 

a nivell internacional, les autoritats russes i txetxenes no han pres cap mesura per 

aclarir la situació. La resposta de les autoritats txetxenes ha estat inadmissible. El cap 

del govern de Txetxènia, Ramzan Kadyrov ha afirmat que “no pots detenir i perseguir 

a qui simplement no existeix en el nostre país. Si hi hagués gent així a Txetxènia, les 

institucions no necessitarien realitzar cap acció perquè els seus mateixos familiars els 
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enviarien a un lloc del qual mai sortirien.” Kheda Saratova, membre del Consell de 

Drets Humans de Txetxènia ha declarat que “qualsevol persona que respecta les 

nostres tradicions i cultura, donarà caça a aquest tipus de persones sense necessitat 

de les institucions i farà tot el possible perquè aquesta gent no existeixi en la nostra 

societat”. 

 

Atès que Txetxènia té un llarg historial en relació a la vulneració dels drets 

humans i la persecució i repressió de les persones LGTBI per part de les autoritats. 

Així mateix, la gravíssima violència exercida contra les persones LGTBI a Txetxènia 

no és un fet aïllat: a 77 països del món existeixen legislacions anti LGTBI i en 10 

d'aquests països hi ha cadena perpètua o pena de mort; en d'altres, sota el 

formalisme de no vulnerar els drets LGTBI, es produeixen greus atacs i 

discriminacions que moltes vegades queden impunes. La deriva LGTBIfòbica a 

Txetxènia per part de les seves autoritats i policia ens interpel·la a totes, degut a la 

seva absoluta crueltat i manca total de garanties per a la població LGTBI. 

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Denunciar i condemnar la persecució i el genocidi al qual s’està 

sometent la comunitat LGTBI a Txetxènia per part de les autoritats i forces de 

seguretat de la zona i reafirmar el compromís d’aquest Ajuntament envers la defensa 

dels drets de les persones LGTBI. 

 

SEGON.- Demanar a les instàncies internacionals i especialment al Parlament 

Europeu el compromís polític necessari per posar fre de forma immediata a l’extermini 

LGTBI a Txetxènia, exigir l’alliberament de les persones LGTBI que puguin estar 

detingudes, que els responsables d'aquestes greus vulneracions dels drets i llibertats 

de les persones LGTBI siguin detinguts i posats en mans dels tribunals internacionals 

corresponents i que es condemnin les declaracions homòfobes realitzades per 

membres del govern txetxè. 

 

TERCER.- Instar al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació de l’Estat a exigir 

mesures urgents a les institucions internacionals per mantenir la pressió al govern rus 

per esclarir els fets i investigar els possibles homicidis, segrests i altres formes de 

violència cap a persones LGTBI ocorreguts a Txetxènia. 

 

QUART.- Instar al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació a facilitar l’asil de 

persones LGTBI de Txetxènia que estiguin sent perseguides a causa de la seva 

orientació sexual i/o identitat o expressió de gènere. 

 

CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat que condemni oficialment els fets. 

 

SISÈ.- Enviar aquests acords a les entitats municipalistes, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació 

de l’Estat i al Govern de la Generalitat i a la Plataforma LGTBIcat. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

Primer de tot volia agrair a tots els grups que s’hagin sumat a aquesta moció 

d’Esquerra Republicana i Iniciativa, de fet costaria d’entendre que no fos així una 

moció institucional. 
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(En aquests moments el regidor Sr. Ramon Gutiérrez dóna lectura a la 

part dispositiva de l’anterior moció). 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Dons tots els grups del Consistori donem suport 

a aquesta proposta.  

 

17.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA IGUALTAT I 

CORRESPONSABILITAT: INSTAL·LACIÓ DE CANVIADORS DE BOLQUERS 

ACCESIBLES PER HOMES I DONES. 

 

Atès que, l’article 14 de la Constitució proclama el dret a la igualtat i a la no 

discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2) consagra l’obligació 

dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels 

grups en què s’integra siguin reals i efectius. 

 

Atès que, la igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal 

reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els què 

destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la 

dona, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 

i ratificada per Espanya el 1983. En aquest àmbit és procedent evocar els avenços 

introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i 

Pequín de 1995. 

 

Atès que, la igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. 

Des de l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat 

entre homes i dones i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un 

objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus 

membres. 

 

 Atès que, a Catalunya tenim la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 

de dones i homes, que en el seu article 53.2.e) diu expressament que les 

administracions públiques de Catalunya per a complir les mesures a què fa referència 

l’apartat 1, han de garantir: “Equipaments públics amb instal·lacions que facilitin els 
usos i cobreixin les necessitats de tothom. En aquest sentit, i en la mesura que sigui 
possible, cal habilitar zones per a l’atenció d’infants, especialment per a disposar de 
canviadors de bolquers accessibles tant per a homes com per a dones.” 

 

Atès que, la realitat amb la què ens trobem de manera habitual és que els 

canviadors de bolquers es troben majoritàriament als lavabos femenins, com si la 

criança dels infants correspongués només a la mare. 

 

Atès que, la instal·lació de canviadors de bolquers és senzilla, no cal fer 

modificacions estructurals als lavabos, i no té un cost alt. 

 

Per tots aquests motius instem l’adopció dels següents ACORDS: 

 

1r.- Instal·lar, progressivament i en la mesura que tècnicament sigui possible, 

en tots aquells edificis públics, un canviador de bolquers accessible tant per a homes 

com per a dones. 

 

2n.- Realitzar una campanya de conscienciació al sector privat perquè es 

sumin a la instal·lació dels canviadors sense discriminació alguna. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Queremos 

dar gracias a los compañeros del Consistorio por la aprobación de esta moción, que 

no persigue otra cosa que concienciar a la sociedad sobre la igualdad del hombre y la 

mujer, y que persigue unos criterios de conciliación al abasto de este ayuntamiento. 

Al tratarse de una moción institucional leeré los acuerdos. 

 

(En aquests moments el regidor Sr. Aldo Ciprián dóna lectura a la part 

dispositiva de l’anterior moció). 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs també tots els grups estem absolutament 

d’acord amb aquesta petició i els hi agraïm que l’hagin proposat. 

 

 Passem a la tercera moció institucional que és precisament la moció per la 

millora en la prevenció i en la gestió dels residus. 

 

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

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

tot entrant-se en el tractament del punt número 19). 

 

19.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER LA MILLORA EN LA PREVENCIÓ I EN 

LA GESTIÓ DELS RESIDUS. 

 

Atès que les societats mediambientalment responsables tenen cura de la 

gestió integral dels seus residus.  

 

Atès que un dels reptes principals que tenim al davant és la transició d’un 

model d’economia lineal, en el que els residus acaben en abocadors o processats en 

incineradores en la seva major part, a un model d’economia circular, en el que els 

residus són considerats un producte amb capacitat de reintegrar-se al cicle productiu, 

mantenint el valor d’ús dels recursos tant de temps com sigui possible mitjançant la 

reutilització, la reparació i el reciclatge. Aquest canvi suposa no només una reducció 

del seu impacte ambiental, sinó un gir total cap a una economia basada en un ús 

sostenible dels recursos, un major grau d’autosuficiència en relació a les matèries 

primeres i als recursos utilitzats, i un nínxol econòmic amb capacitat de ser motor de 

reactivació econòmica i de creació de llocs de treball.  

 

Atès que la Unió Europea va aprovar el desembre del 2015 el seu paquet 

d’economia circular. En aquest nou paradigma, les diferents Directives Europees i la 

Directiva Marc de Residus obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 50% de 

residus d’origen municipal el 2020, un percentatge que es veu incrementat fins al 

70% el 2030.  

 

Atès que Catalunya recull de manera selectiva un 39% dels seus residus 

municipals, segons dades del 2015. Aquesta situació no varia de manera significativa 

des del 2010 i mostra signes d’estancament.  

 

Atès que el Parlament ha aprovat una moció sobre residus en la qual, entre 

altres, ha aprovat per unanimitat el següent: 
 
La creació, durant el 2017, d'una comissió de treball que reuneixi els representants 
de tots els sectors implicats: Generalitat, municipis, empreses envasadores, 
empreses de distribució, consumidors, entitats ambientalistes, i d'altres que es pugui 
considerar sobre la millora de la gestió dels envasos en el marc de l'economia 
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circular, on s'exposi i s'estudiï l'eficàcia ambiental, tècnica, econòmica i social de 
diferents mecanismes de gestió com el 'Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn ’, 
SDDR, l'impost sobre els envasos, i l'evolució dels SCRAP, entre d'altres, i aplicar-
ne les conclusions. 

 

Atès que els Ajuntaments tenen la responsabilitat d’exercir una gestió 

conscient i avançada dels residus amb la implantació de sistemes de recollida 

capaços de trencar amb aquest estancament en la recollida selectiva, i conscienciar a 

la ciutadania de la separació en origen, a les seves llars.  

 

Atès que ni la fiscalitat (diversa, atomitzada, desharmonitzada, no associada 

massa sovint a resultats de la recollida selectiva) ni les fórmules de gestió associades 

a la recollida de residus (gestió indirecta en la seva gran majoria, amb plecs de 

clàusules complexos i difícilment abordables per molts dels equips tècnics i 

econòmics dels ajuntaments, de durades llargues i de grans imports econòmics, que 

en dificulten la flexibilitat i l’adaptació progressiva a les realitats dels municipis i als 

objectius progressivament més ambiciosos en els objectius de recollida selectiva) ni 

les capacitats de molts ajuntaments (afeblits per enormes pressions legislatives que 

dificulten un replantejament en la forma d’oferir el servei) són en aquests moments 

elements afavoridors de la revolució que necessita l’àmbit de la gestió dels residus. 

 

Atès que també és molt clara la incapacitat del model actual de contenidors 

oberts d’actuar com a eina catalitzadora del canvi, i cal avançar cap a sistemes que 

fugin de l’anonimat en el dipòsit del residu i suposin una dificultat per les persones 

que no s’han incorporat encara a la recollida selectiva. En la línia de les 

recomanacions de la declaració aprovada per unanimitat a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona el mes de desembre del 2016 “Cap a un canvi en la Gestió de Residus de 

l’AMB” és imprescindible aprofundir i promoure la individualització de la recollida a 

través de sistemes com la recollida porta a porta comercial i domèstica o l'obertura de 

contenidors prèvia identificació de l'usuari quan la recollida porta a porta no sigui 

possible. 

 

Atès que cal centrar esforços en la fracció orgànica (FORM), ja que suposa un 

40% dels residus municipals (en pes). Aquesta és la fracció principal que hauria de 

focalitzar l'atenció i esdevenir la prioritat de l'organització de la recollida selectiva i les 

campanyes d'educació ambiental i comunicació per garantir-ne tant la quantitat com 

la qualitat. En aquest sentit, caldria prestar especial atenció als grans generadors de 

fracció orgànica, com ara el sector de l'hostaleria, restauració i la distribució 

d’aliments, així com generar estratègies contra el malbaratament alimentari. 

 

Atès que es fa evident que calen polítiques col·lectives, valentes i eficients per 

aconseguir avançar en la recollida selectiva i el reciclatge, i que superin les accions 

voluntaristes i les declaracions d’intencions i estableixin objectius i compromisos 

polítics clars d’obligat acompliment.  

 

Atès que l’altre repte majúscul que ens cal afrontar és el de la prevenció de 

residus. Els objectius del PRECAT situen un objectiu de reducció del 15% del pes 

total dels residus pel 2020 en relació al del 2010. El 2010 Catalunya generava 1,53 

kg de residu per habitant i dia; i l’any 2015 generava 1,35 kg i amb una tendència a 

pujar en paral·lel amb l’augment del consum que acompanya la capacitat econòmica 

de les famílies. 

 

Atès que en la prevenció de residus no només esdevé fonamental les 

campanyes de conscienciació, sinó que són necessaris profunds canvis legislatius, 
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com ara una nova llei per al sector de l’embalatge i els envasos, per reduir-ne la 

quantitat, establir-ne els materials i apostar per l’ecodisseny com a element 

fonamental. Cal entre d’altres apostar per ampliar la responsabilitat dels productors en 

la recuperació dels materials així com en el cofinançament de la gestió dels residus 

en tota la seva cadena de tractament, des de la recollida selectiva fins al tractament, 

dipòsit i/o valorització energètica. 

 

Atès que el desembre del 2011, el Ple de l’ajuntament va aprovar una moció 

institucional en què ens comprometíem a treballar per la reducció i el reaprofitament 

dels residus; a participar a l'Estratègia Catalana Residu Zero i ens adheríem al 

moviment 'Zero Waste Internacional Alliance, Zero Waste Europe'. 

 

Atès que qualsevol sistema de recollida s’ha d’adaptar a la seva realitat 

municipal, amb la participació de la ciutadania, quelcom clau pel bon funcionament 

del sistema que s’adopti. 

 

Atès que la competència en la recollida de residus domèstics a Sant Cugat és 

de l’Ajuntament i que des del mes d’abril del 2012 a Valldoreix es fa la recollida 

selectiva de totes les fraccions (paper, vidre, envasos, rebuig i orgànica) amb el 

sistema porta a porta, consistent en què la ciutadania fa la segregació de les diverses 

fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en contenidors que 

de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides 

directament en el punt de generació d’acord amb un calendari preestablert.  

 

Atès que la competència en la gestió de residus a Valldoreix és d’àmbit 

municipal, per la qual cosa la prestació del servei de recollida de residus domèstics 

és prestat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L’EMD de Valldoreix té la funció 

de fer el seguiment i control de la qualitat del servei. 

 

Atès que a la mateixa web de l’EMD de Valldoreix està escrit que diversos 

estudis confirmen que el sistema porta a porta ajuda a aconseguir nivells més elevats 

de puresa del residu, i és el que aconsegueix reduir de forma més notable la quantitat 

de fracció resta. 

 

És per tot això que es  proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció 

dels següents ACORDS:  

 

PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a iniciar els treballs d’elaboració 

d’una nova Llei Catalana de prevenció de residus i per a l’ús eficient dels recursos, 

com una llei marc que empari els canvis legislatius necessaris per avançar cap a una 

economia circular basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat 

ampliada del productor i l’estratègia “residu zero” i que promulgui l'establiment 

obligatori d'un sistema de dipòsit i retorn per als envasos de begudes d'un sol ús per 

tal de lluitar contra el seu abandonament i augmentar-ne els nivells de recollida 

selectiva. 

 

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat i de l’Estat a impulsar les 

modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fiscalitat adients per 

desenvolupar nous sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor de manera 

que el cost de tota la fracció que no sigui orgànica, la FIRM, l’assumeixin els 

responsables de posar-la al mercat (productors, distribuïdors) i que s’afavoreixin 

criteris de producció neta i de comercialització que afavoreixin la reutilització i venda a 

granel, sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a envasos i altres productes d’un 

sol ús. 
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TERCER.- Instar a la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Residus, 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les entitats municipalistes, a establir un fòrum 

permanent que faciliti la implantació de les principals accions que han de permetre 

complir els objectius del PRECAT i a participar activament en el procés per establir el 

“Compromís per a la millora de la gestió dels residus per assolir els objectius marcats 

per la Comissió Europea per al 2020” pel que fa a la gestió dels residus municipals.  

 

QUART.- Instar l’Agència Catalana de Residus, en coordinació amb l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i les principals entitats municipalistes, a establir les bases 

de la nova negociació amb Ecoembes i Ecovidrio per tal de millorar les condicions 

econòmiques de la recollida dels residus d'envasos i fer efectiu el principi de la 

responsabilitat del productor, tant en la fase de recollida selectiva com en la resta de 

fluxos on es troben els residus d'envasos. 

 

CINQUÈ.- Aprofitant que s’està preparant el procés participatiu de l’Agenda 

2030 tractar també de manera específica els diferents sistemes de recollida de 

residus a Sant Cugat. L’Ajuntament facilitarà les dades i indicadors de resultats de la 

recollida de residus als diferents barris de la ciutat, amb especial atenció a les dades 

del sistema porta a porta de Valldoreix. En funció dels resultats, la Comissió estudiarà 

la possibilitat d’estendre la recollida porta a porta a d’altres barris de la ciutat i 

estudiarà, si s’escau, la millora global de la recollida i gestió de residus. 

 

SISÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, la Generalitat de 

Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència 

Catalana de Residus i les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

EUiA: En primer lloc també agrair a tots els grups, especialment als que s’hi ha 

sumat a última hora, pel fet que aquesta moció pugui ser institucional.  

 

(En aquests moments la regidora Sra. Roser Casamitjana dóna lectura a 

la part dispositiva de l’anterior moció). 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs també aprovem aquest compromís en 

relació a la millora de la gestió i la recollida de residus. 

 

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

el punt núm. 18). 

 

18.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, ERC-

MES, ICV-EUiA, PDeCAT-DEMÒCRATES, C’s I PSC PER UNS ESPAIS D’OCI 

LLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Les violències sexuals són una de les formes de violència masclista i es 

manifesten de diverses maneres i en diferents àmbits de la vida de les dones. Les 

violències sexuals es produeixen en els àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral 

i comunitari a través de diferents manifestacions. El concepte de “violències sexuals” 

pretén englobar la diversitat de causes, de manifestacions, de conseqüències que 

se’n deriven i del seu abordatge. 
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Darrerament, es posa de manifest amb més intensitat l’existència de violències 

sexuals que són denunciades públicament, com ha estat el cas de les denúncies de 

les agressions dels  darrers sanfermines a Pamplona, o la necessitat de dur a terme 

campanyes contra les violències sexuals durant les festes que ja fa temps que alguns 

ajuntaments i entitats dels Països Catalans realitzen. Els espais d’oci són un dels 

àmbits on tenen lloc aquestes formes de violència contra les dones, encara que no 

l’únic. Tot i l’atenció mediàtica d’aquestes agressions en grans esdeveniments, la 

violència masclista es manifesta de forma quotidiana també en els espais d’oci més 

reduïts. 

 

La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de 

prevenció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que promoguin un 

nou plantejament de les relacions afectives. D’aquesta manera, elements com el 

consum d’alcohol, l’aforament massiu d’alguns esdeveniments, la des 

responsabilització que els individus poden experimentar dins el grup o unes actituds 

considerades falsament com a permissives per part de les dones, de cap manera 

poden ser elements per justificar les diferents formes de violències sexuals. Cal 

entendre les violències sexuals com una forma de violència masclista és a dir, una 

greu vulneració dels drets de les dones i un impediment perquè les dones puguin 

assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat.  

 

Les mesures per prevenir i abordar les agressions masclistes han de partir de 

la premissa que es tracta d’una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, 

en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes. 

 

Les dades demostren que es tracta d’un problema encara àmpliament present 

i estès. Concretament, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure 

que l’any passat a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades. Les dades 

també demostren que el 80% dels autors de les agressions sexuals formen part de 

l’entorn de la víctima (parelles, exparelles, familiars o amistats). A Catalunya, es 

denuncia una agressió sexual cada 13 hores, i es considera que només un 17,7% de 

les víctimes d’agressions denuncien.  

 

ATESOS 

 

Atès que l’article 41.3) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que 

“les polítiques públiques han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les 

formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori”. 

 

Atès que la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista estableix a l’article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals 

són una forma de violència masclista que “comprèn qualsevol acte de naturalesa 

sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per 

mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de 

relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la 

dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”. 

 

Atès que les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses 

cares de violència masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb 

perspectiva de gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida 

quotidiana dels ciutadans tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les 

violències que s’encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la 

festa major de la ciutat o d’altres esdeveniments d’oci. 
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Atès que Sant Cugat del Vallès no compta amb un protocol per fer front a la 

violència sexual ni per a la Festa Major de Sant Cugat, ni per les altres Festes del 

municipi, ni per altres esdeveniments d’alta concurrència del municipi.  

 

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

acordi: 

 

PRIMER.- Elaborar un protocol per fer front a la violència sexual per a la Festa 

Major de Sant Cugat d’enguany, per les altres Festes del municipi i per altres 

esdeveniments d’oci d’alta concurrència del municipi. Que el protocol contempli la 

prevenció, la actuació immediata per aturar les violències sexuals i la recuperació de 

les víctimes.  

 

SEGON.- Crear una comissió per tal d’elaborar, executar, avaluar i fer el 

seguiment del protocol per fer front a la violència sexual comptant amb la participació 

d’entitats, associacions i partits que participen en l’organització d’aquests 

esdeveniments i el cos tècnic de l’Ajuntament necessari.  

 

TERCER.- Integrar el protocol per fer front a la violència sexual al futur Pla 

d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Sant Cugat, als circuits i protocols de 

violència masclista existents al municipi per tal que es pugui detectar de forma 

efectiva aquest tipus de violència i atendre per recuperar i reparar les dones que l’han 

viscuda. 

 

QUART.-  Incorporar la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i en 

l’elaboració de la programació de la Festa Major i de les altres Festes del municipi 

d’enguany. 

 

CINQUÈ.- Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de 

qualsevol mena de violència sexual a partir de la Fesa Major i de les altres Festes del 

municipi d’enguany, com a hores d’ara ja duen a terme algunes ciutats dels Països 

Catalans. 

 

SISÈ.- Impulsar una campanya de sensibilització i prevenció per fomentar unes 

relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de 

violència masclista i que fomentin l’empoderament de les dones a partir de la Festa 

Major i de les altres Festes del municipi d’enguany. 

 

SETÈ.- Refermar la condemna de l’Ajuntament de Sant Cugat a totes les 

formes de violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones 

a viure sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la. 

 

VUITÈ.- Comunicar aquest acord a les entitats, associacions i partits que 

treballen la perspectiva de gènere del municipi i en l’organització de la Festa Major i 

de les altres Festes del municipi, a l’Institut Català de les Dones i al Consell Nacional 

de Dones de Catalunya. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

Estem molt contentes que aquesta moció tiri endavant i que tingui tots els suports 

recollits, ens hagués agradat que fos institucional però no sempre plou a gust de 

tothom, en tot cas pensem que té un suport suficientment ampli com perquè arribi a 
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la ciutadania com una necessitat que la ciutat havia d’actualitzar. No m’estendré molt, 

simplement incidir en els elements més importants, nosaltres justament en aquesta 

moció vam coincidir amb Esquerra Republicana en temps i sense haver-ho parlat de 

presentar un protocol que pretengués detectar el que són les violències masclistes i 

sexuals en espais d’oci, que pretengués donar suficient informació, que poses una 

sèrie de mecanismes a les dones víctimes o potencialment víctimes, o totes les 

víctimes de la violència masclista, perquè ja sabeu que no només són les dones 

malauradament, i bé, el fet és que hem fet una moció transaccionada en que s’hi han 

sumat la majoria de grups. Només recordar que ens sembla efectivament un pas 

endavant, petit segurament, com ja hem parlat moltes vegades el sistema jeràrquic, 

el sistema d’opressió o el sistema que regula tots els nostres valors, tots els nostres 

ítems culturals, totes les nostres referències i al final la manera en com ens 

relacionem és molt més gran, arriba a molts nivells, arriba al sou, arriba al repartiment 

de tasques, etc., etc., però hi ha una petita aresta o hi ha com la punta de l’iceberg 

que ens preocupa especialment i és la violència sexual. Ens preocupa especialment 

en espais d’oci, diuen les dades i ho recull la moció que cada 13 hores més o menys 

es denuncia una agressió sexual a Catalunya i que això significa només el 17% de 

les agressions totals, és una estimació, són les 17:10 hores, i ara mateix en el que 

portem de Ple hagués hagut una agressió sexual i mitja -he fet una regla de tres una 

mica així- per tant és un problema de salut pública hegemònic al nostre país i arreu 

del món també malauradament. 

 

 També els hi vull explicar per què no hem retirat la perspectiva de gènere, un 

dels acords recull que volem integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de la 

confecció i de la producció de la Festa Major, doncs perquè entenem que la 

perspectiva de gènere consisteix precisament en vetllar per la igualtat entre els 

gèneres, i jo és l’última vegada que ho explico perquè em penso que és un concepte 

que s’hauria ja d’anar consolidant. Volem fer accions i que es facin accions que vagin 

encaminades a que hi hagi aquesta perspectiva de gènere perquè ja n’hi ha una 

altra, la de gènere dominant, per tant equilibrar-les i que hi hagi producció, que hi 

hagi programació, que els cartells estiguin més o menys en igualtat de condicions i 

que es pensi des de i per també les dones, per tant al cap d’avall una Festa Major 

inclusiva i a això se li diu perspectiva de gènere. A part també ens interessa molt i 

molt que es faci aquesta campanya per detectar i posar nom a les agressions 

sexuals. Va haver-hi una feminista activista -no m’enrrollaré molt però la història és 

interessant- que un dia va determinar, intentant numerar, intentar posar nom a les 

agressions sexuals que patíem silenciosament o que havíem patit al llarg de la nostra 

vida, especialment en la fase de l’adolescència. Va fer una crida per internet i per la 

seva sorpresa va rebre milers i milers i milers i milers d’anècdotes de persones que li 

deien que havien patit una agressió sexual en alguna de les formes que s’exposa en 

la moció. Jo aquest experiment també el vaig fer amb les meves amigues i els hi haig 

de dir que del meu entorn no vaig trobar una sola persona, una sola dona que al llarg 

de la seva vida no hagi patit una agressió sexual, és per tant un mal endèmic que 

ens interessa molt posar-hi nom, posar-li límits i fer de tots els ciutadans alhora que la 

detecten aquest tipus de violència que siguin agents transformadors, perquè quan tu 

el mal el coneixes i saps quin és li pots posar límit, el pots rebutjar i et pots 

empoderar des del rebuig aquest tipus d’actituds. Si entre totes detectem i ajudem a 

detectar quin tipus d’actituds són, intolerables completament per a la nostra 

comunitat, ens convertim com deia en agents transformadores i en còmplices en 

actiu per la igualtat. Fomentar relacions igualitàries pot semblar de sentit comú però 

és un dels deures pendents que tenim les dones si volem efectivament viure en 

llibertat. No m’enrrollo més, simplement moltes gràcies a tots els grups que hi han 

donat suport i esperem que aquesta Festa Major ho puguem implementar i es puguin 

reduir de facto les agressions sexuals. 
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 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 

Evidentment subscric total l’argumentari de la companya, de la Núria, i intentaré 

afegir alguna coseta més i si no, si em repeteixo en algun concepte crec que té prou 

transcendència i que val la pena. 

 

 Dèiem que no és el primer cop que parlem de violència masclista en aquest 

Ple i tan de bo no n’haguéssim de parlar més però per desgràcia n’haurem de 

continuar parlant i és per això que insistirem i farem totes aquelles mocions i totes 

aquelles demandes que calgui per donar veu a aquesta execrable realitat que tenim 

actualment sobre la violència masclista perquè la crua realitat és que les dones a 

banda de viure totes les injustícies mundials del món, a més a més per tant des de 

les guerres del tercer món fins a les injustícies socials del primer, patim una violència 

que és exclusiva nostra, i per això diem “violència masclista” perquè només les patim 

les dones pel fet de ser-ho i a més a més és una violència que ve per part dels 

homes. I aquesta violència, que per això volem insistir moltes vegades en parlar de 

violència masclista, no és res més que fruit i això ho hem dit en moltes ocasions de 

les discriminacions i de les desigualtats que existeixen en el marc de les relacions de 

poder, perquè tenim un model de societat patriarcal que encara en aquest segle XXI 

hem de veure esverats la majoria de la població com encara avui en dia s’assassinen 

dones pel sol fet de ser-ho a mans d’homes. I aquesta és, sense cap mena de 

dubtes, una conseqüència d’una gran magnitud, perquè és irreversible, però aquesta 

moció no es refereix només a això, i això també ja ho ha explicat molt bé la Núria, 

amb aquesta moció volem anar més enllà. Aquí el que volem és ampliar el concepte 

del que també és violència masclista, perquè només si som conscients tota la 

societat de què vol dir això que deia ara, d’ampliar el concepte de violència masclista, 

serem capaços de combatre-ho, no podem combatre, no podem lluitar contra allò que 

molts encara ignoren. Quants cops ens trobem a dones i homes que banalitzen un 

episodi que nosaltres qualifiquem com de micro-violència masclista però que no deixa 

de ser una acció, un comentari vexatori i humiliant cap a una noia, quantes vegades 

no hem sentit l’expressió per part de dones i per part d’homes de dir “no n’hi ha per 

tant”, en aquest moment, aquí hi ha molta gent, hi ha una aglomeració, ens ho estem 

passant bé i tot això, a més a més si ho envoltem amb excessos d’alcohol fa que 

moltes vegades es consideri habitual, es consideri normal, es consideri una 

conseqüència lògica, moltes noies, moltes dones, es veuen abocades a assumir allò 

que saben que no està bé però que no saben com verbalitzar-ho perquè és clar, no 

ha estat una agressió contundent i el que és pitjor perquè moltes vegades no saben a 

on poden acudir. I si en ple segle XXI no tenim assumit l’alliberament de la dona vol 

dir que tenim un problema com a societat perquè en ple segle XXI les dones podem 

vestir-nos, podem comportar-nos, podem divertir-nos com vulguem, d’acord amb la 

nostra voluntat exactament igual que fan els homes i això en cap cas pot ser una 

carta blanca per poder-ne abusar i justificant-ho a més a més en moltes ocasions, i 

no oblidem que molts cops el mateix entorn on passen aquestes accions 

considerades micro, moltes vegades aquesta acció acaba sent per exemple una 

violació i per tant el que hem de fer és prevenir aquesta primera part de l’agressió per 

tal d’evitar la segona, perquè el que avui ha estat un assetjament en un moment 

determinat també pot ser una violació, i el que volem fer és traslladar amb aquesta 

moció a Sant Cugat aquest debat, en el marc d’aquesta campanya del no és no. 

Aquesta és una moció que jo també vull agrair a tots els grups que li han donat 

suport i que hem fet originàriament juntament amb la CUP i lamentar també que no 

sigui una moció institucional. Nosaltres aquesta moció l’hem portat a iniciativa de les 

nostres joventuts, de les Joventuts d’Esquerra que han iniciat aquesta campanya 

amb molts altres municipis i que nosaltres el que volem sobretot deixar molt clar que 

és important que aquest col·lectiu, el col·lectiu juvenil, el col·lectiu que és el que per 
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exemple es dedica a organitzar tots els espais de la Festa Major, com ara el 

Desplaça, com ara la Festa Major Alternativa, com ara l’Espai Arrel de la Festa Major, 

que són els col·lectius que coneixen de primera mà què passa en aquests actes, què 

passa en aquests entorns, perquè són els que veuen, són els que senten aquests 

episodis i per tant també creiem que són els que estan en disposició de donar un cop 

de mà a les víctimes d’agressions, d’orientar-les i de ser una interlocució també amb 

la Policia, que no tindria cap sentit que aquesta iniciativa tirés endavant única i 

exclusivament des de l’Ajuntament, que aquestes entitats, aquestes associacions que 

estan empoderades per fer possible aquests espais que la Festa Major són un èxit 

també han d’estar empoderades perquè des del minut zero puguin elaborar aquests 

protocols i a més a més també puguin formar part d’una Comissió de seguiment 

d’aquesta campanya del no és no.  

 

Per acabar només dir que aquesta tasca comuna, organitzada i participada per 

tothom, nosaltres entenem que sobretot per aquells que més coneixen aquest entorn 

com es deia i que per tant el que hem d’assegurar i aconseguir és posar fi a unes 

conductes que assetgen sexualment les dones, potser d’entrada són de baixa 

intensitat però que són el substrat, sens dubte, d’aquesta insuportable epidèmia que 

és la violència masclista. 

 

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

EUiA: Nosaltres per suposat hem donat suport a aquesta moció perquè encara avui 

en dia vivim en una societat  on el sexe es considera que és un dret masculí. Les 

agressions sexuals contra les dones en espais d’oci tot sovint són banalitzades o 

directament invisibilitzades, i en petit comitè moltes vegades fins i tot són tolerades. 

Suposo que tothom s’ha esgarrifat amb el cas de la violació múltiple d’una noia les 

passades festes de San Fermín, aquest grup de nois i els seus amics amb qui 

compartien grup de WhatsApp no els semblava que estiguessin fent res malament i 

fins i tot semblava que fessin gresca, però en molts d’altres casos se’ns presenten 

agressions sexuals com a part de la festa i tot sovint hem vist com els mitjans de 

comunicació ens informaven irresponsablement mostrant certa condescendència 

amb l’agressor i certa violència quan tractaven la dona víctima, que si anava vestida 

així o aixà, que si estava al mig de la plaça, que si es va treure la camiseta, un fet 

insòlit en altres tipus de delicte, la invisibilitat que defineix aquest fenomen creiem que 

va quedar recollida a l’enquesta sobre violència masclista que va fer el Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya l’any 2010 en la qual constava que el 

percentatge de les agressions sexuals no denunciades oscil·lava entre el 50 i el 75%. 

Les dones, doncs, sovint no denuncien les agressions sexuals per por, per coaccions 

o represàlies, pel risc de ser culpabilitzades, pel risc de ser humiliades i per tant 

d’incrementar el seu dolor. Les reticències a no denunciar i el fet que la nostra 

societat no rebutgi fermament aquestes violències són diferents cares de la mateixa 

moneda. Per tant és molt important fer pedagogia, posar sobre la taula aquest tema 

per anar creant consciència per tal que hi hagi un rebuig unànime sobre les 

violències masclistes, i perquè les dones que les pateixin se sentin suficientment 

apoderades per denunciar-les. És per això que ens hem afegit a la moció i la votarem 

favorablement. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per part de l’equip de govern farem un únic 

posicionament i així els parlaments del PSC i del PDeCAT-Demòcrates queden 

unificats en un. 

 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DE L’EQUIP 

DE GOVERN: S’ha explicat abastament i prèviament i compartim des de l’equip de 

govern tot el que s’ha dit anteriorment en relació a aquesta temàtica. Dir-los-hi que 
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realment en les activitats d’oci de la nostra ciutat i principalment en la Festa Major la 

ciutat està molt viva, hi ha moltes activitats, hi ha molta gent al carrer i gent de tota 

mena, i ens toca com a equip de govern i com a Consistori en aquest Ple defensar i 

preservar els drets d’aquestes persones però sobretot preservar i tenir cura 

especialment en aquest cas de les dones, per tant celebrem l’esforç de fusió que han 

fet la CUP i Esquerra d’aquestes esmenes, aquesta transacció que finalment ha 

resultat d’aquesta moció, també agrair la incorporació de l’esmena per part de l’equip 

de govern en tant en quant a l’hora de fer mocions és important després posar-les a 

pràctica, per aquest 2017 estàvem tots d’acord que no estàvem a temps de tenir 

aquest protocol, sí que s’encarregarà en la línia de subvencions que té la Diputació 

en el Catàleg de Serveis l’acompanyament tècnic per elaborar aquest protocol, però 

com que és un tema que ens preocupa i ens ocupa i alguna cosa sí que podem fer, 

ja els hi vaig avançar en Comissió Informativa que en el programa de Festa Major 

d’enguany que arriba a totes les bústies, que arriba a tots els santcugatencs i a totes 

les santcugatenques ja incorporem tota una sèrie de decàlegs i d’experiències, i més 

que experiències d’indicacions que ja sabem que han estat adaptades en d’altres 

ciutats i que ben bé ajudaran en aquest sentit. 

 

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

DE C’s: Después de la exposición de las compañeras intentaremos señalar 

cuestiones que nos han parecido más transcendentes y que dan sentido a que nos 

hayamos unido a la presentación de la moción. En primer lugar recalcar una y mil 

veces como se expone en el texto que los asesinatos por violencia machista son la 

punta del iceberg de un problema de los más graves de nuestra sociedad. Según 

Amnistía Internacional una de cada tres mujeres padecen abusos a lo largo de su 

vida y ante ello cabe como bien señala la moción la denuncia, el rechazo, el 

posicionamiento y la acción, de eso se trata llevar a cabo esta moción, exactamente 

la acción a nivel local, además los datos que se obtienen del retrato de la ciudad de 

Sant Cugat arrojan un dato trascendente para que desde el Ayuntamiento se 

comience a trabajar sin tregua, sabemos que ya se está haciendo, en este tema. La 

problemática no cesa en las generaciones más jóvenes, ese es el dato que nos tiene 

que asustar, sino que se desarrollan otras formas de violencia y control nacidas 

muchas de ellas de las nuevas tecnologías y nuevas fórmulas de comunicación en 

redes. De los doce acuerdos de esta moción destacamos por su trascendencia el 

compromiso del Ayuntamiento con la formación y la pedagogía en todos los ámbitos, 

nos parece esencial, en todos los ámbitos de la sociedad, para que la prevención sea 

el dique de contención principal entendemos que este factor es esencial, y como 

novedoso y entendemos de gran importancia, dado que los mensajes de un ámbito 

lúdico tienen un poder de comunicación trascendental, elaborar un protocolo contra 

esas agresiones sexuales y aplicación durante las Fiestas Mayores y la de los barrios 

tal y como además se está haciendo en muchas localidades cercanas. Entendemos 

que esta es una de las mociones con mayor contenido de las que hemos tratado en 

este Pleno y estaremos muy atentos a su desarrollo. Si todo esto se hace además 

con la ayuda y el asesoramiento de la Diputación de Barcelona, con sus medios 

técnicos, tendremos más recursos y seremos más eficientes, lo que puede ser muy 

bueno para las mujeres y niñas de Sant Cugat y por lo tanto para todos. 

 

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

crec que ara hauríem de determinar quina és la moció perquè ara parlava la Munia i 

parlava d’afirmacions que es fan a la moció antiga, no la última, perquè ha mencionat 

13 acords i en la moció última, si no estic equivocat són 8 acords. La que ens han 

enviat avui és la de 8 acords. Aquí hi ha una confusió entre l’antiga i la nova i jo crec 

que l’última que heu enviat... 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, intentem no obrir diàleg entre tots. 

La moció darrera és la que ens consta entenc a tots, és una moció que té vuit 

acords, es va parlar en Junta de Portaveus, i és el que aprovem. Per tant pot ser que 

en una explicació un dels regidors faci referència a diferents qüestions i que per 

argumentar utilitzi arguments que van més enllà de la pròpia moció, però el que 

aprovem és la moció amb vuit acords. 

 

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

Per això ho dic. Jo ja ho sabia però ho dic per aclarir-ho a qui no ho sàpiga. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda aclarit i es deu haver confós la Sra. 

Fernández-Jordán. 

 

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

que els documents que han deixat aquí a l’entrada perquè tothom els pugui veure hi 

ha la moció antiga, per això ho dic, no hi ha la moció que avui estem votant. 

 

A nosaltres també ens hagués agradat que fos institucional. Vam comentar, 

vam demanar després d’analitzar tot el cos de la moció i els acords si es podia treure 

o modificar l’apartat de l’acord quart, que és el que fa referència a incorporar la 

perspectiva de gènere en l’organització dels actes i la inauguració de la Festa Major i 

d’altres festes del municipi, doncs els proponents o alguns dels proponents van dir 

que era una frase que havia de constar perquè era una qüestió principal per a ells, 

nosaltres entenem això de la perspectiva de gènere d’una altra forma, i per tant 

demanarem Sra. Alcaldessa que es voti l’acord quart de forma separada, perquè 

votarem a favor tots els demés i aquest en contra. 

 

 I la nostra posició és a favor de tot el demés perquè estem d’acord en que es 

reguli, en que des de l’Ajuntament es faci una actitud proactiva a l’hora de protegir a 

les dones i a les dones que no siguin majors d’edat d’aquests problemes 

d’assetjament sexual als events que sobretot ara, com per exemple la Festa Major 

que ve i que hi haurà molta gent a Sant Cugat, hi haurà esdeveniments amb molta 

afluència de públic i aquestes qüestions s’han de solucionar perquè es produeixen, i 

com que es produeixen des de l’Ajuntament aquesta actitud proactiva és necessària. 

Com he dit, demano votació separada si us plau, votarem a favor de tota la resta i en 

contra del punt 4rt. 

 

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

És que abans m’he deixat de dir una cosa. Aprofito per dir que l’ordre del dia és 

correcte, hi ha hagut un petit error que vam enviar una moció antiga, però Álvaro tens 

perquè ho he revisat en el correu enviat des de fa dies la moció definitiva, per tant 

aquesta moció ha estat enviada en temps i forma bé i l’ordre del dia està bé..., només 

per aclarir-ho, sí que està aquí en aquest paquet, entenc que els paquets es fan 

abans. Llavors dir una cosa que m’he deixat abans, i és que a Sant Cugat sí que hi 

ha un espai que per Festa Major aplica des de fa dos anys un protocol contra les 

violències masclistes, que és la Festa Major alternativa, i que a més ha sigut molt 

exitós amb clau de prevenció, i que ho havia de dir perquè ells també em van ajudar 

a incorporar elements. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs molt bé, entenc que ens volem 

comprometre a disposar d’un protocol, que no només ho hem de treballar o impulsar 

políticament sinó que ha de treballar-hi també tota l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament i 

també dir que efectivament el catàleg de la Diputació de Barcelona ja fa temps que té 
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a disposició dels Ajuntaments que puguin desenvolupar protocols en aquest sentit al 

respecte. 

 

 Per tant, els proposo en primer lloc aprovar els acords primer, segon, tercer, 

cinquè, sisè, setè i vuitè, i deixarem en darrer terme l’acord quart. 

 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 1r, 2n, 3r, 5è, 6è, 7è i 8è 

 

 (Els presents acords foren aprovats per assentiment dels 25 membres 

electius presents). 

 

TORN DE VOTACIÓ ACORD 4t 

 

Vots a favor:     24 (PDeCAT, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor 

no 

            adscrit) 

Vots en contra:   1 (PP) 

Abstencions:       0 

 

20.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT-

DEMÒCRATES, PSC, CUP-PC i ERC-MES DE COMMEMORACIÓ DE LA 

CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA.  

 

ANTECEDENTS 

 

La Fundació Congrés de Cultura Catalana (FCCC) promou la celebració, 

durant l’any 2017, de la commemoració del Congrés del mateix nom, que va tenir lloc 

entre 1975 i 1977, amb la implicació dels ajuntaments i la societat civil. 

 

El Congrés va significar l’expressió de la voluntat popular per articular una 

comunitat lingüística i cultural sobre la base d’un projecte democràtic, modernitzador i 

inclusiu. Fa 40 anys aquest projecte va prendre forma a través de la complicitat entre 

acadèmics, entitats i ciutadans, amb un desplegament d’activitats que va servir als 

pobles i ciutats del país per omplir el carrer de reivindicació, cultura i participació a les 

beceroles de la Transició cap a la democràcia.  

 

Atès que la commemoració del Congrés és una oportunitat per reivindicar el 

paper dels pobles i ciutats en la recuperació de la llengua, la cultura, i les nostres 

institucions, per tal que ens sigui reconeguda en el marc de la història de la Transició 

als Països Catalans.  

 

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

 

ACORDS 

 

PRIMER.‐ Recollint l’esperit d’aquesta implicació local en el Congrés de 

Cultura Catalana fa 40 anys, la ciutat de Sant Cugat del Vallès es suma als actes de 

commemoració del Congrés, organitzats per la FCCC a través de les següents 

accions: 

 

 Col·laborar en la cerca de documentació sobre el Congrés i compartir-la a través 

del web www.fundccc.cat. 

 Organitzar una activitat commemorativa al nostre municipi en col·laboració amb la 

Fundació Congrés de Cultura Catalana. 

http://www.fundccc.cat/
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 Fer una aportació de 500 € en concepte de donació per contribuir a les activitats 

de commemoració que desenvolupa la Fundació Congrés de Cultura Catalana 

durant l’any 2017.  

 

SEGON.‐ Comunicar l’adopció d’aquests acord a la Fundació Congrés de 

Cultura Catalana i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DE L’EQUIP 

DE GOVERN: Principalment és per explicar una mica el motiu del que succeirà quant 

a la intervenció d’aquí a un moment. Aquesta moció volem agrair als grups que s’hi 

volen afegir, fa 40 anys va succeir aquí a Catalunya l’expressió de la voluntat popular 

que va omplir carrers i que va omplir pobles i ciutats per la reivindicació de la cultura 

catalana i la participació, i tot i que aquesta moció va ser tractada en la Comissió 

Informativa de Cultura doncs resulta que tenim un membre de l’equip de govern que 

va participar fa 40 anys en aquest Congrés i per tant a mi m’agradaria Alcaldessa, si 

no té inconvenient, passar-li la paraula. 

 

 . REGIDOR SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

DEL PDeCAT-DEMÒCRATES: Això vol dir que sóc gran. Fa 40 anys tenia 23 anys, 

era un membre actiu de l’Associació de Veïns del Barri de Sant Oleguer de Sabadell i 

l’Associació de Veïns em va encarregar participar en la presentació del Congrés de 

Cultura Catalana en el meu barri compartint la taula amb el que seria el primer alcalde 

de l’ajuntament democràtic de Sabadell, el Sr. Manel Farres. Què va significar el 

Congrés de Cultura Catalana?, doncs bé, 40 anys de dictadura feixista havia tingut 

en els seus objectius prioritaris inicials, sobretot al començament, l’anul·lació de la 

llengua i cultura catalanes, i ja en les acaballes, per exemple, com una guinda, l’any 

75, el març del 75, uns quants mesos abans que morís el dictador l’ajuntament de 

Barcelona va votar en contra d’una esmena que anava a favor d’un petit ajut 

econòmic pel desenvolupament de la cultura catalana, és el famós, vostès si 

busquen a les xarxes, els 18 del no, veuran que això ho expliquen clarament, per tant 

aquesta tònica va ser una tònica fins a l’últim moment d’oposició a la llengua i cultura 

catalanes. La desaparició de la nostra llengua de les escoles i també de l’espai públic 

no va aconseguir doblegar l’ús oral de la llengua, però podem assegurar que en la 

vessant escrita els anys 75, en la vessant escrita, el poble català era majoritàriament 

analfabet en la seva pròpia llengua, un període realment trist de la història d’aquest 

país. La cultura catalana els anys 70 maldava per anar conquerint espais públics, la 

cançó, el teatre, el món editorial, és per aquesta raó que la sortida democràtica de la 

dictadura feixista necessitava centrar una de les seves primeres accions contundents 

en la defensa de la llengua i cultura catalanes, aquesta era la raó per la qual el 

Congrés de Cultura Catalana va rebre l’adhesió de més de 1.500 entitats. La 

celebració entre els anys 1975 i 1977 estava fortament recolzada per l’Assemblea de 

Catalunya, què era l’Assemblea de Catalunya?, l’Assemblea de Catalunya agrupava 

totes les forces democràtiques de tot l’espectre, totes les forces democràtiques, 

sindicats, entitats culturals, la Federació d’Associacions de Veïns de Catalunya i les 

Associacions de Veïns individualment, personalitats com per exemple en Josep 

Benet, tothom, tothom allà present va fer l’esforç per trobar un mínim comú 

denominador que va quallar en aquell lema que repetíem: “Llibertat, amnistia i estatut 

d’autonomia”. Estic segur que les forces que composen aquest Ple, algunes d’elles 

no existien en aquell moment, però estic segur que les forces haurien pogut encabir-

se en aquest marc, que era un marc absolutament democràtic. Com a curiositat l’any 

1973 l’Assemblea de Catalunya va convocar una concentració molt important a Sant 

Cugat del Vallès, on vam assistir de l’ordre d’unes 8.000 persones. Ja acabo, però 
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només remarcar, en la història dels pobles la imposició de períodes d’autoritarisme, 

sigui en la forma de dictadura o en altres formes mutants que veiem, ve 

acompanyada d’atacs frontals a la cultura, la llengua i a vegades també arriba al 

genocidi, rememorar avui el Congrés de Cultura Catalana equival a una adhesió a 

l’objectiu que els pobles han de ser lliures i el rebuig de tota mena d’autoritarisme, 

sigui en la forma més grollera com és la dictadura o sigui amb altres formes que en 

dic d’autoritarisme mutant. 

 

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

breument perquè em sembla que el Joan té tota l’autoritat per poder parlar d’això i 

ens pot donar lliçons però senzillament posar-hi un parell de xifres per la dimensió del 

que va ser aquests dos anys de treball del Congrés de Cultura Catalana en la que hi 

van participar més de 12.000 persones en aquests congressos durant aquests dos 

anys hi van participar més de 150 municipis amb les seves activitats, a més a més es 

van teixir amb 25 grups de treball diferents de l’àmbit cultural, per tant molt ric en el 

seu desenvolupament i amb la manera de parlar, i a més a més buscant i cercant 

hem trobat concretament allò que feia Sant Cugat, jo crec que és de menester parlar 

que a Sant Cugat es van fer les primeres jornades de cultura catalana, es van fer 

diverses conferències sobre la història, sobre la cultura, taules rodones sobre la 

llengua, projeccions de cinema, ballada de sardanes i conferències sobre la mostra 

d’art i presentacions d’altres resultats i de recerca. En definitiva, tota una mostra de la 

nostra història, de la nostra antropologia, de la nostra cultura i del nostre folklore, jo 

crec que és bo recordar que la nostra ciutat també va participar i que fruit d’aquest 

congrés després es van teixir molts moviments socials de diferent ideologia que van 

ajudar a fer créixer el nostre país fins avui. 

 

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

no era tan gran com en Joan Puigdomènech però ja havia nascut, jo tenia 14 anys 

per tant moltes coses d’aquestes les coneixia perquè les veia, les veia a les parets, 

evidentment no ho veies a la televisió. Jo em pensava que Victor Català era un home, 

pensava que Ausias March era això, un carrer, és a dir se’ns havia privat tot el que 

era la nostra pròpia cultura, la nostra pròpia identitat dels meus pares, dels meus avis 

i, evidentment, de la meva generació. 

 

 El Congrés de Cultura Catalana va ser una expressió transversal molt 

participada de treball per a fer de la Cultura el motor més rellevant de redreçament 

nacional, nacional català, evidentment. Pels impulsors d’aquella iniciativa la cultura 

era vista de manera transversal, i els debats van abordar àmbits tan diversos com 

l’agricultura, el dret, l’antropologia, la llengua, la sanitat, el territori, l’educació, l’esport, 

l’economia, etc., etc., etc.,fins a 25 àmbits. 

 

 De fet va ser un debat sobre el país que volíem, en un context desfavorable va 

esdevenir un instrument clau per analitzar molts dels àmbits de la societat dels 

països catalans. Va ser una acció col·lectiva i una mostra de la voluntat de ser de 

totes les terres de parla catalana, cal recordar que en foren representants de primer 

ordre vencedors com en Joan Fuster, o filòlegs com en Francesc de Borja Moll, entre 

molts d’altres, i que en Pau Vila  per exemple, un referent internacional en el món de 

la geografia del segle XX, va fer donació dels diners del Premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes justament al Congrés de Cultura Catalana. Segurament trobarem a la 

història exemples reeixits en que un poble s’organitza per debatre com vol ser el seu 

futur, doncs segurament en trobaríem menys exemples en que una iniciativa com 

aquesta neix i creix sense cap mena de tutelatge institucional i això cal posar-ho en 

valor. 40 anys després toca reconèixer aquella feina i rellegint les seves propostes 

podem veure com en alguns àmbits encara queda molt per a fer. El Congrés de 
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Cultura Catalana acabava amb una proclama, un manifest, un manifest de la cultura 

catalana encara vigent i necessari avui en dia, no el llegiré tot, però vull fer referència 

a que ja en aquell moment s’afirmava, com encara avui, la unitat de la lingüística i 

cultural dels països catalans. S’afirmava també la necessitat d’iniciar un redreçament 

i una transformació de la societat dels Països Catalans que s’encaminés a la 

superació de les formes d’opressió nacional i social que entrebancaven i frenaven el 

seu normal i ple desenvolupament, molt actual. En aquesta direcció deia el text: 

“Creiem necessaris fonamentalment superar els jocs d’equilibris comarcals i 

regionals, entre altres coses; creiem necessari -com avui comencem nosaltres- 

l’extensió total i l’ús públic i oficial i social de la llengua pròpia dels Països Catalans 

com a factor bàsic de coherència cultural i d’identificació nacional, tot respectant la 

realitat dels ciutadans -ciutadans no integrats lingüísticament deia en aquell text- i de 

les regions amb entitats culturals diferenciades. Deia el text que creia necessari 

també una nova configuració de l’organització política i de l’estructura social 

fonamentada en els principis bàsics d’autogovern i democràcia; parlava que els 

Països Catalans com a conjunt tenien el dret i la necessitat de poder coordinar-se i 

articular llurs esforços i actuacions; cal, deia, un poder públic fort i amb una total 

legitimitat i control democràtics que asseguri la subordinació dels interessos privats a 

veritables necessitats col·lectives, per tant un Congrés que anava més enllà del que 

entenem normalment per cultura. El Congrés de Cultura Catalana posava l’èmfasi en 

el paper de la cultura justament com a veritable poder transformador d’una societat i 

d’un país, 40 anys després en el debat polític actual encara hem de contemplar 

polítiques de menyspreu cap a la nostra llengua, especialment al País Valencià i a les 

Illes Balears, o a les comarques de la Franja de Ponent i, per què no, Catalunya 

Nord. Amb intents gens dissimulats de reduir la presència del català de la vida 

pública i social, serveixi aquesta moció també de denuncia dels intents sistemàtics de 

minoritzar la nostra llengua i la nostra cultura per part d’alguns polítics que tenen 

representació en aquest Ple. 

 

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

l’últim grup signant i parlar l’últim és el que té i jo crec que ja s’ha dit gairebé tot per 

tant tampoc vull repetir tot el que s’ha dit pel que va significar el Congrés de Cultura 

Catalana que jo no vaig viure, sí que estic vivint una cosa que jo crec que és 

important remarcar perquè té semblances amb el que es va viure en el seu moment 

en el Congrés de Cultura Catalana com a mobilització popular dels diferents sectors 

de la població doncs ara mateix el nostre país també està vivint un procés de 

mobilització popular de diferents sectors de la població de la societat civil que es 

mobilitza reclamant la necessitat d’una República Catalana i el fet que hi ha, jo crec, 

certes semblances amb el que es viure ja en el període de la transició demostra, en 

certa mesura, que després de 30 anys les coses no han canviat tant i seguim 

necessitant superar l’opressió nacional que patim com a poble per poder realment 

desenvolupar-nos. En aquest sentit dir, perquè crec que cal destacar-ho, i ja ho ha 

destacat també el company de la CUP però és important, que el nostre poble són els 

Països Catalans no és només la Comunitat Autònoma de Catalunya, marcada amb 

els límits provincials marcats per l’Estat espanyol, i que en aquest sentit així es va 

entendre ja en el període de la transició, així ho va entendre molt bé l’Estat espanyol 

quan la pròpia Constitució espanyola va prohibir la Federació de Comunitats 

Autònomes, no fos cas que de debò els Països Catalans, al menys els que formen 

part de l’Estat espanyol, poguessin acabar consolidant una única institució pública, i 

així ens trobem ara que cal recordar-ho en el procés que estem de proclamació de la 

República, que fins i tot si ho culminem amb èxit, que nosaltres estem convençuts 

que sí, encara quedarà molta feina per fer. La realitat és que després de 30 anys la 

unitat de la llengua continua permanentment qüestionada per l’Estat espanyol, la 

voluntat de secessió lingüística per part de grups que estan avui en aquest Consistori 
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és evident i a més a més sense cap mena de vergonya, encara es defensa 

tranquil·lament al País Valencià que a València la llengua que parlen no és llengua 

catalana, i ja han passat 30 anys d’aquest Congrés, per tant realment fa que ens 

plantegem una mica que lamentablement no s’avança, i després la necessitat evident 

de superar l’opressió nacional per poder entendre, com s’entenia en el Congrés de 

Cultura Catalana, que cultura catalana són totes les mostres culturals que es fan 

arreu dels Països Catalans i per tant no només a la Comunitat Autònoma, doncs és 

més necessari que mai. Jo només afegir-me al que s’ha dit, i sí, ser conscients i 

acabar dient que lamentablement crec que haurem de seguir aprovant mocions com 

aquesta passin 30 anys o en passin 40 perquè seguirà havent-hi -en aquest Ple 

tenim 4 regidors segur- persones que lluitin i treballin justament per arraconar i si pot 

ser aniquilar la cultura catalana i la seva llengua. 

 

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

crec que vas molt equivocat Èric, no crec que en aquest Consistori hi hagi 4 regidors 

que vulguin arraconar la llengua catalana, la llengua i la cultura catalanes, 

segurament perquè és la nostra també, no és teva o vostra, sinó que és la de tots els 

qui estem aquí, segurament uns la senten millor o més que altres, i alguns –com jo 

mateix- la compartim amb la nostra cultura espanyola, i la nostra cultura espanyola és 

la nostra perquè som catalans, és aquesta la nostra forma d’entendre la cultura 

catalana i el seu lligam amb la cultura espanyola. La cultura espanyola i la diversitat 

de la cultura espanyola, perquè hi ha moltes altres cultures dins de la cultura 

espanyola, i una d’elles és la catalana. 

 

 Primer de tot reiterar que el nostre grup està a favor de promoure la cultura 

catalana, com sempre hem dit, però això no fa que deixem de desconfiar en aquest 

cas de la intenció dels organitzadors, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, per 

convertir aquest esdeveniment en una oportunitat de promoure l’independentisme i 

les idees que divideixen a la societat catalana. Raons tenim després de llegir l’informe 

sobre la situació política i la vulneració de drets fonamentals a Catalunya que va 

signar aquesta entitat juntament amb 12 entitats més, totes elles d’una marcada 

ideologia nacionalista el passat mes de febrer. Aquest informe és una anàlisi 

sesgada, interessada i gens objectiva de la situació política a Catalunya els darrers 

anys i que per la manifesta manipulació malintencionada dels fets i per les 

conclusions que allí s’hi reflecteixen, amb les que no podem estar més en desacord, 

creiem que existeix un risc real de convertir la commemoració del Congrés de la 

Cultura Catalana en l’oportunitat de promocionar únicament els arguments polítics a 

favor de la independència. Creiem que avui, més que mai, s’ha de potenciar el 

coneixement de la cultura catalana i de la llengua que innegablement està tan 

intensament lligada amb la resta de les cultures dels pobles d’Espanya, però no amb 

política partidista. Al Partit Popular ens trobaran sempre en les commemoracions de 

la llengua i la cultura catalana, però sempre que es faci purament des de la cultura i 

no des de la política.  

 

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

EUiA: Nosaltres com no podia ser d’una altra manera donarem suport, no sé 

exactament per què no ens vam adherir, suposo que va ser per “despiste” en aquell 

moment, però bé, en qualsevol cas reconeixem aquests 40 anys del Congrés de 

Cultura Catalana i donar suport a totes les persones que el van organitzar i que 

també van participar en una època que no era evidentment gens fàcil. En el seu 

moment, com ja s’ha dit, Sant Cugat va participar en l’organització d’aquest Congrés, 

si no recordo malament va ser en el cinema Antic que ara està desaparegut i volem 

continuar participant en la celebració d’aquest aniversari per commemorar tot allò que 

va significar aquest Congrés per la llengua, per la preservació del nostre patrimoni, 
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per la cohesió i per la reivindicació de molts aspectes de la vida. Per tant, sense cap 

dubte, donem suport a la moció. 

 

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

al·lusions al Sr. Gómez, dir-li que jo considero que tinc dues llengües pròpies i no tinc 

ganes d’arraconar-ne cap de les dues, tot al contrari, potenciar-les al màxim. 

 

 Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció i em resulta francament trist 

perquè podria subscriure totalment al 100% la intervenció del Sr. Puigdomènech. Em 

sap greu veritablement perquè entenem que potser hi hagi gent dins d’aquesta 

Fundació que ha contribuït amb les seves aportacions a enriquir la cultura catalana 

de forma desinteressada, fins i tot en àmbits com poden ser les ciències o les 

humanitats i crec que això s’ha de posar de relleu. Tot i així en la part expositiva de la 

moció hi ha una menció del que s’anomena els Països Catalans amb la qual 

nosaltres no ens hi sentim còmodes perquè aquesta terminologia no l’acceptem i 

creiem que és àmpliament rebutjada fora de Catalunya i serveix no per unir sinó per 

separar les terres de parla catalana. El tema de Països Catalans, per cert, és una 

invenció relativament moderna ja que fou documentada per primera vegada en la 

segona part del segle XIX, amb la qual cosa ni tan sols té a veure amb la 

idiosincràsia històrica dels territoris on es parla català, però principalment hi hem de 

votar en contra perquè quan s’accedeix a la pàgina web de la Fundació és ben visible 

que aquesta, o com a mínim aquells que la dirigeixen, en fan una tasca política que 

no toca. Toca fer cultura però no pas política al nostre parer. Es pot llegir textualment 

a la pàgina web “Des de la Fundació Congrés de Cultura Catalana hem participat en 

la redacció d’un informe sobre la situació política i la vulneració de drets fonamentals 

a Catalunya, el document té com a objectiu explicar en profunditat a organitzacions 

de drets humans de la resta del món el moment polític actual al nostre país i les 

violacions de drets fonamentals que, al parer de les entitats signants, es cometen 

contra el procés democràtic i pacífic cap a la independència de Catalunya. Des del 

nostre grup, evidentment, no podíem estar per cert més en desacord amb aquestes 

afirmacions. Nosaltres, Ciutadans, som del parer que la cultura normalment i la 

política normalment lliguen força malament, perquè la cultura hauria de ser 

bàsicament un espai de llibertat i de pluralitat i no entenem que determinades entitats 

s’hi fiquin, evidentment ho poden fer però llavors que no busquin el nostre 

recolzament, per la qual cosa votarem en contra. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

             regidor no adscrit 

Vots en contra:    4 (C’s i PP) 

Abstencions:        0 

 

21.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT-

DEMÒCRATES, PSC I ERC-MES PER ALLIBERAR LA REINVESRIÓ DEL 

SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS.  

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen 

els objectius d’estabilitat pressupostària de l’Estat espanyol, es troben subjectes a un 

règim que limita severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en 

virtut d’una gestió pressupostària responsable. 
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Atès que els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions 

incloses dins el concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen 

obligats a generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes 

restriccions s’hi afegeix que, en no haver-se aprovat la Llei de pressupostos generals 

de l’Estat per a 2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en 

inversions financerament sostenibles. 

 

Atès que el fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat de destinar 

el superàvit generat a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit 

territorial és un greuge que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a 

la ciutadania de forma injustificada, atès els compliments dels objectius d’estabilitat 

pressupostària. 

 

Atès que per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de 

l’estabilitat pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de 

la forma que considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del 

territori afectats. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i 

del Senat perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals 

puguin reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la 

mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat 

de vida de la ciutadania, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat 

pressupostària, recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

 

SEGON.- Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en 

previsió de la tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 

per a l’any 2017, la seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el 

termini temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els 

exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les 

execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon de 

l’apartat 5 de la Disposició Addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en 

quant a la condició que la despesa executada l’any 2018 hagi d’estar compromesa 

l’any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els anys 2017 i 

2018.  

 

TERCER.- Notificar aquests acords al Govern de l’Estat, als diferents grups del 

Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la 

FEMP. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR, SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL PDeCAT-

Demòcrates: Bé, per tal que s’entengui aquesta moció que és senzilla, els diré que 

quan un ajuntament, una EMD com Valldoreix o un Consell Comarcal o fins i tot una 

Diputació ha estat capaç de fer una bona gestió de fer més amb menys i de generar 

superàvit es troba amb un marc legal que l’impedeix executar despesa en favor de la 

seva ciutadania amb recursos que ja té. Però és que tampoc s’afavoreix la reducció 

d’impostos, perquè aleshores operaria la regla de la despesa, que ara en parlàvem i 
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que és un límit que tota l’Administració ha de respectar. La norma diu que has de 

reduir l’endeutament, però si ja el tens baix al final no et queda més remei que 

acumular tresoreria i com a resultat d’això, fins i tot quan encara estàvem en plena 

crisi econòmica resulta que els ajuntaments teníem quantitats realment importants de 

diners que no podíem gastar ni invertir perquè aleshores hauríem fet dèficit, cosa que 

està prohibida per llei, ni tampoc podíem baixar impostos per la mencionada regla de 

la despesa i, això, la veritat és que té un punt immoral. Des d’aquest punt de vista es 

podria pensar que aquesta proposta arriba tard, i en part és cert, però la veritat és 

que mai és tard per avançar en la coresponsabilització dels diferents límits de 

l’Administració. A més, hem de tenir present que un municipi com el nostre, que té 

un creixement del PIB realment potent, des de fa molts anys superior clarament al 

5%, té una barrera al creixement del Pressupost de la seva administració, que abans 

en parlava el Tinent d’Alcalde d’Economia, que està a l’entorn de l’1 i escaig per cent. 

Per tant, estem condemnats indefinidament a fer-nos petits com ajuntament en 

relació a la nostra ciutat. A més, resulta que des de 2012 tots els nivells de 

l’administració de l’Estat, Central Autonòmica, la Seguretat Social, totes fan dèficit, 

excepte l’Administració Local i que de fet si el Govern espanyol ha complert l’objectiu 

de dèficit que li determina Brussel·les és gràcies a les entitats locals, les quals, a 

més, estan poc endeutades, perquè malgrat gastar el 13% de la despesa pública 

total, només acumulen el 2,9% del deute. Ahir la Catedràtica d’Hisenda, Núria Bosch, 

escrivia al Diari ARA, que la legislació vigent sobre estabilitat pressupostària retalla 

l’autonomia local i imposa als Governs locals una austeritat que els ofega i no 

mereixen, donat que són les administracions més sanejades financerament. I afegia 

que tot això només es pot explicar perquè l’Administració Local és la “ventafocs” de 

l’Administració Pública. Bé, molts dels presents, jo inclòs, el que tenim en ment és la 

construcció d’un nou Estat que resolgui aquesta i moltíssimes altres coses, però això 

no obsta que per tot el que s’ha exposat no deixem de proposar que aquest 

Ajuntament se sumi al clam del món municipalista i que instem al Govern de l’Estat i 

als Grups parlamentaris del Congrés i el Senat per a que es resolgui aquesta situació 

i que es faci per la via d’urgència i que, per tant, s’adoptin iniciatives per a que els ens 

locals puguin reinvertir el seu superàvit en qualsevol iniciativa que considerin 

oportuna per millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania, amb l’únic límit de no 

posar en risc la seva estabilitat pressupostària.  

 

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

MUNICIPAL SOCIALISTA: Mentre els companys de Govern intenten construir un 

nou Estat, de moment ens trobem en aquest Estat i ens haurem de jugar les 

castanyes amb aquest nou Estat i, per tant, doncs continuarem. Aquesta és una 

moció com ha explicat el Carles Brugarolas, que el que vol és intentar revertir un 

greuge respecte a les Hisendes Locals i, per tant, creiem que és oportuna. Tal com 

ha explicat i tampoc em repetiré, però sí que és cert que el problema i el moll de l’ós 

d’aquesta situació és la manca de finançament dels Governs locals. Tal com ha dit, el 

dèficit que representa respecte al dèficit de l’Estat és minso i, per tant, els 

ajuntaments, en aquest cas, estan maltractats. Reclamem una nova llei o un viratge 

de la llei de finançament de les Hisendes Locals i per això era pertinent presentar 

aquesta moció i els demanaríem a la resta de grups que formen part del Consistori 

que hi donin suport, perquè es pugui tirar endavant i que sigui com una espècie de 

taca d’oli i a més impregnem també en els nostres grups parlamentaris i poder portar 

aquesta proposta on calgui.  

 

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

MES: Ben trobat company Demòcrata. En qualsevol cas, amb el que s’ha dit ara i 

abans a la intervenció darrera, jo crec que hauríem de recordar qui gasta i qui no 

gasta o qui incompleix el dèficit i qui no i, en aquest sentit, recordar que l’Estat, 
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l’Administració Central de l’Estat, té un dèficit del 2,52%, el conjunt de les 

Comunitats Autònomes un dèficit d’un 0,82%, la Seguretat Social, que és allò que 

era gran i ara s’ha fet petit un dèficit d’1,62% i l’Administració Local, o sigui nosaltres, 

tenim un superàvit de 0,64%. Per tant, gràcies a l’Administració Local això s’aguanta 

i això ho saben els companys del Partit Popular i del Govern de l’Estat perquè 

bàsicament aquestes dades les dóna el Govern de l’Estat, bàsicament i, en tot cas, 

sempre s’agafa al petit, que en aquest cas és l’Administració Local, que és l’única 

que està responent i que està fent la feina de despesa continguda. En qualsevol cas, 

què és el què tenim aquí? Doncs hi ha uns ajuntaments, amb això deixo apart 

l’ajuntament del Partit Popular, el Govern del Partit Popular de Madrid, que ara l’estan 

arreglant la gent que està ara al Govern de Madrid, però recordem que el dèficit de 

Madrid, ara no recordo quina era la xifra, però era entre un 30% i un 40% de tot el 

que hi havia, per tant, diguem-ne, que al final no tots els ajuntaments són iguals. Què 

han fet els ajuntaments? Doncs no han tingut més ingressos, perquè atès la crisi que 

hi ha hagut en tot aquest temps, hi ha hagut reduccions. Ara ja estem sortint, però hi 

ha hagut reduccions. Què han fet? Reduir la despesa i aquests resultats de baixada 

vol dir reduir la despesa, en dues situacions: la de reduir-la del tot, treure serveis; i 

l’altra, la d’intentar cercar una millor eficiència per tal que es redueixi. Entre altres 

coses, també, durant molt temps s’han rebaixat sous dels funcionaris o dels laborals. 

Per tant, aquesta és la situació que estem en aquests moments i el que ens 

comporta la moció és una situació d’aquells ajuntaments que sí que han fet les coses 

bé, que tenen un dèficit contingut, que no han gastat més del que tenien i que s’han 

portat bé, diguem-ne, no poden fer despesa. Ho parlàvem abans, que ens toqui la 

loteria entesa com a exemple, ens toca la loteria, no podem gastar-ho perquè 

estaríem incomplint les dues ràtios que hem comentat anteriorment, d’estabilitat i de 

ràtio. En aquest sentit, aquesta llei no té cap mena de sentit. Nosaltres entenem que 

s’hauria de suspendre immediatament i el conjunt de les entitats municipalistes 

mitjançant els diferents Plens el que s’està demanant és que si un ajuntament té un 

dèficit contingut, ha fet un estalvi i, per tant, un superàvit, pugui fer aquestes 

despeses, doncs per exemple, en despeses lligades a l’habitatge, aspectes 

essencials, habitatge de lloguer, altres aspectes lligats a les escoles bressol, etcètera, 

tots aquests continguts, no solament a reduir el dèficit que és el que ens marca i, per 

tant, a pagar als bancs el dèficit que hem contret en altres moments o a despeses 

que hem contret en altres moments, o en despeses econòmicament sostenibles, que 

n’hi ha poques. Per tant, entenem que és una moció de sentit comú i esperem que 

tothom hi doni suport, també els companys que formen part del Govern de l’Estat o 

aquells que li donin suport. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Yo entiendo que esta ley, 

que critica la moción, viene de un dogma de fe, un dogma de fe que ya lo hemos 

visto en muchos países y que ha arrasado con la economía de muchos países que es 

imponer las grandes cifras, las macro cifras, a la economía doméstica o a la 

economía local más cercana. Entonces, haces una tabla rasa de la realidad 

económica de un país y no permites que las realidades locales salgan adelante. 

Actualmente, según estaba averiguando, el Gobierno español, bueno, decía Ferran 

que está con déficit, pero ellos marcan el superávit para poder hacer el gasto los 

ayuntamientos del 1,8%, cuando el promedio, tengo otros datos que…el mismo dato 

del mismo concepto que tenía Ferran yo tengo otros datos, yo tenía que el superávit 

de los ayuntamientos era del 0,44%. Entonces, eso en conjunto, con lo cual los 

ayuntamientos, a pesar de ser el motor de la economía, bueno, el motor de la 

economía en este sentido, y los que mejor saben dónde se pueden gastar los dineros 

de los contribuyentes, porque son la administración más cercana a la gente, no 

pueden disponer de sus propios gastos. Entonces yo creo que sería, ya lo ha dicho 
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mucha gente aquí, esperaríamos la contraposición de estos criterios para enriquecer 

el debate, pero a todos ojos sobre la moción el voto será positivo.  

 

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

Nosotros evidentemente pues no estamos en contra de solicitar, puesto que este 

planteamiento el Partido Popular ya lo ha asumido como propio. Hace pocos días 

hubo una reunión del Grupo parlamentario del Partido Popular, con el Presidente y 

otros miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la cual el 

Partido Popular ya mostró su aquiescencia a modificar esta normativa para 

desencallar este tema, para que los ayuntamientos puedan disponer de este 

superávit. Es más, diría que no es idea de los ayuntamientos ni de las entidades 

municipalistas sino que el propio Partido Popular porque hay muchos ayuntamientos 

ya gobernados por el Partido Popular, también tenía la intención de hacerlo, de 

llevarlo a cabo ya de motu proprio. En este caso, creo que la moción ha perdido 

sentido, porque ya se está discutiendo este tema y no se está discutiendo si hacerlo 

o no, sino cómo hacerlo y cuándo hacerlo y por eso, creo que pedir que se haga pues 

ya es extemporáneo, no hace falta. Nosotros no votaremos en contra, pero tampoco 

votaremos a favor, porque creemos que cierto oportunismo tiene, lo hemos hablado 

antes del Pleno, hemos, yo particularmente, como Partido Popular pedí que se 

retirara, que se dejara encima de la mesa y si no se avanzaba en esas negociaciones, 

en esa nueva normativa, pues que se volviera a presentar, pero bueno, los partidos 

proponentes han decidido continuar con ella y creo que las cosas que ya se están 

haciendo, como nos dice a nosotros el propio Gobierno municipal, pues no hace falta 

debatirlas si ya se están haciendo. Bueno, pues en cierto modo ahora lo que estamos 

haciendo es rebotar ese mismo argumento que ustedes nos dan muchas veces y aun 

así no votaremos en contra, para que lo tengan en cuenta. Lo que quiero recordar es 

que cuando se hizo esta normativa que no permite, me ha hecho gracia oír al Sr. 

Brugarolas, porque hace mucho tiempo que no le oíamos aquí en el Pleno, entonces 

me ha alegrado oír su voz, no me ha alegrado oír lo qué ha dicho, lo que ha dicho no 

me ha alegrado tanto, pero claro, es que esta ley se hizo cuando en España los 

ayuntamientos estaban muy endeudados y es una realidad. Hoy es diferente, claro, 

pero ¿por qué es diferente? Pues porque existe esta ley, entonces hoy los 

ayuntamientos tienen superávit, claro. Pero es verdad que en aquel momento, en los 

años 2011, 2012, 2010 incluso, 2013, la deuda de los ayuntamientos lastró 

gravemente la economía y por lo tanto había que hacer algo y lo hubiera tenido que 

hacer cualquier Gobierno, no un Gobierno del Partido Popular solamente, cualquier 

Gobierno estoy seguro que lo hubiera hecho más que nada también porque eran las 

entidades supranacionales, como la Comunidad Europea, las que obligaban a tomar 

toda esta serie de medidas y otras. Entonces, bueno, echarle la culpa al Gobierno 

español, ahora si el Gobierno español no hiciera nada pues vale, o los partidos 

políticos que controlan el Gobierno, pues vale, pero es que no es el caso, es que ya lo 

están haciendo. Por lo tanto, creo que es una discusión estéril.  

 

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

Bé, nosaltres votarem a favor de la moció, perquè és una moció consensuada per les 

dues entitats municipalistes i en coherència amb el que hem votat altres vegades que 

hem tractat el tema i estem d’acord, però creiem que hi ha alguns elements amb els 

quals es queda curta. Creiem que és clar que cal que als municipis ens deixin de 

tractar com a nens petits, crec que ara l’Álvaro ens ha donat un exemple del què és 

precisament això, però fa falta també exigir un canvi radical en la política d’asfíxia 

financera que s’ha aplicat des del Govern Central cap als ajuntaments. No sempre la 

reducció del dèficit que deia ara el Ferran es fa a través de la reducció de la despesa, 

jo crec que tenim maneres diferents de fer-ho a través de la reorientació de les 

polítiques i tenim casos com l’Ajuntament de Madrid o el propi Govern de Portugal, 
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on no a través de la reducció de la despesa, sinó també a través de l’ingrés i de 

l’eficiència, que sí que ho has dit, doncs es pot reduir el dèficit i molt 

significativament. Crec que falta a la moció que cal demanar que es derogui la 

reforma de l’article 135 de la Constitució, promoguda per alguns dels partits que avui 

signaran a favor d’aquesta moció, també de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, també 

signada per alguns dels partits que avui votaran a favor d’aquesta moció o per la Llei 

de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Per a nosaltres no es tracta 

només de reivindicar que els ajuntaments sanejats com el nostre puguin fer més 

despesa, la injustícia sobretot en aquells ajuntaments que han retallat serveis o han 

vist convertida la seva situació de precària a molt precària. Crec que cal, per tant, 

reclamar també la devolució per part dels bancs dels interessos abusius cobrats i, en 

definitiva, cal aturar les retallades i l’austeritat revertint les conseqüències, identificant 

els culpables i indemnitzant a les seves víctimes. Nosaltres hi votarem a favor. 

 

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

Nosotros, de forma coherente a lo que ya sucedió en el Congreso de los Diputados, 

nos abstendremos y podría decir que suscribo la mayoría de las intervenciones, pero 

seguramente nuestro enfoque es otro y por eso nos vamos a abstener. El punto 

número 1 conviene recordar que lo que hoy traemos a Pleno, lo digo más que nada, 

tal vez por los ciudadanos que nos acompañan, es que no hablamos del 

Ayuntamiento de Sant Cugat, sino de las Corporaciones Locales en su conjunto y ahí 

es donde nos tenemos que focalizar, que es todos los municipios o entes locales de 

España, su estructura de funcionamiento y los números que arrojan. El punto número 

2 todavía hoy tenemos que hacer énfasis en que la norma general óptima es la de no 

gastar más de lo que se tiene. Los superávits, a poder ser, y esta tendría que ser la 

lógica a seguir, tienen que ser empleados en muchos municipios en amortizar deuda. 

La deuda, en definitiva, y conviene resaltarlo, hipoteca las generaciones futuras y 

supone el coste de pagar los intereses evidentemente. Hoy todavía nuestra 

preocupación a nivel nacional debe ser reducir nuestra deuda y a ello se tienen que 

comprometer todas las administraciones nacionales, autonómicas, incluso locales, 

que seguramente las que mejor se comportan son las locales, pero tampoco están 

exentas. Conviene recordar que España, a día de hoy, es el sexto país de la 

Eurozona que tiene mayor deuda y que es un auténtico lastre detrás de Italia, 

Portugal, Chipre, Grecia y Bélgica. Y nuestro enfoque, el que nosotros proponemos, y 

propusimos ya en su día en el Congreso cuando se llevó a cabo este debate, es que 

desde Ciutadans, proponemos la revisión desde un punto de vista mucho más 

amplio a nivel legislativo de la organización de las Haciendas Locales, y abordar tanto 

sus competencias reales como sus necesidades económicas para satisfacer de forma 

correcta todos los servicios a los que tienen que dar respuesta. Por lo tanto, la 

moción hoy presentada podríamos decir que es una pieza suelta de un puzle y lo que 

tenemos que hacer es recomponer el puzle en su conjunto. Por ese motivo, nos 

abstendremos.  

 

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

fet, pensava que com que havíem parlat abans del Pla Econòmic Financer ja tractava 

moltes coses de les que estem parlant ara, de fet, estem totalment d’acord amb la 

moció, subscric molt la intervenció que ha fet el Ramon, que ha anat una mica més 

enllà de les implicacions pels municipis i ha parlat de l’austeritat i així ho veig i ho 

pujo, el que cal és acabar amb el Capitalisme, que demanin perdó per segles d’espoli 

i que tornin el que ens han robat. Després, nosaltres com que de moment estem en 

aquest Estat, si es pot pel Pere Soler hi seguirem pels segles dels segles, doncs ens 

preocupen les coses que passen a dia d’avui i creiem que revertir els nyaps del PP, 

en aquest sentit, de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, és una cosa urgent, perquè 

aquí el què passa és que a més ha dit una cosa que no comparteixo en absolut, 
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durant els anys pitjors de la crisi, en el clímax de la crisi, perquè nosaltres no creiem 

que la crisi hagi acabat en cap dels casos, els municipis no eren tampoc els que 

posaven els números roigs, en general. No, no, el percentatge no és dels municipis, 

no, no, no, els municipis han pagat els plats trencats, són els que han de donar la 

cara amb els ciutadans, i els que han pagat les conseqüències de l’austeritat i de la 

mala gestió dels recursos públics. Evidentment que hi ha municipis que han 

funcionat malament, però no són els municipis, els ens locals, no, no, però el 

percentatge, el pes percentual és molt petit. El pes és molt petit, per tant, no és just 

que paguin els plats trencats i això genera un greuge dels serveis que es dóna a la 

població i de la democràcia en la gestió dels recursos. Per tant, nosaltres que a més 

sempre defensem, encara que l’Ajuntament tingués uns números una mica pitjors, 

dèiem, l’endeutament és una cosa de la qual hem de tirar per poder fer més coses i 

em sembla evident que un Ajuntament com el nostre ha de poder fer servir el 

superàvit per les moltes coses que malgrat la salut econòmica de l'Ajuntament encara 

hem de fer per la població. Per tant, votarem a favor d’aquesta qüestió. Esperem que 

es resolgui ràpidament. No creiem que pel fet que es digui que es vol fer es faci, vull 

dir, que una cosa és que s’estigui..., bé, si tot el que es diu que es fa es fes, vaja, no 

estaríem aquí segurament. Votarem a favor, i avia’m si es resol ja aquesta qüestió. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

         regidor no adscrit) 

Vots en contra:    0 

Abstencions:       4 (C’s i PP) 

 

22.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT 

POPULAR, PDeCAT-DEMOCRÀTES i PSC PER A MILLORAR LA COORDINACIÓ 

DE LA SEGURETAT A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 

Atès que el passat 21 de març de 2017 el Conseller d’Interior, Jordi Jané, va 

reconèixer que a Sant Cugat del Vallès hi ha un problema de Seguretat. 

 

Atès que el Conseller d’Interior, Jordi Jané, va manifestar el passat mes de 

març que “en el nou pressupost del 2017 hi ha prevista la creació de 500 noves 

places de Mossos d'Esquadra i efectivament tindrem una especial atenció per Sant 

Cugat, conscients que les dades no són satisfactòries”.  

 

Atès que recentment a través de la campanya “volem més seguretat per Sant 

Cugat” s’han recollit més de 1.000 firmes i d’una altra només entre els veïns de les 

Planes més de 380 demanant més seguretat 

 

Atès que som conscients que aquests nous 500 agents de Mossos 

d’Esquadra no entraran en servei abans de juny de 2018. 

 

Atès que el 19 d’abril es va aprovar la resolució del Parlament 582/XI, sobre la 

seguretat a Sant Cugat del Vallès. 

 

Atès que aquesta resolució del Parlament insta al Govern de la Generalitat a 

acordar amb l’Ajuntament de Sant Cugat la millora de la coordinació entre els 

diferents cossos de seguretat per a reduir el nombre de delictes en el municipi i 

acabar així amb la preocupant situació d’inseguretat que s’està vivint a la ciutat degut 

a l’increment de robatoris a domicilis. 
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Atès que aquesta resolució acorda: 

  

a) Valorar la idoneïtat de revisar els actuals convenis de coordinació i col·laboració 

entre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Sant 

Cugat del Vallès (Vallès Occidental) mitjançant els òrgans conjunts de coordinació 

per a garantir la màxima coordinació i eficàcia entre els operadors de seguretat. 

 

b) Impulsar, des de l’Ajuntament, la presentació dels plans de seguretat i prevenció 

concrets que existeixen per a cada barri de la ciutat. 

 

c) Continuar amb les activitats preventives i informatives en matèria de seguretat per 

al comerç i el teixit empresarial de Sant Cugat del Vallès des de les oficines de 

relacions amb la comunitat (ORC) i els grups de proximitat de la Policia de la 

Generalitat - Mossos d’Esquadra en coordinació amb la Policia Local del municipi. 

 

d) Elaborar un pla contra l’ocupació il·legal d’habitatges per als diversos barris de 

Sant Cugat del Vallès, especialment per a la Floresta. 

 

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

 

ACORDS 

 

1r.- Instar a l’equip de govern a seguir implementant les accions necessàries 

encaminades a complir els acords de la Resolució 582/XI del Parlament per millorar 

la coordinació entre els diferents cossos policials.  

 

2n.- Instar a l’equip de govern, que en el si de les negociacions entre 

l’Ajuntament i la Generalitat, demani al Govern de la Generalitat la calendarització de 

la incorporació dels nous efectius de Mossos d’Esquadra i a determinar el nombre 

d’agents destinats a Sant Cugat. 

 

3r.- Comunicar els acords a les Associacions de Veïns dels barris de Sant 

Cugat del Vallès, donar compte d’aquests als corresponents Consells de Barri i als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

Gracias Sra. Alcaldesa. Voy a leer la moción. 

 

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

l’anterior moció). 

 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: Nosaltres ens hem sumat a aquesta moció presentada originàriament pel 

Partit Popular. Ja hem fet alguna petita esmena. Ja recull moltes de les accions que 

s’estan duent a terme i que anem o intentem anar explicant a les Comissions 

Informatives de diferents serveis de coordinació, també el fet del compromís, en 

aquest cas, del Conseller, d’incrementar, si s’aprovava el Pressupost, el nombre 

d’agents que ens corresponguessin de Mossos d’Esquadra a Sant Cugat. 

 

També dir que pel que fa a la Resolució sí que estem fent esforços ja des de fa 

temps en millorar aquesta coordinació entre els diferents Cossos de Mossos 

d’Esquadra i de la Policia Local, que estem treballant en reunions setmanals com ja 
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hem explicat de coordinació, d’anàlisi dels llocs on es produeixen els diferents tipus 

de delictes, també tenim sistemes d’alarma conjuntes, unificant telèfons 

d’emergència, etcètera per a poder donar millor resposta a les diferents incidències. 

També dir que no és fruit d’ara, sinó que ja fa un temps que continuem tenint delictes 

però sembla que aquesta millor coordinació i organització pròpia de la Policia 

comença a intuir una davallada i enviar aquest missatge del tema del Consell Local 

de Seguretat que vam aprovar a final d’any, juntament amb Participació que ens 

estan ajudant a veure com podem fer millor la convocatòria per a que sigui més 

participativa i, per tant, com que moltes de les coses també ja les estem treballant i el 

tema de la seguretat és un tema que ens preocupa i que també fa referència a 

compromisos que havíem adquirit, doncs evidentment votarem a favor i per això ens 

hi vam sumar, gràcies a que ens va deixar el Partit Popular.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, el voto de esta 

moción será en contra, aunque hablan, ya comenzamos a hablar de coordinación, yo 

tengo entendido que ya se estaba haciendo la coordinación, pero seguimos con el 

déficit del problema que necesitamos especialización en los Mossos y en la Policía. El 

concepto de seguir pidiendo más agentes y más agentes y más agentes, cuando se 

tiene que hacer, por ejemplo, un peritaje y no tienes una cantidad eficiente o grande 

de peritos que vayan sobre la zona a dar un reporte, sino que son gente que va 

desbordada porque no hay la suficiente cantidad de elementos. Pasa lo mismo con 

los forenses. Parecería más lógico tener una Policía más especializada, más 

eficiente, que tener una Policía más grande en número de elementos, inclusive 

también porque me imagino que todos los ayuntamientos pedirán eso, pedirán más 

seguridad con más agentes, entonces si todos los ayuntamientos piden más 

seguridad con más agentes, en un momento de estos algún ayuntamiento tendrá 

que quedarse sin agentes, porque no puede distribuirse para todos. Pero en cambio 

sí que, por ejemplo, si se regula a través de varias cosas, como la especialización o 

como cuidar que por ejemplo con campañas de concienciación a la población de que 

los seguros o que cuando tomen un seguro tengan los suficientes conocimientos de 

lo que están tomando, serían también medidas efectivas para paliar este problema, 

porque ¿Qué es lo qué pasa? Esto lo digo en teoría pero ahora se lo bajo a la 

práctica, a un vecino le roban y generalmente en Sant Cugat están robando sin 

destrucción de la propiedad privada. Es la modalidad. ¿Qué es lo qué pasa? Que 

cuando a ti te roban sin destrucción de la propiedad privada muchos seguros no te 

cubren. Al no cubrirte viene un vecino, le dice a otro, se ven abocados, muchas veces 

a la….no diremos nada en particular, pero una persona se puede ver abocada a la 

picaresca y decirle “si no rompes el cristal, si no rompes la puerta, no te va a cubrir el 

seguro”. Entonces ¿Qué es lo qué hace la persona? Va y rompe la puerta. Cuando 

viene el perito o cuando viene el investigador ve una tipología de robo con violencia, 

con violencia en la propiedad privada, y ve otra tipología de robo sin perjuicio de la 

propiedad privada, entonces esto confunde a los peritos expertos. Entonces, 

necesitamos dos cosas: necesitamos que haya aseguradoras que no engañen a la 

gente y que los seguros sean honestos en este sentido, con lo cual habría que hacer 

una campaña también por ver qué seguros son más honestos en esta cuestión y por 

el otro lado, la especialización de los agentes. Pero eso yo no lo he visto reflejado en 

esta moción, me hubiera gustado, pero por eso la votaré en contra.  

 

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

Bé, volia començar fent una mica de cronologia, crec que el Partit Popular ens 

presenta una moció fa uns mesos aquí al Ple, no l’aprova, llavors presenta la mateixa 

moció al Parlament, allà s’aprova perquè PDeCAT i Esquerra s’hi apunten i llavors 

tornem aquí reivindicant aquella Resolució del Parlament i anem donant voltes a 

sobre del mateix tema. Nosaltres ens hem llegit la moció i el debat de la Resolució de 
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la Comissió d’Interior del Parlament i Déu n’hi do, el Diputat del PP diu textualment 

que “Sant Cugat es la segunda ciudad de España con más robos a domicilios, los 
aumentos de robos a pequeños comercios han aumentado de forma espectacular, 
incluso problemas de convivencia, incluso enfrentamientos con la Policía Local que 

antes era raro que se diese en Sant Cugat” i nosaltres sincerament no creiem que 

l’augment d’efectius resolgui el tema dels robatoris en barris amb cases aïllades de 

Sant Cugat, potser ho resoldria si poséssim un policia a cada porta, però crec que 

l’augment que demana la moció no dóna per tant. Llavors, nosaltres creiem que el 

que hauríem és de fomentar un model de seguretat que no passi per demanar més 

efectius, que en una ciutat com la nostra resol ben poca cosa i el que crec que 

hauríem de demanar és que no es barregi, sobretot, problemes d’inseguretat amb els 

problemes de convivència, perquè això despista molt i fa, principalment, que 

nosaltres no votem favorablement mai a les seves propostes. 

 

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

MES: Primer, un parell de consideracions d’ordre: jo sé que el company no ho volia 

dir, però que quedi clar que la gent no es carrega les cases perquè li pagui 

l’assegurança, més que res perquè sinó al final ens estaran escoltant els inspectors i 

no sé què es pensaran; i l’altra, la moció que va aprovar la Comissió d’Interior és, 

diguem-ne, que s’assembla com un farfalle a un spaguetti de la que vostès van 

presentar aquí. Per tant, no és exactament la mateixa, ni molt menys allò en 

referència al company Ramon, per tant, el Grup de Junts pel Sí tenia davant una altra 

moció i, per això, els representants d’Esquerra Republicana hi van donar suport. Si 

fos la mateixa hauria estat diferent. En qualsevol cas, nosaltres no hi donarem suport 

a aquesta moció, sí al contingut, evidentment, que es va aprovar al Parlament de 

Catalunya, perquè veiem que queda curta i ja que ens hi posem a parlar de seguretat 

doncs fem-ho en la seva globalitat, partint de la base que el què diu en el Parlament 

hi donem suport, com et deia, després de la conversió en farfalle. Entenem que hi ha 

coses que queden apart. Vostès aquí solament han parlat del nombre de Mossos, 

per tant, solament del Cos de Policia de Mossos, però després hi continuaré. 

Nosaltres entenem que aquí també són necessaris diferents actors, altres actors, que 

n’hem parlat en diferents ocasions. També ho ha dit algú, que aquí tenim un 

component a la nostra ciutat d’habitatges aïllats i robatoris en vehicles, en referència 

a altres ciutats de l’entorn. També entenem que cal garantir un model de seguretat 

preventiu, enlloc de reactiu, per tant, que hi hagi una previsió i una sèrie de 

potencialitats que puguin incloure aspectes relacionats amb el BIG DATA i, per tant, 

on aniríem a parar. Parlem també de model de Policia de proximitat, el model no 

parla de percentatges, sí que calen més nombre d’agents, segurament, però del què 

estem parlant és de model. Nosaltres entenem que la Policia Local aquí també té un 

paper i, per tant, la coordinació en parla en part de la moció, sobre la coordinació, 

però entenem que el Pla Director de la Policia Municipal ha de venir lligat també a 

aquestes actuacions. També en parla en el punt 3 sobre els Consells de Barri, 

entenem que els Consells de Barri, en tant que ens que també tenen grups de treball 

de seguretat, també haurien de tenir una disposició més efectiva en aquesta moció. 

Entenem que cal planificar, cal que hi hagi una memòria econòmica, cal saber quants 

agents cal que hi hagi i amb això li dono la raó, a Mossos, però també en Policia 

Local, cal parlar-ne de plusos, categories, quadrants, hores extraordinàries i altres 

aspectes. Recordar que Sant Cugat ja té un Pla de Seguretat, que el vam aprovar pel 

període 2017-2020, el 7 d’octubre, si no recordo malament i, per tant, entenem que 

aquest Pla de Seguretat s’ha de desenvolupar, encara no ho hem fet. I en això, 

nosaltres el que considerem és que cal que hi hagi un Pla de Gestió Estratègic del 

Servei, del conjunt de la Policia Municipal, però també del de Mossos, però en tot 

cas, parlem del nostre. Cal que es convoqui el Consell Local de Seguretat, que si no 

recordo malament, no s’ha convocat i, per tant, on segurament part de totes aquestes 
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demandes que vostè posava sobre la taula, s’hauria donat compte i, per tant, creiem 

que hauria estat interessant també posar-ho allà i, per tant, el que considerem és que 

la seguretat s’ha de fer des d’un punt de vista global. Vostè parlava de Mossos 

d’Esquadra. Els Mossos d’Esquadra no vindran fins d’aquí a tres anys. Parlava d’una 

dada, però li recordo que els Mossos d’Esquadra hi ha una convocatòria, se’n van a 

l’Escola i després fan un període de pràctiques. Per tant, la cosa què és, en 3 anys ja 

està? No, en 3 anys cal fer altres coses i per això li deia que segons el nostre parer la 

moció era positiva en aquest aspecte, però quedava incomplerta i, per tant, el model 

de seguretat s’ha de fer des de l’àmbit global.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. No he entès la intenció vot. 

 

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

MES: No ho he dit? He dit que no hi donaríem suport, per tant, ens abstindrem. Jo 

crec que quedava clar. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. No l’he entès. Per part de Ciutadans té 

la paraula el Sr. Ciprián. 

 

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

nos encontramos de nuevo ante una moción repetida de hace unos meses. Imagino 

que igual que el resto de grupos, todo el mundo ha tenido acceso a las estadísticas 

del año pasado, en el que daban un aumento alarmante de robos en Sant Cugat, 

robos con fuerza en domicilios de 608, es 1’67 robos al día y sí Ramón, estamos 

hablando de que Sant Cugat es la segunda ciudad de España, detrás de Torrevieja, 

con mayor número de asalto de hogares, por encima de los 50.000 habitantes. Eso 

está en las estadísticas, es un hecho, no es nada más. ¿Y por qué es esto? Bueno, 

pues porque hace 5 meses nosotros presentamos la misma moción en el Parlament. 

Esa misma moción que presentamos con estos datos que hoy parece que 

escandalizan a mucha gente, pues fue votada en contra por los señores del Junts pel 

Sí, su partido, también de la CUP. Mientras, los señores de Catalunya Sí que es Pot 

votaron a favor, junto con el PP y el resto de fuerzas, visto lo grave de la situación. Un 

inciso: aquí, en estas estadísticas alarmantes, no se cuenta en ningún momento las 

visitas continuadas de los amigos de lo ajeno a los trasteros de las comunidades de 

vecinos. Por curiosidad de estadísticas no aparecen aquí, pero conocemos de buena 

fuente, sobre todo en la zona de Mirasol y zonas apartadas que es diario el asalto a 

este tipo de locales. Ahora, por mucho que votemos a favor de esta enmienda o que 

el PDeCAT quiera enmendar su error de hace 5 meses, poco podemos hacer. Fue 

entonces, en diciembre del año pasado, cuando se decidía la dotación 

presupuestaria, precisamente, para incrementar el número de Mossos, que era de 

500, cifra insuficiente ya que según las fuentes consultadas, hablamos de 4 veces la 

necesidad de la que en su día se aprobó, más de 2.000 plazas. Entonces, creo que 

sinceramente poco se puede hacer con esta moción. Como ha dicho Cristina, la Sra. 

Paraira, sí que hay soluciones imaginativas que no requieren del aumento del gasto 

municipal para mejorar la seguridad de la ciudad y en ellas debemos hacer hincapié. 

Una de ellas, la evaluación del Plan Estratégico, que parece ser o puede ser que 

tenga resultados, veremos las estadísticas que se nos presenten en los próximos 

meses, grupos de trabajo mixtos, Policías de paisano, hay muchas posibilidades que 

no requieren, repito, aumentar el gasto municipal. Repito, no es competencia de los 

Policías Locales el detener los robos con fuerza en los domicilios, es competencia de 

los Mossos d’Esquadra. Bueno, votaremos, por supuesto, a favor de este tipo de 

mociones, que intentan asegurar, mejorar la seguridad de nuestra ciudad, de nuestro 

municipio, pero por favor, esperemos que esta vez no sea papel mojado. Por último, 
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desde aquí quiero desear una pronta recuperación al Sr. Escarré, Inspector Jefe de la 

Policía Local de Sant Cugat.  

 

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

PC: A veure, com que aquesta moció ja l’hem tractada, ja l’hem parlat, i aquesta 

temàtica no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta vegada que en 

parlem amb aquesta formació de Consistori, intentaré ser breu i exposar els motius 

pels quals nosaltres, ja els ho avanço, i en línia amb el que hem fet fins ara, votarem 

en contra. 

 

Alguns de vostès pinten un escenari gairebé apocalíptic, sembla que Sant 

Cugat estigui cada dia, vaja, hi hagi no sé quants delictes de sang, no sé quants 

delictes i en termes absoluts i en xifres, jo fent comparatives amb altres poblacions, 

però també amb les nostres pròpies xifres dels anys passats, doncs, a veure, la 

situació no és ni molt menys apocalíptica, no és ni molt menys apocalíptica. Ara bé, 

jo entenc que determinades formacions fan una defensa del concepte de seguretat en 

forma àmplia, molt ideològica i estan en el seu dret de fer-la, per descomptat estan en 

el seu dret de fer-la, perquè és una qüestió de definició gairebé doncs això, 

ideològica, però deixi’m fer una prèvia, perquè vostè abans i és que m’ha fet gràcia 

perquè en la moció anterior deia, d’una moció que s’estava treballant al Congrés, si 

no m’equivoco, deia “és extemporània, ja s’està treballant, no té cap sentit presentar 

una moció de coses que ja s’estan fent”. Jo això, ho sento, però li haig de repetir en 

aquest sentit. O sigui, vostè presenta una moció que insta, que parla de coses que ja 

s’estan fent i sobretot, sobretot, fica el dit a la nafra i ara és el següent tema, que ara 

anava, al tema ideològic de la seguretat. És un cavall de batalla ideològic, està clar, la 

seguretat, la fortalesa, la mà de ferro, la Llei Mordassa, moltíssimes lleis que estan 

associades al seu partit, o a formacions de dreta, les càmeres, els agents, la tècnica, 

diguéssim, coercitiva d’ocupació de l’espai públic, de vigilància absoluta, 

d’homogeneïtzació i no en canvi la de despesa social, la de l’educació, la de la salut, 

la d’habitatge. Clar, si només fos ideològic no tindríem molt problema, vostès 

defensen un model, nosaltres en defensem un altre. Què passa? Que infon aquesta 

defensa aferrissada d’un imaginari en que a Sant Cugat estem gairebé atacats 

sistemàticament, infon por, clar, crea alarma això, crea alarma, crea por, crea temor, 

la gent pensa, realment, que estem en una situació, no sé, extraordinària i jo, bé, pel 

que he interpretat del seguiment de les Comissions de Seguretat en absolut estem 

en aquesta situació. Ja els dic, no compartim el seu model de seguretat coercitiu. Al 

que vostès li diuen el problema de seguretat, nosaltres el veiem com un símptoma de 

la desigualtat i això ja els ho hem explicat i ho hem debatut moltíssimes vegades. 

Això ens passa explícitament amb el tema de les ocupacions i s’ha dit vàries 

vegades, clamen al cel de les ocupacions que hi ha a la Floresta i jo dic, no es fixin 

només en la Floresta que d’ocupacions en tenim a tota la ciutat, per a nosaltres és un 

símptoma de la desigualtat que hi ha en el nostre municipi, dels alts preus de 

l’habitatge, de la impossibilitat d’accedir a un sostre, que és un dret que en principi 

està garantit per la Constitució espanyola però que efectivament no es garanteix mai. 

Llavors, quan barreges aquests dos elements surten transgressions de la legislació, 

com per exemple, l’ocupació d’habitatges efectivament de la propietat. No entro a la 

valoració, li dic que per a nosaltres és un símptoma d’un problema molt més arrelat i 

segurament que és molt més responsabilitat de la gent que ostentem càrrecs públics, 

que és la d’anar a combatre la desigualtat a la seva arrel. Nosaltres apostem per un 

model de proximitat, si també tenim model de seguretat, per un model molt més 

holístic, integral, de proximitat i doncs ens afegim a la demanda que es reuneixi 

efectivament el Comitè de Seguretat Local i que es pugui parlar de tots aquests 

elements amb tranquil·litat, sense passions, amb les xifres sobre la taula i una mica 

sent responsables i parant de generar una alarma que veiem absolutament inexistent. 
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Crec que no em deixo res més, simplement anunciem que votarem en contra 

d’aquesta moció.  

 

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

Volia respondre algunes de les afirmacions. Bé, al Ramon ja li ha contestat el Ferran 

Villaseñor, que no era la mateixa moció, era diferent, però sí que tracta sobre la 

seguretat. En això sí que s’assemblaven. Als senyors d’ERC-MES els volia comentar 

que compartim vàries de les consideracions que s’han fet, algunes d’elles molt 

assenyades, encertades al nostre parer, però també podien haver presentat 

esmenes, que no per ser la moció del Partit Popular els ha de causar urticària 

presentar esmenes i poder-la debatre com fem amb altres grups en altres ocasions. 

Si són d’aquesta mena que ha dit vostè, les podem parlar perfectament i no hi ha cap 

problema, però no ho fan, aquest és el problema. Al Parlament la van votar a favor, 

avui s’abstenen però al Parlament el seu grup de Junts pel Sí la va votar a favor. Jo 

els ho recordo. Al Dimitri li vull dir que no he entès massa què té a veure millorar els 

recursos humans en seguretat del municipi amb el problema de les assegurances de 

robatori. Te lo tengo que decir, perdona Dimitri, pero es que no tiene nada que ver. 

Es decir, me parece muy bien que haya un desconocimiento por parte de la gente, 

porque seguramente es verdad, de cómo tener bien hecho un seguro, pero no es el 

tema del que estamos hablando hoy y es posible que también incluso presentando tú 

una enmienda lo pudiéramos haber debatido, incluso incorporar a la moción… 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: ¿Pero no aceptas mi 

enmienda? 

 

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

Me dejas que haga yo… no, enmiendas no, la moción es mía, no me voy a hacer 

enmiendas a mi moción. Y con lo que me ha dicho la CUP, bueno, no estamos 

hablando de una situación generalizada, nosotros no queremos presentar Sant Cugat 

como el Bronx, como se ha dicho en otras ocasiones, es que no es así, ya lo 

sabemos, pero sí hay problemas focalizados, hay “zonas calientes” en las que hay 

que incidir en seguridad y es a esas a las que nos hemos referido siempre, no hemos 

dicho que Sant Cugat sea la selva en temas de seguridad, es que no lo hemos dicho 

nunca y si quiere buscar alguna frase que yo haya dicho en este sentido pues la 

busca y me la planta en la cara y aceptaré el “zasca”, pero es que no la va a 

encontrar. Pero sí es verdad que hay problemas focalizados y hay que incidir en ellos 

y por eso tuvimos el otro día aquí a las personas de les Planes para quejarse de 

seguridad. Vinieron un grupo aquí, no sé si les escuchó usted o estaba pensando en 

otras cosas, pero lo dijeron, se quejaron y tenían razón. Y también le aconsejo que 

vaya al Consell de Barri del Centre Oest a escuchar las reivindicaciones de los 

vecinos, porque ha habido repetidamente reivindicaciones en este sentido por parte 

de algunos presidentes de asociaciones de vecinos. Entonces, querrá decir que el 

problema es real, que no es inventado, no nos lo inventamos, lo decimos porque hay 

gente que se queja de ello. Entonces, bueno, no queremos ser alarmistas, pero 

cuando hay un problema, como muchos otros que hay en el municipio, pues se dice 

aquí, se discute y se aprueba o no se aprueba, pero se discute y con ese tema 

también lo queremos hacer.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Per al·lusions, el Sr. Defranc..., però 

ràpid, que s’ha gastat els 3 minuts. 

 

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

Sí, sí, el otro día, es que es un dato muy curioso, el otro día en el Consell de Barri de 

Mira-sol, cuando se trató el tema de seguridad, estaba presente el Sr. Jaume 
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González, Coordinador de Seguridad del Ayuntamiento, y dijo que la ratio de agentes 

era del 2,5%, cuando no es cierto. Yo no sé si se equivocó usted en aquel momento, 

pero lo dijo. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Segurament que la dada que va donar doncs és 

correcta. Per tant, en tot cas, s’ha de posar en context. 

 

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

No, no es correcta no, es el 1,8%, nos falta mucho para llegar al 2,5%, pero usted 

corrigió a una persona de allí que dijo ese dato, diciendo que era el 2,5% y no es 

correcto. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’ha de posar en context, i a més sap que no 

podem interpel·lar als Directius en aquest plenari perquè els Directius no li 

contestaran. Sr. Defranc, té la paraula, molt breument. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, eso de no 

entender cómo se relaciona un seguro antirrobo con un robo y con la Policía, que 

regula los robos, es porque no se entiende la seguridad como una cuestión 

transversal, se la entiende como cajones estancos donde más Policía, más 

seguridad, cuando en el mundo hay una tendencia que es a minimizar por ejemplo 

los Cuerpos de Seguridad, a minimizar los Ejércitos y hacerlos profesionales. 

Entonces, en esta tendencia que ya hay en todo el mundo y que, por ejemplo, aquí el 

servicio militar antes era obligatorio y ahora no, esta tendencia que tienen los Cuerpos 

de Seguridad, la Policía y los Cuerpos Militares en profesionalizarse en detrimento del 

número de más agentes rasos es lo que ahora está alimentando una Policía, unos 

Mossos, ejércitos en los países que tienen ejércitos que son casi todos, modernos. 

De hacer enmiendas, es que ustedes no votan las enmiendas que yo les pueda 

hacer, el día que las voten perfecto, se las hago.  

 

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

Per anar ràpid, volia respondre al que m’han contestat. Està clar que som la segona 

ciutat amb un rànquing que desconec, però bé, alguna ha de ser la segona, jo crec 

que l’important és veure si hi ha diferència entre la segona i la desena, crec que 

analitzar-ho bé, o si una dada quantitativa com és un rànquing serveix per una 

qüestió de drets i com deia la Núria, de les desigualtats, serveix per crear alarma i no 

per afrontar la complexitat d’un problema. 

 

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

MES: Avia’m, Álvaro, jo ja sé que això de la memòria va per barris, va per barris, 

vostè ha dit que les propostes nostres són assenyades i encertades i que amb moltes 

d’elles hi estaríeu a favor i ens ha recriminat que no haguéssim presentat al·legacions 

per intentar sumar-nos a aquesta moció. Saps per què no hem presentat 

al·legacions? Per respecte a aquest Consistori, perquè totes aquestes propostes que 

t’he dit són els acords que vam presentar a la moció del mes d’abril, que el teu grup 

va dir que no, va rebutjar. Per tant, et recomano que et miris les mocions, no fa  molt, 

fa dos mesos, i com et deia això de la memòria va per barris, i en tot cas, si creus que 

pots estar d’acord amb aquestes propostes la tornaríem a repensar i avia’m si ens la 

votes.  

 

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

Simplemente un par de aclaraciones: los datos que estamos hablando son datos 

estadísticos del Ministerio de Interior, yo soy de ciencias y la verdad es que me 

gustan mucho los datos estadísticos porque dan más soluciones a muchos 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.05.17                    pàg. 84 

 

ESBORRANY ACTA 

problemas. Respondiendo un poco a la Sra. Gibert, perdón a Nuria, quisiera decir 

que los robos aquí no se discriminan por partidos, es decir, aquí cuando un “caco” 

entra en una casa no mira si es de izquierdas o es de derechas, estamos hablando 

en general, por tanto, los números son estos y os parezca bien u os parezca mal, es 

un dato estadístico y punto. Simplemente hay que tomar medidas y creemos que es 

necesario tomar medidas. 

 

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

PC: Ara això que m’ha dit, és que no sé ni què dir-li, és que a vegades diu unes 

coses, Sr. Ciprián, és que de debò, s’hauria de sentir. Clar que no discriminen entre 

l’esquerra i la dreta, però la perspectiva és completament diferent! És que no té res a 

veure! No em barregi “el tocino amb la velocidad” que estan tranquils cadascú a casa 

seva. A veure, jo només volia apuntar una cosa, Sr. Benejam, quan una persona o un 

Grup polític o una formació insisteix, fa columnes, insisteix, ho porta al Parlament, ho 

torna a portar, sí que està generant alarma, està incidint en un tema concretament. 

No l’he vist incidir en altres temes com el tema de la seguretat. Jo no dic que vostè 

hagi fet unes declaracions desaforades, però el que estava dient abans el Ramon, és 

que fins i tot vostè reia de les declaracions al Parlament, de lo fora de lloc que estan i 

de lo poc contextualitzades que estan a la nostra ciutat. és la meva opinió, per 

descomptat vostè ho veu gravíssim, per això ho posa a la taula cada dos per tres i jo 

li assenyalo que per a mi les causes són molt més transcendentals. Només volia 

apuntar una cosa, perquè crec que és interessant i ho llenço com a repte de buscar 

aquesta informació: quan es va fer la instal·lació de les càmeres de videovigilància a 

Sant Cugat, que va tenir un cost elevadíssim, no sé si van ser centenars de milers 

d’euros, recordo que la xifra eren gairebé uns 14.000 euros per càmera de 

videovigilància, es va vendre com una seguretat integral, que evitaria moltíssims 

delictes, que evitaria...., m’agradaria saber quantes d’aquestes càmeres, quant 

d’aquest superpressupost que vam invertir tots els santcugatencs, han sigut realment 

eficaces en la prevenció, en la intervenció i en la detecció de delictes. Ho poso en 

dubte. Hi ha hagut experiments a ciutats de les més videovigilades del món, per 

exemple Londres, en que diu que les càmeres, totes les càmeres de la ciutat 

intervenen en no més d’un 2% dels delictes, per tant, el model de seguretat de 

coerció, de més pressió, no evita que els delictes contra la propietat se segueixin fent. 

Si vostè posa agents de nit, doncs vindran de dia, si els posa de dia, si en posa 25 

seran mes cauts. El que evita que hi hagi delictes contra la propietat és que no hi 

hagi ningú que necessiti fer delictes i atemptar contra la propietat i aquesta és la 

única manera real, irreversible i definitiva de solucionar-ho. És així, li agradi o no.  

 

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

Demòcrates: Sí, una mica per tancar. Recordar que aquí, quan parlem de seguretat 

o de tema de seguretat en qualsevol moció que presenta algun dels partits 

representants, bé, sempre acabem una mica igual, uns donant unes dades 

alarmistes, uns altres unes estadístiques de fa molt temps que continuen sent, de si 

una asseguradora, la ràtio de Policia, que si..., avia’m, s’ha presentat una moció de 

seguretat, sobre un tema, suposo, que recollint una preocupació en aquest cas 

concret de les persones que han sofert robatoris als seus domicilis, que 

malauradament n’hem tingut molts a la nostra ciutat. Estem intentant -i donar aquest 

missatge tranquil·litzador també des del Govern- apaivagar aquests tipus de robatoris 

que s’estan donant a la nostra ciutat i ho treballem amb diferents mesures, amb més 

coordinació com demana la moció, amb instal·lació de càmeres quan cal, perquè les 

càmeres jo ara no sabria dir quin resultat tenen, però tenen una eficàcia preventiva 

perquè per desgràcia no ens trobem en una situació on no pugui existir policia i que 

tothom compleixi d’una manera cívica i ordenada el que li toca, i evitar necessitats, 

com dèiem, perquè a vegades també hi ha gent que no té necessitats i fa bretolades, 
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a vegades, vull dir que em sembla molt bé que vulguin tendir cap aquí, però una 

miqueta donar aquest missatge. Hi estem treballant, ho estem treballant de manera 

coordinada. Recordar que he dit en la primera intervenció que tenim el Pla Local de 

Seguretat que s’ha de desenvolupar d’una manera participativa, també a tots els 

barris, que tenim uns protocols d’actuació, que la Policia no va improvisant per moltes 

mocions que es portin i que si un Pla Director, tenim una programació, tenim uns 

objectius, els anem treballant, intentem de la manera més encertada possible i com 

equip de govern instem als Mossos a que també facin la seva feina. Saben que la 

Policia Local estem al seu costat per treballar de la manera més coordinada i intentar 

evitar aquests delictes, però també donar una mica aquest missatge, que ho estem 

fent i que es desenvoluparà el Pla Local de Seguretat, que serà transversal als barris, 

que ho he dit en la primera intervenció.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     16 (PDeCAT-Demòcrates, C’s, PSC i PP) 

Vots en contra:   6 (CUP-PC, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

Abstencions:      3 (ERC-MES)  

 

23.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PERQUÈ SANT 

CUGAT DEL VALLÈS TINGUI SERVEI DE PEDIATRIA D’URGÈNCIES LES 24  

HORES DEL DIA DURANT TOT L’ANY. 

 

Atès que, segons paraules de Valentí Pineda Solas, President de la Societat 

Catalana de Pediatria “hem d’aconseguir millorar el nivell d’equitat de l’atenció 
pediàtrica i que tots els infants siguin atesos per un pediatre, ja que actualment 
entre el 30 i el 35% són atesos per metges de família....Va ser l’any 1957 que es 
van crear oficialment places de pediatre per atendre els infants fins als set anys. I 
no va ser fins al final de la dècada dels setanta que s’inicià una formació reglada en 
pediatria, durant quatre anys i via MIR. L’avenç qualitatiu assistencial que ha 
significat aquesta formació és innegable. Però s’ha aprofundit molt més en la 
vessant hospitalària que en l’atenció de l’infant en l’àrea de primària, i aquest 
defecte s’ha de corregir, tenint en compte que la majoria de l’assistència pediàtrica 
s’ha de fer en aquest àmbit, i que de la seva excel·lència depèn l’atenció integral de 
l’infant i la família; a més, així també s’evita el mal ús de l’assistència hospitalària.  
(Butlletí Juliol-Setembre 2016 de la Societat Catalana de Pediatria)”. 

 

Atès que, al Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció Pediàtrica a l’Atenció 

Primària i tenint en compte els punts forts, problemes i reptes en la provisió de 

serveis de pediatria entre els objectius a assolir fins a l’any 2015 es trobava el fet de 

què tots els nens tinguessin la possibilitat de ser atesos tots els dies de la setmana 

(incloent-hi dissabte i diumenge) en un dispositiu d’alta accessibilitat. 

 

Atès que, la cartera de serveis, segon el Pla, l’havien de dur a la pràctica els 

pediatres i les infermeres a través de l’atenció programada, l’atenció continuada i 

l’atenció urgent. 

 

Atès que, el nou Pla d’urgències sanitàries, que va presentar el Conseller de 

Salut sota el nom de Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PNUC), el passat 12 

d’abril, i que és l’evolució del Pla integral d’urgències de Catalunya i del Pla director 

d’atenció a les emergències prehospitalàries de Catalunya, es preveu la posada en 

marxa per al mes de maig d’una nova línia del 061 per atendre a la població infantil 

d’atenció pediàtrica les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. 
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Atès que, aquest servei ja s’ha posat en pràctica a altres llocs de la resta 

d’Espanya, com a la Comunitat Autònoma de Castilla i Lleó, sembla que amb un 

resultat positiu. A Castella i Lleó el servei de salut aconsella utilitzar-lo quan s’ha 

d’anar a urgències per un problema lleu, quan es necessita orientació relacionada 

amb la salut del fill o quan es desconeix el funcionament del sistema de salut i no se 

sap a on anar. 

 

Atès que, malgrat l’exposat als dos atesos anteriors, quan sorgeix una 

urgència amb infants petits, moltes vegades els pares prefereixen, abans de fer una 

trucada a una línia mèdica, sortir i anar directament al servei d’urgències. 

 

Atès que, moltes vegades es fa un ús no correcte del servei d’urgències, fet 

que provoca saturació de les urgències als hospitals. 

 

Atès que, molts pares i mares ja han expressat la seva queixa davant el fet de 

la manca de pediatres al servei d’urgències de la nostra ciutat durant les nits de 

dilluns a divendres, els dissabtes a partir de les 15 hores, els diumenges i festius. 

 

Atès que, la població infantil, d’entre 0 i 14 anys representa el 20,1% del total 

de la població del nostre municipi, segon les últimes dades és de 17.887 infants 

sobre una població total de 88.921 persones. 

 

Atès què, la població de Sant Cugat del Vallès assegurada al CatSalut, 

segons l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, dades d’aquest any, és de 

86.249 persones.  

 

Atès que, els nens són el principal actiu de qualsevol societat, i la salut i una 

atenció sanitària d’alta qualitat per als infants i joves han de ser objectius prioritaris 

per a la nostra societat. 

 

Per tot això, demanen al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels 

següents:  

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

que doti el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 15 

hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pediatria 

abans de la finalització d’aquest any, de manera que els infants de Sant Cugat del 

Vallès disposin  d’un servei de pediatria d’urgència les 24 hores del dia durant tot 

l’any. 

 

SEGON.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat que al nou Pla 

Nacional d’Urgències Sanitàries de Catalunya, si escau, es realitzin les modificacions 

i ajustos necessàries per tal de donar un millor servei a la ciutadania de Sant Cugat 

del Vallès. 

 

TERCER.- Traslladar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, al CatSalut i al Consorci Mutua de Terrassa. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

DE C’s: En relación a esta moción que traemos hoy a Pleno para que exista un 
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servicio de pediatría las 24 horas del día, los 365 días del año, en la ciudad de Sant 

Cugat, hemos denunciado la contradicción que supone ante la radiografía de esta 

ciudad, no tener un equipo de pediatría de estas características. Por ilustrar, según 

datos de IDESCAT en 2016, habitaban en Sant Cugat 88.921 personas y de ellas la 

cifra de 17.867 niños, de 0 a 14 años. Si bien desde el año 2013 el Ministerio de 

Sanidad elevó la edad pediátrica hasta los 18 años, con lo cual el rango aumenta. 

Esta medida la demandaban los profesionales, asociaciones y padres de niños con 

enfermedades graves, crónicas o de larga duración, es decir, con estos datos, el 

tanto por ciento de las personas que pueden ser atendidas por el Servicio de 

Urgencias aumentan aún más. Las razones por las que Ciudadanos solicita esta 

medida son fáciles de entender y no se entiende cómo es posible que todavía no esté 

implementada. Por un lado, Sant Cugat está poblada de gente joven y la tasa de 

nacimientos es muy alta. Por otro, desde la administración local se potencia y se saca 

rédito a la presencia de niños y niñas, creando un perfil de ciudad atractiva para que 

muchos quieran vivir en ella, aprovechando los centros de enseñanza, los parques, 

los jardines, la poca contaminación. La ausencia de facilidades para poder llevar a los 

niños al pediatra ante una urgencia los fines de semana o por la noche a día de hoy 

es un punto negro de esta ciudad, porque hemos de entender que la especialidad de 

pediatría, en el caso, por ejemplo, de una urgencia con un neonato o ante patologías 

propias de los niños y niñas es esencial para la familia que les está cuidando. 

Traemos hoy a Pleno, por tanto, una medida local, para que las personas tengan una 

mayor calidad de vida y ante la que hay que dar pocas más explicaciones, hay 

demanda, es más, desde que este grupo la ha difundido y hemos tomado un poco 

más el pulso a la ciudad, diríamos que hay un clamor. El cuidado a todos los niños y 

niñas y las facilidades para mantener, crear y fomentar su salud mental y física, a 

nuestro juicio, ha de ser una prioridad absoluta en Sant Cugat. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Sólo era para la posición 

de voto, la moción se defiende sola y es del todo lógica y el voto será a favor. 

 

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

EUiA: Bé, nosaltres hem de dir que d’entrada ens va semblar bé la moció de 

Ciutadans, tot considerant la nombrosa població infantil que té Sant Cugat. Sembla 

lògic, doncs, que aquesta població disposi d’un servei d’urgències permanent tot 

l’any. També són raonables les consideracions del President de la Societat Catalana 

de Pediatria, quan afirma que s’ha d’enfortir l’atenció als infants en l’àrea de primària, 

ja que és en aquest àmbit on es dóna l’atenció integral a l’infant i a la família i s’evita 

l’ús de l’assistència hospitalària. Però també sembla evident que aquesta afirmació 

no implica necessàriament l’atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i així 

ens ho han fet constar els professionals de l’atenció primària als quals nosaltres vam 

consultar aquesta proposta i creiem que aquí sí hauria d’arribar després d’una 

planificació global i d’una reforma en profunditat de l’assistència primària, perquè està 

clar que un metge de família, com el seu nom indica, està més que preparat per 

atendre una urgència pediàtrica lleu o fer la derivació hospitalària si realment ho 

considera oportú. Cal a més tenir en compte que moltes urgències pediàtriques com 

demostren totes les estadístiques, més que verdaderes urgències són consultes fora 

de temps i tampoc sabem i no es fa constar en la moció, de quin nombre d’urgències 

estem parlant en el nostre municipi. El problema, doncs, creiem que està, tal i com 

han posat de manifest alguns professionals de molts CAP’s, en la seva saturació, en 

que els professionals disposen de poc temps per atendre als pacients, hi ha una 

demora important en les visites. Tot això porta a fer un mal ús d’altres nivells, ja siguin 

les urgències locals o les pròpies urgències hospitalàries. En resum doncs, nosaltres 

no estaríem en contra de la posta en marxa d’aquest servei, sempre que formés part 
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d’una reestructuració més global i d’un reforçament de tota la medicina primària. És 

per aquests motius que la nostra posició serà l’abstenció.  

 

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

Bé, la Conselleria de Salut té a dia d’avui damunt la taula diferents projectes per tal 

de redreçar i de millorar el servei d’urgències a Catalunya, que després de patir greus 

retallades, de fet, tot el sistema de Salut Pública estava tocat de mort arran de la 

política de reducció pressupostària cap al Departament de Salut, en els darrers anys 

i, per tant, també afectava directament al servei d’urgències. La mateixa moció 

explica l’existència del Pla Nacional d’Urgències 2016-2020, que pretén combatre la 

saturació, però també altres aspectes també molt importants, com l’equitat territorial i 

l’adequació de les mateixes a les necessitats reals i actuals de la ciutadania. Però 

també com que ens estem referint a Sant Cugat, volem esmentar l’existència del Pla 

Estratègic Sanitari del Vallès Occidental, que és un instrument de planificació 

operativa i que té com a base un full de ruta per tal de guiar al conjunt de les 

intervencions sanitàries dels propers anys al Vallès Occidental, preveu millorar 

l’atenció especialitzada i urgent. Especialitzada i urgent, que és exactament al que es 

refereix la moció, és a dir, les urgències pediàtriques. Respecte al que acaba de 

comentar la companya d’Iniciativa, també ens consta que la Conselleria té damunt la 

taula una planificació per reforçar i reestructurar la primària, per tant, diguéssim, que 

s’està veient des de tots els punts de vista i en aquest sentit subscric totalment el que 

acaba de dir en la seva intervenció. Aquest Pla que deia però, en concret, del Vallès 

Occidental, a més està previst fer-ho d’una forma participativa amb la intervenció de 

la ciutadania, dels professionals de la salut, pel que acabo de dir abans, el que 

pretenia era actualitzar com està tota la situació actual de la Salut Pública i adequar-

la en aquestes necessitats, que segur que han canviat al llarg d’aquests darrers anys. 

El Pla preveu, doncs, l’ordenació i la millora de l’atenció sociosanitària per una banda, 

però també l’atenció urgent on es contemplen les urgències pediàtriques les 24 

hores del dia i precisament fruit d’aquest full de ruta del que parlava, hi ha el procés 

de negociació de la compra de l’Hospital General de Catalunya. El Govern de la 

Generalitat ha tingut clar, des d’un bon començament, que per tal d’aconseguir 

recuperar aquest sistema de salut pública que jo deia que estava tocat de mort i que 

necessitem que sigui de qualitat, perquè és el que ens mereixem tots els catalans i 

les catalanes, calia de forma urgent destinar els recursos públics a aquells centres de 

salut de caràcter públic o, en tot cas, els privats sense ànim de lucre. Aquest grup 

municipal ha defensat aquest objectiu i, per tant, les conseqüències de tot això ha 

comportat que hagi sortit ja l’Hospital General del sistema del SISCAT i també la 

proposta i l’actual procés de negociació per adquirir l’Hospital General de Catalunya, 

que entre altres coses, pretén millorar els serveis pediàtrics de la ciutat i de la 

comarca, com ja hem dit molts cops. Per tant, aquesta moció no fa res més que 

ratificar la línia de treball del Conseller Comin i en conseqüència nosaltres li donarem 

suport, perquè garantir que la població santcugatenca disposi d’urgències 

pediàtriques a la ciutat és clarament un objectiu tant del Pla Nacional d’Urgències 

2016-2020, com d’aquest Pla Estratègic Sanitari del Vallès Occidental que jo deia i el 

procés de compra de l’Hospital General de Catalunya en forma part. Estem doncs en 

la bona direcció i esperem que en breu es culminin totes aquestes noves iniciatives 

de la Conselleria. En tot cas, molt d’acord que el nostre Ajuntament hi estigui a sobre 

pel bé de la nostra ciutadania.  

 

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

PC: Nosaltres ja avanço que votarem a favor, ens sembla una moció que recull la 

reivindicació que almenys nosaltres hem sentit bastant històrica i que fa molt de 

temps que aquest municipi reivindica, no els nens, no els infants, que són els 

principals afectats, sinó els pares i les mares. Malgrat això, dir que comparteixo la 
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reflexió que feia la Roser, crec que l’atenció primària s’ha d’enfortir, que segurament 

en molts casos hi ha un mal ús però que tampoc es pot posar la responsabilitat sobre 

els professionals de la salut, perquè en les condicions en les que estan, amb 7 

minuts, si no recordo malament, per pacient, doncs és difícil demanar-los a més 

aquest plus. Malgrat això doncs clar, hem de tenir en compte les nostres 

circumstàncies com a ciutat, un de cada quatre santcugatencs és un menor d’edat i a 

això s’hi ha de sumar als seus pares, per tant, diguéssim, que el públic afectat és 

molt. Hi ha ciutats que fa temps que tenen aquest servei de pediatria i, per tant, per la 

dificultat dels propis pacients tant de determinar què tenen com de ser autònoms en 

els seus propis indicis de malestar, és difícil fer servir..., és normal que els pares 

vagin als serveis d’urgències, d’una forma més habitual, perquè s’entengui, és un 

tipus de pacient que és complicat i per tant, els pares és normal que s’espantin i que 

vagin a urgències. Això no vol dir que sigui el que han de fer, que sigui el canal que 

s’hagi de fer habitualment, però que es pot comprendre des d’una vessant 

completament humana i, per tant, que hi hagi un servei de pediatria d’urgències a la 

ciutat segur que se li donaria un ús. Estem d’acord, doncs perfecte que s’estigui 

desenvolupant aquest Pla, diu la Mireia que serà participatiu, per tant, en la mesura 

que puguem com a força política també hi direm la nostra i posarem de relleu les 

necessitats i les mancances que té aquesta ciutat, però com a primer pas reivindicar 

que existeixi aquest servei, doncs li donarem suport.  

 

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

DE GOVERN: Bé, des de l’equip de govern donarem suport a aquesta moció, que no 

ve a fer una altra cosa que reclamar allò que des de l’equip de govern ja hem 

reclamat en més d’una ocasió i en dues i en tres, que és de tenir a la nostra ciutat un 

servei d’urgències pediàtriques de 24 hores. Han estat diverses les vegades que des 

de l’equip de govern hem mantingut reunions amb el Conseller de Salut, en aquesta 

legislatura tres, però també amb anteriors Consellers, on hem reclamat millores en 

l’atenció sanitària a la nostra ciutat, pels ciutadans, com disposar d’un hospital de 

referència a la ciutat, que doni sortida a una atenció de proximitat i no haver d’anar a 

Terrassa. Nosaltres no estem d’acord en que surti del SISCAT per tornar a entrar 

després, però és igual, aquest seria un tema per un altre dia. Nosaltres hem demanat 

que aquest sigui l’hospital de referència. També hem demanat tenir les urgències 

pediàtriques 24 hores, com altres peticions que hem fet de tenir un CUAP, que és 

com un CAP en petit, que altres ciutats veïnes nostres tenen i nosaltres no ho tenim. 

A banda de les trobades, el passat dia 4 d’abril, l’Alcaldessa va enviar una carta al 

Conseller on li posava de manifest, precisament, la situació de precari del CAP amb 

el que es troba La Mina. Unes instal·lacions que van ser fa 25 anys de primer nivell, 

quan es van inaugurar, però que han anat quedant obsoletes i, per tant, demanàvem 

afrontar una reforma i rehabilitació d’aquest CAP per millorar el servei. Paral·lelament 

a aquestes peticions, hem instat també la remodelació del CAP i de les urgències en 

més d’una ocasió a Mútua de Terrassa que, com saben, és l’empresa a qui la 

Generalitat té concessionada els serveis públics de salut a la nostra ciutat. 

Precisament, fa poc més d’una setmana, es van iniciar les obres de millora de les 

urgències del CAP de La Mina, cosa que des de l’equip de govern agraïm i valorem 

positivament. Per tant, des de l’equip de govern, donem suport a aquesta moció i 

seguirem reclamant a tots els nivells una atenció sanitària de més qualitat i proximitat 

per als nostres ciutadans.  

 

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

DE C’s: Simplemente agradecer a todos, las posturas. Gracias.  

 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:     23 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, C’s, ERC-MES, PSC, PP i 

             regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:       2 (ICV-EUiA) 

 

24.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER A LA REVISIÓ DEL 

NOMENCLÀTOR I PER A LA RETIRADA DE TOTA LA NOMENCLATURA 

FRANQUISTA DELS CARRERS i PLACES DE SANT CUGAT. 

 

ATÈS que la comissió de nomenclàtor només s’ha reunit una vegada en 
aquest mandat i fa un any que no es reuneix.  

 

ATÈS que el règim franquista va imposar una nomenclatura que homenatjava 
únicament personatges i fets defensors de la seva ideologia feixista. Qualsevol 
signe de catalanitat, llibertat o democràcia va veure’s esborrat de forma sistemàtica, 
tant del nomenclàtor com de qualsevol altre espai de quotidianitat.  
 

ATÈS que el nom dels carrers, avingudes i places dels municipis és un 
element important per entendre tant la història i la geografia com un espai per 
homenatjar personatges i fets rellevants del municipi. Actualment a Sant Cugat 
persisteixen referències franquistes en el nomenclàtor, fet que dista molt de la 
voluntat de posar en valor personatges o fets vinculats a la defensa de la llibertat i 
dels valors democràtics. 
 

ATÈS que l’heteropatriarcat continua arrelat a la nostra ciutat i és present 
també en la seva antroponímia que invisibilitza la contribució de les dones a la 
societat, fent referència la gran majoria de noms de places i carrers a personatges 
històrics i/o rellevants masculins. 
 

ATÈS que el Ple municipal del 18 d’abril de 2011 va aprovar la declaració 
institucional per un increment de noms de dona en el nomenclàtor de Sant Cugat 
del Vallès i que en el moment d’aprovar-se, únicament un 15% dels noms de carrers 
feien homenatge a dones. 
 

ATÈS que encara romanen rètols en castellà a diversos carrers de la ciutat 
malgrat que la retolació dels noms de les vies urbanes s’ha d’adaptar a la 
denominació legal en llengua catalana.  
 

ATÈS que l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria 
Històrica estableix que “Les administracions públiques, en l’exercici de les seves 
competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, 
plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o 
col·lectiva, de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la 
Dictadura”. 
 

ATÈS que l’article 190 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
Aquesta modificació comporta la “retirada de les plaques dels habitatges que han 
deixat de tenir la qualificació d’habitatges protegits” i que “els propietaris i les 
comunitats de propietaris han de retirar en el termini d’un any a comptar de l’entrada 
en vigor de la present disposició addicional les plaques col·locades en els 
habitatges que han deixat de tenir la qualificació d’habitatges protegits”.  
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ATÈS que en aquells casos en què no es retirin les plaques amb símbols 
franquistes abans del 31 de març del 2018, suposaran una infracció lleu d’acord 
amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal 

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.-  Procedir a iniciar els tràmits per modificar tot el nomenclàtor 
franquista de Sant Cugat.  

 

SEGON.-  Obrir un procés informatiu i divulgatiu on s’expliquin els motius dels 
canvis de nom. 

 

TERCER.- Actualitzar els rètols de totes les vies urbanes de la ciutat per tal 
que totes estiguin escrites només en llengua catalana procedint, si fos necessari, a 
museïtzar les plaques en castellà que encara romanen a la ciutat.  

 

QUART.- Realitzar les accions necessàries amb les persones propietàries i 
les comunitats de propietaris per tal de retirar les plaques amb simbologia franquista 
que encara es conserven en molts edificis de l'Instituto Nacional de la Vivienda. 

 

CINQUÈ.- Iniciar el procediment sancionador davant aquelles persones 
propietàries o comunitats de propietaris que s’hagin oposat a la retirada per part de 
l’Ajuntament de les plaques franquistes i no les hagin retirat en el termini fixat per la 
llei. 

 

SISÈ.- Comunicar aquest acord a les persones residents, a les propietàries i 
comunitats de veïns del municipi afectades i als grups polítics al Parlament de 
Catalunya. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

Esquerra Republicana, el nostre grup municipal, ja fa molts, molts anys, que 

treballem i hem de treballar per tal d’aconseguir una fita, que de fet, ja hauria de ser 

una realitat, després de tants anys de Democràcia i és que de la nostra ciutat 

desaparegui tota la simbologia franquista que encara hi resta i això vol dir tant els 

noms d’algunes places i carrers, com simbologia que hi ha a l’espai públic. En aquest 

sentit, nosaltres el mes de febrer de l’any passat ja vam presentar una moció en 

aquesta mateixa línia que finalment fou retirada, després del compromís de l’equip de 

govern de convocar la Comissió de Nomenclàtor, que es va convocar de forma 

immediata, per tal de treballar-ho amb el màxim consens possible. Nosaltres vam 

retirar la moció i en aquell moment es va reunir la Comissió de Nomenclàtor, que és 

una comissió en que hi ha representants de tots els grups polítics i que acostumen a 

venir també tècnics o experts que ens il·lustren i que per tant, és més fàcil que 

puguem fer aquesta feina, doncs allà ens hi vam trobar i vam posar sobre la taula la 

necessitat de modificar encara el nom d’alguns carrers i places de la nostra ciutat, 

parlaríem per exemple del Doctor Modrego o de la Plaça Doctor Villà i bé, va quedar 

allà aturat, perquè de fet, un any més tard, més d’un any després, la Comissió de 

Nomenclàtor no es va tornar a reunir, malgrat el compromís que hi havia, i no vam 

tornar-ne a parlar. En aquest sentit, per tant, passats 15 mesos d’aquell moment, el 

nostre grup municipal va considerar que era el moment de tornar-ho a posar sobre la 

taula i vam presentar una nova moció, actualitzada, perquè passen coses i perquè hi 

havia algunes coses que sí que s’havien començat a fer, però vam tornar a presentar 
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una altra moció, que és la que avui estem debatent. Un cop presentada aquesta 

moció i prèviament a aquest Ple municipal hi havia parlat del nomenclàtor per altres 

aspectes i jo mateix havia recordat el compromís per tal d’eradicar el franquisme del 

nomenclàtor de la nostra ciutat, l’equip de govern va procedir a convocar 

immediatament després d’haver entrat aquesta moció, la Comissió del Nomenclàtor, i 

aquesta Comissió es va reunir fa tot just una setmana. En aquesta Comissió 

nosaltres vam posar sobre la taula novament els tres aspectes que nosaltres creiem 

necessaris, d’una banda els canvis al nomenclàtor, els canvis dels carrers, carrers 

com Doctor Modrego com deia a les Planes o com la Plaça Doctor Villà a la Floresta 

que són carrers clarament dedicats a personatges franquistes, i que requereixen d’un 

canvi i allà es va assolir el compromís de modificar el nom del carrer Doctor Modrego 

i, per tant, passar a nomenar-lo Narcís Jubany, o la Plaça Doctor Villà doncs passar-

la a nomenar Plaça dels Quatre Camins. Alhora, pel que fa a altres carrers, vam 

creure tots convenient i nosaltres com a grup també n’estem satisfets, que 

esperaríem un informe del Grup d’Estudis Locals, per tal de valorar si calia o no calia 

procedir a aquests canvis. D’una banda, doncs ens satisfà poder dir que aviat, i 

entenem que serà si no és el proper Ple, és el següent, ja procedirem a canviar el 

nom d’aquests carrers a la nostra ciutat, és una reivindicació històrica. De l’altra 

banda, queda sobre la taula pel que es refereix al nomenclàtor la necessitat de que 

una ciutat com Sant Cugat es mereix tenir una plaça dedicada a la República, una 

Plaça de la República, i nosaltres ho hem dit i ho hem manifestat així, és un 

compromís que també tenen altres partits polítics, és també un reflex de la majoria 

d’aquest Consistori i, per tant, de la majoria de la ciutadania de Sant Cugat, i alhora 

també és un acte de coherència amb els valors que representa la República. I dic la 

República i no dic de la república Catalana, malgrat que seria el que el nostre Grup 

defensaria, perquè entenem que les coses s’han de fer amb consens, i per tant, hi 

havia major consens d’aquesta manera. Aquest debat doncs ha quedat posposat, la 

nostra proposta era i continua sent que la Plaça del Rei ha de passar a dir-se Plaça 

de la República. En tot cas, de moment hi ha una altra proposta sobre la taula i hi ha 

el compromís que a la propera reunió del Nomenclàtor en seguim parlant i, per tant, 

puguem resoldre-ho. Per tant, dir que pel que fa al nomenclàtor estem satisfets i es 

procedeix als canvis i volia agrair-ho també al Consistori. L’altre aspecte que volíem 

comentar era la retirada de les plaques del Ministerio de la Vivienda a Sant Cugat, dir 

que només en resten dues de plaques a la nostra ciutat. Vull agrair doncs que 

finalment sí que el Govern ha fet els deures, ha enviat les cartes als propietaris i, per 

tant, si abans del proper 2 de juny no han retirat aquestes plaques doncs procedirà a 

les actuacions perquè a Sant Cugat no en quedi cap ni una de placa de l’Instituto de 

la Vivienda. I finalment, i acabo ara ja sí del tot, ens queda pendent la reivindicació 

també històrica i és que han passat molts anys des de l’aprovació de la Llei de 

Política Lingüística, encara a la nostra ciutat tenim rètols de carrers que encara estan 

en llengua castellana, que estiguin en castellà no és cap problema amb el castellà, 

és que estan en castellà fruit de que venim d’on venim i venim d’una dictadura 

franquista i abans en parlàvem quan parlàvem de la cultura i demès, doncs nosaltres 

demanàvem o bé que es museïtzin o es retirin. El compromís també s’ha assolit. Per 

tant, vull manifestar això, que bé està el que bé acaba, lamentar que haguem hagut 

d’esperar més d’un any, des d’aleshores per a que això es faci. Vist que finalment sí 

que s’han assolit aquests compromisos, nosaltres novament retiraríem ara en aquest 

Ple aquesta moció a l’espera de que hi hagi una nova Comissió de Nomenclàtor el 

mes vinent i ho tanquem tot. Dir que estem satisfets i bé, agrair que finalment malgrat 

que tard s’hi hagin posat i ho tinguem.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li agraïm Sr. Gómez, que faci de portaveu de la 

Comissió del Nomenclàtor, perquè ja que porta una proposta i una moció sobre el 

nomenclàtor jo crec que a tots els Grups els hauria agradat parlar sobre el 
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nomenclàtor. Per tant, atès que la retiren també impedeixen que els altres Grups es 

puguin pronunciar sobre aquesta qüestió. Però en qualsevol cas, bé... 

 

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

part nostra, la moció es podia haver mantingut i hagués hagut el debat de tothom, 

justament la retirem per... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha explicat justament el que van parlar els 

diferents grups, en la Comissió del Nomenclàtor, evidentment que aquest Govern 

compleix, compleix d’acord amb allò que el Govern considera i és més, crec que bé, 

sap molt bé que moltes vegades els canvis de nom d’un carrer comporten aquesta 

comunicació al veïnat, aquest canvi d’adreça que hauran de fer veïns i veïnes i, per 

tant, qüestions que cal assumir. Res més. Jo crec que aquesta situació està 

consensuada i prosperen aquelles qüestions que es consensuen amb la majoria de 

grups que estem a la Comissió de Nomenclàtor i només això, que avui vostè s’ha 

erigit de fer de portaveu d’aquesta Comissió quan altres grups també haurien volgut 

intervenir. 

 

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

Nomes per dir que, és a dir, jo no m’he erigit com a portaveu de res, aquesta moció 

era nostra i era prèvia fins i tot abans d’aquesta comissió. Vostès la van convocar la 

Comissió de Nomenclàtor a corre-cuita després de la moció i nosaltres hem retirat la 

moció perquè justament se’ns va demanar pel bé del consens. Si el que pretenien i 

volien com vostè acaba de manifestar ara, era que tothom s’hagués expressat, 

nosaltres no haguéssim tingut cap mena de problema en mantenir la moció i que es 

votés. Per tant, en tot cas, aleshores haver-ho dit, i haguéssim mantingut la moció i 

haguéssim pogut parlar tots els grups, només faltaria!  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: L’ha retirat. Molt bé. 

 

 (La present moció fou retirada pel grup proposant). 

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

25.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  

 

OBRES URBANITZACIÓ CARRETERA DE RUBÍ: Bueno, primero ya le pedí una 

información a la Sra. Paraira que me la pasó sobre las obras que están en la 

Carretera de Rubí, a la altura del Leroy Merlin, me comentó que se iba a hacer unas 

mejoras en la zona, y quisiera pedirle si me puede o nos puede, a quien quiera 

también, enviar más o menos el mapa de qué mejoras se van a hacer porque nos 

preguntan mucho y quisiéramos también a veces transmitir esas cosas. Y después 

también si pudiéramos abrir un canal de algún tipo porque nos mandan muchas 

demandas sueltas, por ejemplo, este árbol está levantada la raíz, en tal calle tal…, 

entonces traerlo todo al Pleno para decirles Sra. Paraira en la esquina tal de tal hay 

un árbol que ha levantado, las raíces de un árbol han levantado la calle entonces 

sería un poco engorroso. Si pudiéramos tener un canal, no sé si sirve el mail con 

usted, o el canal que ustedes dispongan para mandarles esa información para que 

ustedes la consideren.  

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
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OBRES URBANITZACIÓ CARRETERA DE RUBÍ: Bé, vam comentar aquells temes 

que li preocupaven, el Sr. Calvet també l’informarà més del tros del Leroy Merlin, que 

era el que li deia, però ja mirarem de tenir aquesta informació. Del tema de les 

consultes que comenta, el més oficial, per entendre’ns, és fer una instància o així. 

Saben que nosaltres tenim inspectors que van per la via pública, a mi em para 

tothom pel carrer, a vegades se’m passen coses, també ho reconec, perquè em 

diuen tantes coses a vegades que se’m passa. Llavors, si ha de quedar constància 

s’ha de fer pels canals que disposa l’Ajuntament, però si vostè té un recull, m’envia 

un correu amb un mail amb aquestes coses perquè a mi no se m’oblidi.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I del tema de les obres del Sector de la zona de 

la Carretera de Rubí l’informarà el Sr. Calvet. 

 

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

CALVET (RESPOSTA):  

 

OBRES URBANITZACIÓ CARRETERA DE RUBÍ: Sí, són unes obres d’urbanització 

que formen part del que anomenem el Sector de Can Sant Joan. Ja es va fer una 

primera fase d’urbanització, entre el límit amb Rubí i la rotonda de davant del Leroy 

Merlin i ara hi ha un projecte que està a punt de ser aprovat inicialment entre el Leroy 

Merlin i el Centre Comercial que implica precisament aquest pas sota l’Autopista, que 

actualment està en males condicions. És un pas efectiu i considerem que la sinèrgia 

és segur, però en males condicions i aquí hi ha un projecte d’urbanització, insisteixo, 

està a punt d’aprovar-se inicialment, té tots els informes sectorials, immediatament 

després d’aquesta aprovació inicial es podrà licitar, aquesta és una obra que executa 

l’Institut Català del Sòl, i abans de que acabi l’any han de començar les obres. És 

una millora substancial del pas entre el Centre Comercial, entre la rotonda del Centre 

Comercial i el Leroy Merlin. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Calvet, per aclarir, hi haurà vorera i carril bici. 

 

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

CALVET (RESPOSTA):  

 

OBRES URBANITZACIÓ CARRETERA DE RUBÍ: Hi haurà un carril central, amb 

efectivament una via pels vianants i per les bicicletes. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs una millora substancial, perfecte. 

Sr. Benejam, té la paraula. 

 

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

 

IMPORT LIQUIDACIÓ IBI AUTOPISTES: És una pregunta d’Economia, pel Sr. 

Calvet també, sobre l’IBI de les autopistes, que fa un temps es va aprovar que les 

autopistes pagarien també Impost de Béns Immobles i voldríem saber quin import 

està previst recaptar per aquest impost sobre les autopistes i quants quilòmetres 

d’autopistes, si ho sabem, quants quilòmetres d’autopistes tenim que passen per 

Sant Cugat.  

 

NEGOCIACIONS ZONA-1 ÀREA METROPOLITANA BARCELONA: I l’altra 

pregunta és sobre el tema de la Zona Tarifària 1, que vam aprovar aquí, per saber 

com estan amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona les negociacions o el tema per 

organitzar-ho i calendari, si us plau.  
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET (RESPOSTA):  

 

IMPORT LIQUIDACIÓ IBI AUTOPISTES:  Sí, jo la dada exacta del quilometratge no 

la tinc aquí ni de l’import previst, però he de comunicar-li que no en sortirem de 

pobres, vull dir que cobrarem poquet dels IBI’s, perquè l’IBI puja bastant quan en el 

terme municipal en qüestió hi ha un peatge, que llavors és sòl qualificat 

d’equipaments, que genera molt la traça de l’autopista, que és el nostre cas, és un 

sòl no urbanitzable, que puja molt poquet, però efectivament el cobrarem. Poc, poc. 

Us ho diré, sí, però no és una quantitat astronòmica, ni molt menys, més aviat poca 

cosa. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

NEGOCIACIONS ZONA-1 ÀREA METROPOLITANA BARCELONA: Sí, ho vam 

explicar a la Comissió Informativa que hi havia un punt. El que vam fer és dir que ho 

estem treballant, vam penjar documentació a la carpeta pública, que poden haver 

vist, que a nivell de Gerència i Economia estem mirant diferents escenaris del què 

suposaria, que no ho podíem concretar més, vam penjar també el conveni que fa 

referència que estem treballant amb l’Àrea Metropolitana, vam anar la setmana 

passada a una reunió més i anirem explicant la informació, però ho vam explicar a la 

Informativa. 

 

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

 

CRITERI OFICINA LOCAL HABITATGE CONCESSIÓ AJUTS AL LLOGUER: Bé, jo 

volia preguntar quin és el criteri per a que els ajuts de lloguer que dóna l’Oficina Local 

d’Habitatge siguin de màxim 600 euros. Tenint en compte que a Sant Cugat cada 

cop menys gent dedica el 30% del seu sou al lloguer, per com són els sous a Sant 

Cugat, hem trobat que, bé, almenys pel meu entorn, jo trobo que és completament 

insuficient perquè hi ha gent que paga molt més de 600 euros de lloguer i no arriba a 

finals de mes igualment, sense tenir sous super elevats. Per cert, a l’últim Ple vam 

demanar també que ens expliquéssiu la carta de serveis de l’Oficina Local 

d’Habitatge pel que fa a mobbing i desnonaments silenciosos i a la Informativa no 

se’n va parlar.  

 

PROGRAMACIÓ ACTES DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFÒBIA: I l’altra 

pregunta era, demà passat és el Dia Internacional contra l’Homofòbia, fa un any ens 

vam comprometre en aquest Ple a commemorar aquesta data, no només amb una 

bandera a la porta de l’Ajuntament sinó també fomentant l’organització 

d’esdeveniments ciutadans i programant actes publicats a diferents edats, volia saber 

què s’ha programat per aquest any?  

 

. TINENT D’ALCALDE DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 

SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER (RESPOSTA):  

 

CRITERI OFICINA LOCAL HABITATGE CONCESSIÓ AJUTS AL LLOGUER: En 

quant al primer tema, la informació no la té correcta. Nosaltres ho publicitem a través 

de l’Oficina d’Habitatge, però aquestes ajudes són de la Generalitat. La Generalitat és 

qui dóna aquesta ajuda i hi ha un barem que només la ciutat la té més alta i a tota 

Catalunya són 600 euros, per tant, el màxim que podem fer nosaltres, que ho estem 

pensant, és a instar a la Generalitat a que pugi aquest barem, però en cap cas són 
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ajuts nostres. Nosaltres els ajuts que donem d‘habitatge són sempre a través de 

Serveis Socials, per tant, potser s’ha publicat malament o això no està ben entès.  

 

PROGRAMACIÓ ACTES DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFÒBIA: I en 

quant al tema del Dia de LGTB ja li donarem la informació. Estem fent coses, ens 

hem mogut, tampoc hem tingut una demanda, hem buscat gent. Jo li dic el què, 

potser no es traspassa amb una acció en concret, apart de la bandera, però també 

hem buscat gent, no hi ha molta gent, potser no hem trobat la gent, ja els 

preguntarem a vostès, però no hi ha una associació en concret, un col·lectiu que ho 

pugui organitzar i, per tant, no ens està resultant tan fàcil, no dic que no es pugui fer, 

però jo crec que aquest de moment no el podrem celebrar com vostès volien.  

 

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

DE C’s:  

 

PAS VIANANTS DAVANT ESCOLA OFICIAL IDIOMES: En primer lugar una 

pregunta y es por qué el paso de peatones que está justo delante de la puerta de la 

Escuela Oficial de Idiomas no está pintado de rojo, si es porque falta o porque no 

cabe, porque hay niños, es zona escolar. Esa es la primera.  

 

MANCA RESPOSTA QUEIXA DEFENSOR DEL PUEBLO: Y la segunda, bueno, por 

legislación de protección de datos no podemos dar, pero voy a intentar decirlo de 

manera que se respete la Ley. El Defensor del Pueblo, ha conminado a este 

Ayuntamiento a que responda una información. Se ha enviado dos veces, en relación 

con un expediente. Entonces, en carta de 3 de mayo del presente año, se dice que 

no se puede resolver la queja de este particular porque el Ayuntamiento de Sant 

Cugat no ha dado respuesta al expediente. Rogamos por favor si quieren les 

hacemos llegar el número de expediente, y se conteste lo más rápido posible porque 

se establece en la carta el inexcusable deber de colaboración de la administración 

expresamente regulado en la Ley Orgánica. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

MANCA RESPOSTA QUEIXA DEFENSOR DEL PUEBLO: El Defensor del Pueblo 

de l’Estat espanyol, vol dir? No és el Síndic de Greuges d’aquí? 

 

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

DE C’s (RÈPLICA): Defensor del Pueblo. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  

 

MANCA RESPOSTA QUEIXA DEFENSOR DEL PUEBLO: Val, val, doncs ho 

mirarem. I el tema del pas de vianants, Sra. Paraira. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

PAS VIANANTS DAVANT ESCOLA OFICIAL IDIOMES: El criteri que es pot ampliar 

si és que es considerés necessari, vam decidir que es pintarien en principi a l’accés 

de centres de Primària i de Secundària. Aquest és el criteri que hem seguit fins ara, 

per això a l’Escola Oficial d’Idiomes no està. 

 

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

pregunta a la Sra. Paraira.  
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INCIVISME PARC INFANTIL TURÓ CAN MATES: En relació a la problemàtica del 

parc situat a tocar del Turó de Can Mates, a la zona que podríem dir, 

“supertobogans”, que està bé, morir d’èxit, que al final sigui un èxit i hi vagi molta 

gent, però tot i així, diguem-ne, els veïns afectats doncs m’imagino que estan parlant 

amb vostès per trobar-hi una solució de cara a l’incivisme. La pregunta és: en tant en 

quant es pugui arribar a algun tipus de solució no sé si a hores d’ara o en els propers 

caps de setmana ja hi ha mesures excepcionals o provisionals, agents cívics, Policia 

Local, per a que es respectin les ordenances. Si estan fent algun tipus d’actuació en 

especial?  

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

INCIVISME PARC INFANTIL TURÓ CAN MATES: Avia’m, és un tema complex, 

perquè realment el parc té molt èxit, és un parc que agrada molt i hi ha veïns 

propers, no al costat, propers, no està a sota dels balcons, però és cert que estan 

patint una problemàtica perquè és degut a la gent que hi ha. Nosaltres estem prenent 

diferents mesures, s’està treballant també a nivell de Consell de Barri, tenim una 

reunió la setmana que ve, tenim una reunió també amb l’associació i diferents veïns, 

nosaltres ens hem vist amb ells, s’han de millorar coses com la senyalització del 

pàrquing, que hi ha un pàrquing que es pot senyalitzar perquè no tinguin aquests 

problemes, des de Policia hem pres mesures i ho estem fent principalment amb la 

patrulla verda, però sí que és cert que els veïns estan preocupats, perquè hi ha un ús 

intensiu de nens jugant. Això és l’ús. El què passa és que també hi ha hagut un mal 

ús de persones que han anat a fer festes infantils amb megàfons, barbacoes, 

piscines inflables, allò que no se’ns acut..., i banyeres, doncs hi ha gent que ho fa. 

Hem posat una senyalització de cartell explicant les normes d’ús del parc, per a que 

quedi clar que hi ha actituds que no es poden fer, però estem preocupats en aquest 

sentit, perquè volem que es faci un bon ús i una bona convivència d’aquest espai, 

que pensem que és un espai molt maco de la ciutat per a que gaudeixin els nens, 

que és el principal objectiu i hem de mirar entre tots de poder-ho reconduir. Tenim 

una reunió a nivell de Consell de Barri la setmana que ve. 

 

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

 

COMISSIÓ NOMENCLÀTOR: Jo no sé com tractar això, no sé si és una 

interpel·lació al Sr. Èric Gómez o a la Sra. Cristina Paraira, m’agradaria comentar que 

la reunió que vam fer del nomenclàtor no es va tractar en cap lloc de les coses que ha 

dit el Sr. Èric Gómez. Estem parlant de que, primer de tot, hi havia tres possibilitats 

pel nom de la Plaça del Rei, entre les quals, quedar-se amb el nom de la Plaça del 

Rei, i que el Sr. Èric Gómez no és un justicier de la memòria històrica, sinó que aquí 

estem tots els grups municipals que estem treballant dins d’aquest grup, llavors si es 

retira una de les mocions m’agradaria que donés com a mínim la possibilitat als 

demès que parléssim i que no s’inventi les coses. Sra. Paraira, quan vulguin, posi a 

l’Acta el que hem dit i el que vam parlar aquesta setmana passada i no el que ha dit 

el Sr. Èric Gómez.  

 

COST PROJECTE VIANANTITZACIÓ AVINGUDA CERDANYOLA: I segona part, és 

pel Sr. Damià Calvet, és sobre l’exposició que va fer l’altre dia al Consell de Barri de 

Centre Est, sobre la vianantització de l’Avinguda de Cerdanyola. M’agradaria conèixer 

el pressupost que s’ha establert per aquest projecte.  
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. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

COMISSIÓ NOMENCLÀTOR: Una mica, intentant no crear mala maror, perquè 

penso que vam treballar bé a la Comissió del Nomenclàtor de l’altre dia, amb els 

grups que érem presents, vam arribar a una sèrie d’acords que feien referència, 

molts, als punts que ha comentat el Sr. Gómez. Sí que és cert que en el cas de la 

Plaça del Rei, sí que vam dir que va quedar com un punt on no teníem consens amb 

el canvi de nom, que si Sotacampanes, que si República. És així. I sí, vam fer repàs 

dels temes aquests, en van sortir d’altres i vam quedar que ens tornaríem a reunir 

abans del 15 de juny la Comissió del Nomenclàtor una altra vegada, però sí dir que 

entre tots ho estàvem treballant i que demanaríem al GEL el suport amb el tema de 

dos noms, d’alcaldes que teníem dubtes, vull dir, que es van treballar per altres 

coses. Val? Gràcies. 

 

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

CALVET (RESPOSTA):  

 

COST PROJECTE VIANANTITZACIÓ AVINGUDA CERDANYOLA: Sí, efectivament 

el President del Consell de Barri del Centre Est, el Sr. Villaseñor, em va convidar a la 

darrera sessió a explicar com traduirem al projecte el resultat del procés de 

participació del Pla Estratègic del barri de Sant Francesc-Monestir i vaig poder fer una 

exposició, que va ser després també debatuda per tots els presents, al voltant dels 

projectes i de diversa dimensió que tenim per aquest barri. Nosaltres estem treballant 

colze a colze amb l’Àrea Metropolitana per tal d’acabar de definir el projecte, jo ja vaig 

explicar en el Consell de Barri que en aquests moments tenim un projecte bàsic, que 

estem fent un estudi de mobilitat i que després tot això ho hem de traduir al projecte 

executiu i que atesa la complexitat d’aquesta obra segurament la plantegem en dues 

fases: una primera des del carrer de la Creu fins a l’Avinguda Torre Blanca i deixarem 

per una segona fase la continuïtat de l’Avinguda de Cerdanyola. No tenim un projecte 

executiu, insisteixo, estem treballant a nivell intern i amb l’Àrea Metropolitana, però 

creiem que podem estar al voltant del 1,5 milions d’euros. És una quantitat que a 

més ja tenim pre-pressupostada, en part en el Pressupost del 2017, on tenim una 

quantitat consignada i la resta haurà d’anar en el Pressupost de 2018. Aquestes són 

les magnituds en les que estem treballant ara.  

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No 

pateixi que no contestaré les al·lusions. En tot cas, el grup de Ciutadans era 

coneixedor que retiràvem la moció.  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Bé, la pregunta, en relació a via pública, a la Tinent d’Alcalde, Sra. Cristina Paraira: 

som conscients que és una ciutat on hi passa moltes coses i hi ha moltes sol·licituds 

d’ocupació de via pública i, per tant, és complicat de gestionar-ho, però seria un prec, 

seria si de cara a entitats que fan sol·licituds amb molt de temps per tal d’organitzar 

esdeveniments a la via pública, se’ls pogués donar resposta amb més antelació 

perquè a vegades no és tan si se’ls hi accepta o no sinó el fet de ser-ne coneixedors. 

Parlo, en particular, perquè fa un temps vam parlar del cas de l’Esplai Pica-Roca, que 

evidentment es va resoldre i prou bé, però també van estar molt de temps esperant i 

ara tindríem el cas de l’Esplai Sarau, llavors no critico ni la gestió, crec que s’ha resolt 

bé, vull dir, que no critico ni que s’adjudiqui ni els horaris ni res, només demanar si 

seria possible de cara a futures situacions donar resposta amb més temps a 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Sí, gestionem més de 1.000 activitats a l’any en aquesta ciutat, per tant, a vegades, 

anem una mica lents. Sí que estem intentant millorar i donar resposta abans. El que 

han de saber les entitats és que perquè ho demanin el gener no vol dir que ho 

tinguin, perquè combinar en un cap de setmana, com ha sigut el passat, que hi havia 

més de 30 activitats simultànies per tota la ciutat a tot arreu, doncs ens fa fer 

equilibris, perquè els veïns han de descansar també, no es poden repetir llocs, hem 

d’esperar a veure coses, però estem intentant elaborar uns criteris per a que tothom 

ho tingui molt clar i sigui molt més fàcil, tant per les entitats que demanen com per a 

nosaltres. En el cas de, precisament, l’Esplai que comenta avui, doncs ho hem tractat 

avui a Via Pública perquè ja teníem tot el mapa del juny, perquè van passant coses i 

de seguida els hi hem dit que sí i també dir que poden insistir en que a vegades ens 

equivoquem, perquè és veritat, ens equivoquem, però ho dic perquè sempre treuen 

de les 1.000 que gestionem, que no vol dir gestionar donar un permís, vol dir tota la 

infraestructura, la Policia, Protecció Civil, Brigada muntant-t’ho, tothom, dóna una 

feinada això que no és gens valorada, quan cometem un error se’ns recorda dia rere 

dia, any rere any, quan ens han coincidit dues coses en un mateix espai, perquè ens 

passa, ens equivoquem també i, per tant, dic, nosaltres estem intentant millorar, en el 

cas de l’Esplai l’any passat vam tenir problemes, també vam tenir problemes amb un 

acte que ens coincidia amb una Nit en Blanc i amb un acte important també de la 

ciutat, perquè ens passa, hi ha tanta demanda d’actes que a vegades passa i quan 

fem cedir a un ningú vol cedir, també que ho sàpiguen, perquè no ens ho diuen uns 

ens ho diuen els altres, que ho intentem i pensem per això en la línia del que vostè 

deia, que quan més endreçat, més clar ho tinguem, potser llavors no ens passaran 

aquestes coses, però també que entengui que ens costa. 

 

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

(RÈPLICA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Em sap greu si s’ha mal entès. Era pregunta pro futur i dir si es pot fer amb més 

temps. No era cap crítica, ni de si havien solapat dues activitats ni de res.  

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Però ho ha dit, per fer-nos la pregunta ho ha tornat a dir. 

 

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

(RÈPLICA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

No, no, he preguntat si es podia donar resposta amb més temps. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Doncs sí, ho intentarem, donar més temps.  
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. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES 

(RÈPLICA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Era aquesta la pregunta. I de fet he agraït que s’ha resolt aquesta i que també es va 

resoldre l’altra, també ho he dit, per tant, era simplement donar resposta abans 

perquè es puguin organitzar. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Sí, amb escarni públic, sí, sí, es va resoldre. 

 

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

(RÈPLICA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Res més i agraeixo que s’intenti i que això es pugui fer. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  

 

TEMPS RESPOSTA SOL·LICITUDS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTITATS: 

Doncs gràcies. 

 

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

MES:  

 

ACTUACIONS EN EDIFICIS A MIG CONSTRUIR ARRAN LA CRISI: La primera és 

una pregunta en relació als edificis que no s’han acabat de construir per fallida de 

l’empresa que els va fer, recordo ara un de Volpelleres. No va en relació amb la mort 

que ha passat fa dies que ha caigut algú, no ho estic lligant, però sí que els voldria 

demanar en aquestes actuacions, en aquests edificis que estan així, que n’hi ha uns 

quants, quines actuacions s’estan duent a terme?  

 

QUEIXES TERRASSES MERCAT PERE SAN: La segona pregunta, ja l’he repetida 

algun cop, va en relació al Mercat Pere San i les terrasses, l’espai ocupat per fer 

terrasses, i els trasllado queixes des del Consell de Barri, des de ciutadans del 

Consell de Barri, en referència a nosaltres entenem que pel que demanen els veïns 

no és un tema de Comerç, sinó més aviat d’Ocupació de Via Pública, bàsicament les 

preguntes, que són les mateixes que els vaig fer, és sobre si s’està complint el 

contracte d’ocupació, entenem que sí, però en tot cas, sí que els demanaríem a la 

Comissió Informativa que es donés abasta informació sobre aquest tema; sobre 

l’accés de persones amb dificultat visual, la mateixa pregunta que els vaig fer fa un 

any i que no van poder, diguem.ne, lligar-ho, perquè diguem-ne que és un rum-rum 

que surt sovint.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor, en relació a aquest edifici que 

vostè esmenta... 

 

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

MES: Bé, aquest i altres. 

 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  15.05.17                    pàg. 101 

 

ESBORRANY ACTA 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

ACTUACIONS EN EDIFICIS A MIG CONSTRUIR ARRAN LA CRISI: Sí, sí, bé, 

bàsicament és un edifici que sí que el tenim incorporat en la nostra vigilància diària 

del patrullatge de la Policia. És més, no només això, sinó que fins i tot hem actuat 

quan hem trobat joves que estaven accedint a la finca, que recordem, està tancada i 

hem avisat als seus pares. Per tant, som absolutament conscients des del primer dia 

que vam entendre que hi hauria edificis que quedarien en un estat de vulnerabilitat i, 

per tant, en un estat també de perillositat, respecte a persones que hi poguessin 

accedir i principalment aquest. Per tant, li haig de dir que els pares agraeixen 

moltíssim quan els truquem, els fem venir in situ a recollir al seu fill o filla que l’hem 

trobat en aquest edifici. Per tant, estem atents, estem molt atents. Evidentment el que 

no podem fer és posar un policia a cada un dels espais de possible perillositat que hi 

hagi a la ciutat, la ciutat és una ciutat amb molts habitants, és una ciutat amb un 

espai físic ampli i, per tant, el que mirem és evidentment de fer molta prevenció i 

també incorporem el patrullatge de la Policia. El que a nosaltres ens interessa més és 

sobretot que aquest edifici es mobilitzi al més aviat possible, per tant, aquesta és la 

bona notícia que tenim, que ja hi ha compradors per aquesta finca, per aquesta 

parcel·la i, per tant, això està mobilitzant-se al més aviat possible. Per tant, en 

aquesta línia estem treballant. 

 

QUEIXES TERRASSES MERCAT PERE SAN: I en tot cas, el tema de les terrasses 

li mirarem i si ens pot concretar una mica més el lloc i quines terrasses són, perquè 

en genèric ha d’entendre que no ho podem saber. Per tant, jo li demanaria que en tot 

cas en parlés amb la Tinent d’Alcalde. 

 

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

MES (RÈPLICA):  

 

ACTUACIONS EN EDIFICIS A MIG CONSTRUIR ARRAN LA CRISI: Molt breu. La 

pregunta sobre l’edifici, potser no sé, o tenim la pell fina, no estava qüestionant el que 

s’ha fet o el que no s’ha fet i no anava pel punt de vista de seguretat, anava per la 

clau urbanística. En tot cas, ja ho parlarem en altres moments.  

 

QUEIXES TERRASSES MERCAT PERE SAN: I em referia a la Terrassa del Mercat 

Pere San, que jo juraria que ho havia dit. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  

 

QUEIXES TERRASSES MERCAT PERE SAN: No, ah sí? Doncs no he estat atenta. 

Terrasses, ha dit terrasses. 

 

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

MES (RÈPLICA):  

 

QUEIXES TERRASSES MERCAT PERE SAN: La del Mercat, concretament la que 

pertany al contracte del Mercat. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 

 

QUEIXES TERRASSES MERCAT PERE SAN: Molt bé. En qualsevol cas, 

aquest dissabte es va desenvolupar activitat cultural, activitat musical a la Plaça i van 

ser compatibles tots els usos.  
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. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Són un parell de preguntes.  

 

BIBLIOTECA PROXIMITAT LA FLORESTA-LES PLANES: Fa un any i mig ben 

tocat es va aprovar una moció institucional sobre una nova Biblioteca de proximitat a 

la Floresta-les Planes. Com que era una moció institucional jo recordo que vostè 

sempre diu que són acords de ciutat, aquests, les mocions institucionals. La meva 

pregunta, espero que sigui un sí, perquè com a mínim així ho entenc jo, en el nou 

Pla d’Equipaments que s’està posant ara en marxa implica que s’incorporarà aquest 

nou equipament en el Pla? Seria la primera pregunta.  

 

PLANS OCUPACIÓ A LA FLORESTA: La segona té a veure, no sé si formular-la a la 

Sra. Paraira o al Sr. Pere Soler o al Sr. Joan Puigdomènech, perquè potser és 

transversal, vostès decidiran, té a veure amb els Plans d’Ocupació que estan en 

marxa actualment, i en reunions diverses amb el Sr. Puigdomènech doncs va 

comentar que a les Planes s’havien posat en marxa un parell de persones que 

estaven incorporades de suport a la Brigada. Corregeix-me si no són exactament 

aquests termes.  

 

I la pregunta és: Com està funcionant en relació a aquest pla de suport a les Planes? 

Perquè crec recordar que depèn de com funcionés la idea era també aplicar-ho quan 

toqués a la Floresta.  

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  

 

BIBLIOTECA PROXIMITAT LA FLORESTA-LES PLANES: Sr. Piqué, la pregunta 

que em fa aquí, n’hem parlat abastament de manera bilateral vostè i jo. Vostè sap 

que la prioritat és la Biblioteca Central Urbana en aquests moments i que en el nou 

Pla de Biblioteques que depèn de la Diputació instarem al compliment d’aquesta 

moció i informarem de les possibilitats o demanarem a la Diputació les possibilitats de 

que sigui inclosa aquesta biblioteca de proximitat en el nou Pla que s’ha de començar 

a desenvolupar l’any vinent. Per tant, aquest és el calendari que hem de seguir 

forçosament.  

 

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

(RÈPLICA):  

 

BIBLIOTECA PROXIMITAT LA FLORESTA-LES PLANES: Perdona, però implicaria 

això, per entendre-ho, que formaria part del nou Pla d’Equipaments del municipi? 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (CONTRARÈPLICA):  

 

BIBLIOTECA PROXIMITAT LA FLORESTA-LES PLANES: No, en aquests 

moments no. 

 

. TINENT D’ALCALDE D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS, SR. 

PERE SOLER (RESPOSTA):  

 

PLANS OCUPACIÓ A LA FLORESTA: Tal i com li vam comentar a la Comissió 

Informativa, aquests treballadors que formen part d’un Pla d’Ocupació estan lligats al 

Pla de Barri i com a tals només es poden lligar a aquests plans específics als 

treballadors als Plans de Barri. La Floresta no té cap Pla de Barri. Com saben, els 
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vam anunciar que a la propera promoció hi hauria un seguit de Plans d’Ocupació que 

alguns podrien formar part de la Brigada. La gestió d’aquests Plans d’Ocupació 

depèn de la manera de gestionar la Brigada com s’ha fet fins ara, és a dir, no podem 

lligar-ho amb cap Pla de Barri, per tant, haurà de ser, en tot cas, la Sra. Tinent 

d’Alcalde d’Entorn Urbà, la que fixi com ha de gestionar-se això. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

PLANS OCUPACIÓ A LA FLORESTA: Sí, sí, en aquesta línia, no sé si la Sra. 

Paraira vol explicar-li una mica, quan ella pugui incorporar efectius i, per tant, doncs, 

més persones a la seva àrea per poder fer una bona atenció a l’entorn urbà, com pot 

o pensa i planteja orientar-ho. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

PLANS OCUPACIÓ A LA FLORESTA: Si li sembla, Sr. Piqué, li farem, com que 

estem acabant els 6 mesos que eren els Plans d’Ocupació aquests de les Planes, 

que una mica vam explicar, però a veure, clar, han de ser manyàs, d’oficis, paletes, 

que és una mica el que es volia des del Consell de Barri, estem fent una mica l’anàlisi 

de com està funcionant i amb vostè, amb aquell grup de treball, amb altres veïns que 

vam fer, vam dir, esperarem una mica a veure com ha funcionat aquest perquè potser 

val més la pena fer una adjudicació de manteniment que sigui més efectiva, perquè 

també en el cas de les Planes que si eren de les Planes, segons nosaltres no podem 

dir, vull dir, que hem d’acabar de perfilar-ho una mica. Encara no ha passat el termini, 

però ho comentaré amb el Víctor Martínez per una mica anar-li fent el report de com 

està anant, igual que al Consell de Barri. 

 

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

PC:  

 

DOCUMENTACIÓ ÀREA METROPOLITANA BARCELONA COMISSIÓ TÈCNICA 

AIGUA: Una sola pregunta per la Cristina Paraira. El Ple passat vam retirar la moció 

de l’aigua, de la intervenció tècnica de l’aigua, perquè hi havia tota una documentació 

que havia enviat l’AMB, que just els havia arribat i que l’estaven analitzant i que ens 

van dir que ens la passarien. No ens la van passar, però no vam dir res, perquè 

entenem que l’estaven analitzant, ens van dir. Si ens la poden passar si us plau o si 

podem fer reunió ja de l’aigua i podem analitzar-la conjuntament. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, en tot cas revisem aquesta documentació. 

 

Conclòs l’anterior i essent les 19:43 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 

i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 


