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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
S. GAUSA I GASCÓN 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
A. RODA I FÀBREGAS 
X. BOIX I ROCA 
J. CALDERON I ORTEGA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRÍGUEZ 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXES 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les dinou 
hores i dos minuts del dia vint de 
juliol de dos mil nou, es reuneix en 
sessió ordinària el Ple municipal 
sota la Presidència de l'Il·lm. Sr. 
Alcalde, Lluís Recoder i Miralles, i 
amb l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusades les 
absències de la regidora Sra. 
Gorina i dels regidors Sr. 
Puigneró, Sr. Martorell i Sr. 
Grangé. 

 
El desplegament de la 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATES 15 DE 
JUNY DE 2009. 
 

- APROVAR per assentiment dels 20 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 15 de juny de 2009. 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA PERSONA DE VICENÇ 
FERRER. 
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 Atès que, Vicenç Ferrer, traspassat el passat 19 de juny a l’Índia, ha treballat al 
llarg de més de 30 anys per vèncer les dificultats des de la tenacitat que el món pot 
ser un lloc millor del que ho és ara. Des de la humilitat i humanitat ha transformat 
l’estat d’Anantapur amb la construcció de vivendes, hospitals, escoles, cooperatives 
de dones, pous ..., prenent com a força transformadora els mateixos beneficiaris, fent 
visibles i dignes els homes i dones de les castes més baixes de l’Índia, als intocables, 
a qui ha dotat de veu i dignitat. Ha tret a la llum per transformar-les en persones de 
ple dret als malalts de SIDA, als qui pateixen minusvàlues i als malalts mentals, 
creant espais de trobada i d’integració. 
  
 Atès que des de fa tres anys l’Ajuntament i la Fundació Vicente Ferrer 
col·laboren per poder desenvolupar projectes a l’Índia, recolzant els següents 
projectes: 
 
Any 2007 
Foment de 96 petits negocis de producció i comercialització lletera per a 96 
dones de quatre comunitats de Bathalpalli  
Creació de 96 petits negocis de producció i comercialització lletera per a dones en 
situació de marginació i extrema pobresa, víctimes de la discriminació de gènere i 
casta, mitjançant la compra, distribució i cria de vaques. El projecte el van sol·licitar 
les mateixes dones després de veure l’experiència positiva a poblats veïns. 
Import concedit: 5.340,05 € 
 
Any 2008 
Rehabilitació i ampliació d’un institut per a joves dels sectors més desafavorits  
L'educació dels més joves és la base del desenvolupament de les comunitats 
desfavorides d'Anantapur, el projecte preveu col·laborar amb les autoritats locals en 
la rehabilitació i millora de les instal·lacions d'una escola de secundària que 
contribueix a garantir els drets fonamentals d'una població d'escassos recursos 
econòmics i en situació de marginalitat social. Totes les escoles públiques i instituts 
del districte d'Anantapur acullen nens i nenes de totes les castes i nivells socials.  
Import concedit: 14.478,88 € 
 
Any 2009 
Apoderament de dones dàlits i altres castes desafavorides, Índia 
Millora de la qualitat de vida de 91 dones i les seves famílies de la regió de 
Gandlapenta, a través de l’enfortiment de les seves capacitats productives i de 
generació d’ingressos, capacitant-les per crear els seus propis negocis d’encens, 
brodats, costura o treballs d'enquadernació. 
Aportació atorgada: 14.999,13 € 
  
 Es per això que es proposa al Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
  
 1r.- Elevar a la Comissió del Nomenclàtor la petició de dedicar un carrer o una 
plaça a la figura de Vicenç Ferrer com a reconeixement a la seva tasca humanitària, 
quan la normativa ho permeti. 
 
 2n.- Instar al Senat a que presentin la candidatura de la Fundació Vicente 
Ferrer al premi Nobel de la Pau per a l’any 2010. 
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 3r.- Donar coneixement d’aquesta moció a la Fundació Vicente Ferrer i al 
Senat del Govern de l’Estat Espanyol. 
 
 (En aquests moments, essent les 19,04 hores, s’incorpora a la sessió la 
tinent d’alcalde Sra. Marta Subirà). 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER UNA SALA D’ARTS 
MARCIALS EN CONDICIONS A SANT CUGAT. 
 
 Atès que el Club Karate Sant Cugat i el Club Jiu-jitsu Sant Cugat són dos clubs  
dedicats a ensenyar la tècnica d’aquestes arts marcials a Sant Cugat. 
 
 Atès que aquests dos clubs actualment donen formació al voltant de 200 
esportistes. 
 
 Atès que ambdós clubs han estat entrenant a la Zona Esportiva Municipal de 
la Rambla del Celler, concretament, a la Sala Blava del PAV 3, i per tant, a un recinte 
municipal des de 2005 (el CKSC) i des de setembre del 2008 (el CJSC) aquest per 
decisió de l’Ajuntament que el va fer traslladar des de la Sala Canigó del Club 
Muntanyenc de Sant Cugat. 
 
 Atès que degut a les altes temperatures que allà s’acumulen a la sala, la 
insuficient ventilació amb que l’espai on es realitzen els entrenaments està dotat, i les 
múltiples hores en què s’hi realitzen activitats, és impossible l’ús adequat de la 
mateixa, fet que repercuteix negativament en el desenvolupament de les classes de 
Karate i Jiu-Jitsu. 
 
 Atès que des de fa 4 anys, han estat nombrosos els requeriments per part de 
les entitats santcugatenques cap el regidor d’esports per tal d’acondicionar la sala i 
que, malauradament, no han estat atesos.  
 
 Atès que a la Sala Blava s’hi realitzen altres activitats esportives, lúdiques i 
socials, i que per tant, els altres col·lectius que l’utilitzen tampoc poden gaudir d’unes 
instal·lacions adequades. 
 
 Atès que des de la regidoria d’esports s’havia pres, inicialment, i de manera 
unilateral la decisió de fer fora les dues entitats esportives de la Sala Blava, on fins 
ara realitzen els entrenaments, tal i com ha declarat públicament. 
 
 Ates que segons es va acordar en la reunió mantinguda entre la Regidoria 
d’Esports i els dos clubs celebrada el dia 15 de juliol, els clubs podran continuar 
entrenant a partir de setembre a la Sala Blava. 
 
 Atès que apostem per l’acondicionament de la Sala Blava, de manera que 
reuneixi totes les condicions per a la pràctica adequada de les arts marcials 
 
 Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular, proposa que aquest Ple 
adopti els següents  ACORDS:  
 
 PRIMER.- INSTAR al Regidor d’Esports i a l’equip de govern de l’Ajuntament 
de Sant Cugat a prendre mesures de manera immediata, per a poder solucionar el 
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problema de ventilació que els usuaris de la Sala Blava del PAV 3, estan patint com a 
causa d’un incorrecte condicionament de la mateixa. 
 
 SEGON.- INSTAR al Regidor d’Esports i a l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Sant Cugat a resoldre la situació descrita anteriorment, adquirint el compromís 
d’incloure en el pressupost de l’any 2010 una partida destinada al condicionament de 
la climatització de la Sala Blava, ubicada al PAV 3 de la Zona Esportiva Municipal de 
la Rambla del Celler.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. RODRIGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No em 
posaré a llegir tota la moció, ja quedarà annexionada en l’acta, tan sols llegiré els 
acords. S’ha acceptat també una esmena de supressió en el sentit que en el primer 
acord suprimim “entre ells les entitats Club Karate Sant Cugat i Club Jiu-jitsu Sant 
Cugat”. 
 
 Faré una petita cronologia al respecte: que el Club Karate Sant Cugat l’any 
2005 és quan va ocupar la Sala Blava, quan era regidor d’Esports el Sr. Xavier 
Cortés, encara que tota aquesta qüestió la va iniciar el malaurat Sr. Tubau. A més el 
setembre del 2008 per part del regidor d’Esports, Sr. Amador, el Club Jiu-jitsu va 
passar del Club Muntanyenc cap a la Sala Blava, donat el cas que tots recordarem 
que per part de l’Ajuntament de Sant Cugat es va adquirir part del Club Muntanyenc. 
En l’any 2007 va haver-hi una signatura del conveni d’entitats sense ànim de lucre a 
on el Club Karate Sant Cugat és una de les signants i així va sortir en una foto feta 
amb vostè Sr. Alcalde, dic que no té ànim de lucre perquè en la Junta de Portaveus 
es comentava si era un club esportiu amb ànim de lucre o no; segons el conveni 
signat el 22 de gener de 2007 és una entitat sense ànim de lucre i així ho va ratificar 
vostè Sr. Alcalde. Per part d’aquestes entitats s’han realitzat diferents inversions per 
poder condicionar la sala, com han estat tot el que és el tatami, les proteccions de les 
columnes, a part d’un rellotge i que han ascendit a més de 6.200 €, per altra banda 
per part de l’ajuntament de Sant Cugat segons els pressupostos i així després ho van 
comunicar en nota de premsa s’han fet diferents actuacions com han estat les 
espatlleres els anys 2008 i 2009, i l’únic que demanem és que donat el cas que en 
aquesta Sala Blava que realitzen aquests dos esports fonamentalment però també 
hem de recordar que realitzen psicomotricitat i altres activitats de l’OMET doncs que 
estigui en condicions perquè avui en dia donat el cas que Sant Cugat del Vallès ens 
diem que és una de les ciutats més joves i que és on es practica més esports, doncs 
les instal·lacions esportives on s’han de desenvolupar estiguin en condicions, si 
vostès anessin a aquesta sala veurien que les condicions són d’una insalubritat total i 
absoluta. Espero que per part de l’equip de govern reflexionin una mica i vegin que no 
està en les condicions escaients. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El grup 
d’Esquerra Republicana donarà suport a la moció i encara més després desprès 
d’aquesta esmena que Iniciativa ha presentat i que el Grup Popular ha acceptat 
perquè independentment de qui estigui fent ús d’aquesta instal·lació esportiva, la 
instal·lació esportiva ha de gaudir de totes les condicions que la facin agradable per la 
pràctica de qualsevol esport. La moció en els seus acords tampoc no té res més a dir 
que la petició d’aquest pressupost per adaptar la sala perquè s’hi pugui practicar 
esport i fer aquestes activitats també de l’OMET, independentment de qui l’estigui 
usant en cada moment que això serà fruit de la gestió esportiva que estigui fent 
l’Ajuntament de Sant Cugat. Per tant el grup municipal d’Esquerra Republicana dóna 
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suport a la moció i a que se sol·liciti aquest pressupost per adequar la ventilació a la 
sala. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: L’esmena 
del nostre grup era més que res per posar de rellevància més enllà de qui fa ús 
d’aquesta instal·lació, la instal·lació en si mateixa, en ser una instal·lació municipal, 
que entenem que tota la ciutadania pot fer servir mitjançant unes activitats o unes 
altres. A nosaltres el que ens agradaria posar de manifest és en primer lloc que més 
enllà –una altra vegada- de qui faci servir aquesta sala, si aquesta sala compleix 
tècnicament amb els barems de salubritat, de ventilació, de temperatura, etc. que han 
de complir tècnicament, o legalment, o jurídicament per una instal·lació d’aquest tipus. 
De fet el que volem és que avui el Sr. Amador ens ratifiqui que realment aquesta sala 
està en condicions, que és una sala que funciona i que és una sala que té tots els 
requeriments que cal per una instal·lació esportiva. 
 
 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR (RESPOSTA): Pràcticament amb la 
part expositiva de la Sra. Rodríguez m’ha aixafat quasi l’argument perquè opinem el 
mateix però volia avançar que el meu grup votarà en contra i deixi’m que li argumenti. 
De fet aquesta moció ja en el titular és condicionament de la Sala Blava i jo suposo 
que el que és és aire condicionat perquè la Sala Blava està condicionada per la 
pràctica esportiva, i s’ha anat millorant i condicionant en els darrers anys i per tant el 
titular d’arts marcials en condicions a Sant Cugat creiem que així es compleixen i no 
només nosaltres sinó la setmana passada vaig mantenir personalment una reunió 
amb la Junta Directiva i no només ho creuen ells sinó que un cop més s’expressa la 
voluntat de seguir un any més en aquesta Sala Blava i per tant els usuaris parlen. A 
partir d’aquí suposo que el seu grup i el ponent d’aquesta moció sap exactament on 
està la Sala Blava, sap l’evolució, ho ha vist, i per tant em sorprèn que indiqui 
insalubritat total i absoluta en la Sala Blava, jo crec que no només està molt ben 
condicionada, no tan sols per part de l’ajuntament sinó també pel Club Karate que 
també hi ha invertit en aquesta sala, sinó que comparativament amb la resta de sales 
que gaudeix Sant Cugat i d’altres municipis i així m’he estat alliçonant amb altres 
municipis i amb altres mestres del kàrate, i diuen que és una sort de poder gaudir 
d’aquestes instal·lacions. Es tracta, ja ho ha comentat vostè, d’una sala a la qual 
l’ajuntament també hi aposta mitjançant l’OMET amb adults i l’OMET amb activitats 
per a nens, la Policia Local i el Club Jiu-jitsu, i per tant no només és una sala 
dedicada com intentem que totes les sales i totes les instal·lacions esportives siguin 
poliesportives i que els usuaris tan sols no es puguin centrar en un club sinó que en 
puguin gaudir de diferents clubs i per tant és una sala que està ara per ara 
complimentant amb tots els requeriments que per part de l’àrea d’Esports estem 
intentant treballar. També sabrà el seu grup, i així ho hem exposat reiteradament en 
els últims dos Consells esportius municipals, que estem fent una inversió, que ja hem 
fet una inversió aproximadament de 2.700 €, i aquí a vegades parlem de milers 
d’euros com si fossin cinc cèntims, però crec que és una inversió important, deixi’m 
que li digui, tal com està el mon de l’esport i el mon de l’economia és una inversió 
important, amb una sala de dimensions molt limitades i hem fet una inversió amb 
espatlleres i hem fet una inversió amb miralls i el Club Kàrate que és el màxim usuari 
d’aquesta instal·lació va ser ell qui ens va indicar un cop nosaltres vam decidir la 
inversió en aquesta sala en què ho havíem d’invertir. Nosaltres no pactem quasi totes 
les inversions sinó que pactem la totalitat de les inversions a realitzar a les 
instal·lacions esportives amb els usuaris, la totalitat, nosaltres tanquem un pressupost 
i un cop l’hem pactat i tancat i aprovat, un cop hem destinat quantitativament a invertir 
per les instal·lacions, parlem amb els usuaris i intentem i pactem amb els usuaris, 
clubs, entitats, etc., en què ho hem de destinar, perquè el nostre benefici és tan sols 
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que ells puguin utilitzar les instal·lacions de forma que hi treguin el màxim de 
rendiment. El Club Kàrate és un club sense ànim de lucre, és un club privat que fa 4 
anys va fer fallida, estava en uns locals privats i l’Ajuntament es posa en converses 
amb el Club i amb el Sr. Xavier Cortès en el seu moment, i immediatament posem a 
disposició aquesta sala i per tant recolzem el kàrate i no només a disposició aquesta 
sala sinó invertint-hi i per tant per descomptat que és una entitat sense ànim de lucre 
però em sembla que la pregunta anava més a saber si era una fundació i crec que no 
és una fundació, actualment està acollint a 130 esportistes dels quals n’hi ha 20 socis, 
per tant no són 200, per tant són 130 usuaris del kàrate dels quals molts d’ells els 
conec perquè m’he desplaçat molts cops durant els seus entrenaments, he pogut 
estar amb ells fins a les 11 de la nit gaudint de l’esport i ells saben des del primer 
moment que en cap moment tenim previst de posar aire condicionat en aquesta sala, 
i per què?, no perquè no vulguem perquè si poguéssim ho faríem tot però no podem 
oblidar que tenim un pressupost que és el que tenim i a inici de temporada segons la 
distribució intentem pactar amb els socis i amb els usuaris el pressupost que tenim, i 
ara tenim previst abans de finals d’any amb 18.000 o 20.000 € equipar les pistes 
poliesportives descobertes “Ciutat d’Alba”, això es pot fer amb 18.000 o 20.000 € i així 
ho farem; també canviarem tot l’enllumenat del Jaume Tubau, o per exemple és una 
subvenció que un club pot rebre en tot un any de subvenció a nivell d’ajuntament, per 
tant malgrat que ens agradaria no ho tenim previst i així li exposo.  
 
 Vull finalitzar amb una intervenció del seu grup el 14.05.09 en l’últim Consell 
Municipal Esportiu en el qual el Sr. Bergua, representant del seu grup, deia en 
paraules textuals transcrites: “Recolzem i aplaudim les inversions que s’han fet 
d’arranjaments bàsicament en el darrer any i també les que estan previstes, en la 
situació difícil en que ens trobem econòmicament”. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: A vegades em quedo una mica bocabadada amb el que diu el Sr. 
Amador perquè si vostè com m’imagino que deu saber i s’ha llegit la moció sencera, 
cap el final veu exactament què és el que es demana, perquè si tan sols es mira el 
titular ho podria arribar a interpretar d’una manera o d’una altra, però jo com que 
m’imagino que com a regidor d’Esports que és s’ha llegit la moció sencera el que 
demanem és que la sala estigui en condicions, i es demana una climatització, o bé si 
no pot ser una climatització doncs si es pot fer alguna obra de remodelació i que 
pugui tenir una ventilació correctament. Quan vostè diu si hi ha diners o no hi ha 
diners, jo ja sé que estem en un moment de crisi i en un moment de crisi tots ens 
tenim de constrènyer una mica el cinturó però si per part de la regidoria d’Esports a 
l’hora de demanar subvencions es preveiés amb una mica més de temps per exemple 
quan s’ha de demanar per poder posar gespa artificial doncs en aquests moments el 
cost de la gespa artificial dels nostres camps el més segur és que ens hagués costat 
180.000 € menys si s’hagués agafat amb la via de la subvenció de l’any 2008, però 
bé això és qüestió d’un altre moment. Jo el que sí que m’agradaria és que 
reflexionessin al respecte i que veiessin que si s’està practicant un esport les 
instal·lacions han d’estar en condicions; sense anar més lluny sobre la primera 
setmana del mes de juliol de manera unilateral a través d’una nota de premsa el Club 
Kàrate Sant Cugat es va trobar que li anaven a canviar les instal·lacions i que anaven 
a passar el més segur a un CEIP o a un altre indret. Finalment sí que s’ha acabat a la 
mateixa sala blava però aquesta sala blava a part de que practiquen altres persones 
pensi que al cap del dia passa moltíssima gent i a través d’aquesta moltíssima gent 
que passa es crea un ambient que no és gaire saludable. Nosaltres continuarem 
demanant, encara que aquesta moció avui quedi rebutjada, que les instal·lacions 
esportives a la nostra ciutat estiguin en les condicions que marca la normativa i que 
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tinguin les condicions escaients per poder desenvolupar qualsevol esport. També 
voldria agrair a la resta de companys de l’oposició el fet que ens hagueu recolzat en 
aquesta moció. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       9 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 
Vots en contra: 12 (CiU) 
Abstencions:       0 
 
 4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS PER MILLORAR I POTENCIAR ELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT DE LA NOSTRA CIUTAT. 
 
 La ciutadania de Sant Cugat i les associacions de veïns en general denuncien 
deficiències en el manteniment a Sant Cugat en els darrers anys, tant al centre com 
als districtes. 
 
 En els districtes, aquesta sensació de deixadesa és encara més evident i, al 
mateix temps, s’incrementa el desànim davant del baix nivell de resposta obtingut de 
l’ajuntament davant de les queixes  i  veuen com els problemes s’eternitzen. 
 
 Tenim una ciutat envejable en molts aspectes, és cert, però aquesta deixadesa 
malauradament empobreix la imatge de Sant Cugat. 
 
 Els problemes i deficiències detectades són moltes però podríem agrupar-les  
en els següents àmbits: 
 
• Paviment (asfaltat i voreres). 
• Carrers de terra (esvorancs i pols). 
• L’arbrat (reg i neteja de males herbes dels escocells). 
• Il·luminació (reposició de bombetes o focus, mecanismes d’encendre/apagar). 
• Papereres (periodicitat de la neteja i buidat). 
• Clavegueram (grau d’obturació, fugues i males olors). 
• Bancs i jocs infantils (manteniment actiu i preventiu com repintat i substitució 

d’elements perillosos). 
• Neteja de la via pública (periodicitat irregular o absència).   
• Senyals de tràfic horitzontals (pintura poc duradora i repintat d’stops i límits de 

velocitat). 
• Reixes i embornals de recollida d’aigües pluvials (absència de neteja regular o 

retirada de brossa desprès d’aiguats). 
• Rieres (neteja i vigilància d’abocaments, focus del mosquit tigre en tolls per 

basaments incontrolats).  
• Marquesines en parades d’autobusos (brutícia en bancs i altres components). 
• Etc...etc...    
 
 La queixa més generalitzada és la lentitud en l’arranjament del problema, per 
exemple: un fanal que no funciona (dues setmanes),  una vorera impracticable pels 
panots trancats (mesos), eliminar la vegetació “generosa” al escocells dels arbres 
(fins un any), males olors en rieres o clavegueram (mesos o anys), i així un llarg etc. 
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 En el rànquing de queixes li segueix el temps necessari per obtenir resposta 
quan un ciutadà denuncia  un problema de manteniment. En alguns casos no rep ni la 
resposta. 
 
 La impressió general és que el servei  de manteniment és insuficient i la 
seva gestió és molt millorable. 
 
 Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
 Primer.- Convocar una reunió de treball, allà on no hi hagi un grup de treball 
creat (districtes) amb associacions veïnals i entitats implicades per recollir les seves 
opinions, queixes i idees que, conjuntament amb la informació de que ja disposa 
Serveis Urbans, i establint una periodicitat d’aquestes, permeti completar la 
identificació de les necessitats, les tasques de manteniment corresponents, així com 
detectar preventivament les incidències. 
 
 Segon.- Redacció i aprovació d’un Pla Director de col·lectors d’aigües residuals 
i pluvials, que inclogui un mapa del subsòl i l’estat de les instal·lacions, defineixi les 
prioritats i quantifiqui econòmicament les diferents accions. Inclouria sistemes per 
l’aprofitament de les aigües pluvials (dipòsits reguladors) per al rec públic. 
 
 Tercer.- Redactar un Pla d’Acció de manteniment de la ciutat, on figuri la 
planificació d’aquest indicant zones, tipus d’instal·lació o equipament, actuacions i 
periodicitat de cada acció. 
 
 Quart.- Presentar el Pla d’Acció, abans de la seva aprovació al Ple, als 
Consells de Districte i fer arribar una copia a les associacions i entitats. La seva 
implicació serà ben de segur una bona eina per millorar i avaluar la seva gestió i per 
aconseguir un millor seguiment. 
 
 Cinquè.- Aquest Pla d’Acció s’integrarà en els plecs de clàusules de les 
concessions dels diferents manteniments de la ciutat i en les directrius de 
funcionament de les brigades municipals. 
 
 Sisè.- El Pla contemplarà anualment un seguiment per avaluar el seu 
desplegament, els problemes denunciats, el nivell de resposta i l’actuació correctora 
necessària.  
 
 Setè.- Millorar el servei d’atenció al ciutadà per aconseguir donar una resposta 
als seus escrits en un termini de temps que no superi els deu dies. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Abans d’entrar en matèria del que és la pròpia moció i després de llegir amb 
deteniment l’acta del darrer Ple i la resposta obtinguda per part de la Sra. Paraira a mi 
m’agradaria fer inicialment algunes consideracions sobre unes frases que es van dir i 
amb les quals jo no estic absolutament d’acord. Hi ha dues frases que diuen que: “El 
manteniment d’una ciutat no s’acaba mai, però tampoc s’improvisa realitzant-lo com 
vostè deixa a entendre en la seva moció” -referint-se a mi-, o “Em sap greu la 
insinuació de manca de professionalitat o de desordre que es pot despendre de la 
lectura de la moció”. Bé, Sra. Paraira, jo en cap cas he fet referència directa a que 
vostès improvisin; en cap cas he dit que siguin uns desordenats i menys una manca 
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de professionalitat de ningú, aquesta manca de professionalitat per descomptat que 
no existeix. Li demano per tant que en altres ocasions no tergiversi les meves 
paraules, jo no vaig dir això; recordi que vaig ressaltar en lletra negreta i subratllada el 
text següent: “La impressió general és que el servei de manteniment és insuficient -i 
això tothom ho sap- i que la seva gestió és molt millorable”, no hi ha res de dolent 
amb el que dic jo, simplement dic que el manteniment s’ha de potenciar i que la seva 
gestió és molt millorable com tot en aquesta vida. Reconec que possiblement el 
redactat que vaig presentar de la moció podia induir a una sensació de cert 
catastrofisme, he tret algunes arestes en el seu redactat però no puc treure ni amagar 
el que és evident, les fotografies del reportatge anterior i del que estic preparant, les 
opinions i les queixes de molts ciutadans i de les associacions així m’ho demostren. 
Jo els convido a escoltar el pregó que la Sra. Cercós va fer el cap de setmana passat 
a la Festa Major de la Floresta, podran trobar el vídeo al web de Ràdio Sant Cugat; 
de veritat que vaig estar a punt d’invitar-la a presentar aquesta moció, ja sé que no es 
pot, però el que ella va dir lligava perfectament amb aquesta moció, perquè la 
Floresta i les Planes -no ens oblidem- formen part de Sant Cugat, veritat?; és veritat i 
també perquè seria injust amb Serveis Urbans reconèixer-ho que el tema de 
manteniment és transversal perquè afecta a més àrees d’aquest ajuntament, com 
també comparteixo amb vostè que parteixen d’uns pressupostos limitats, ja li avanço 
el nostre suport en els propers pressupostos per millorar-los, això sí nosaltres 
prioritzarem aplicar-los allà on faci més falta o en aquelles zones amb més 
deficiències històricament més abandonades. Vostè diu textualment que “És 
impossible que sigui possible -és un joc de paraules- gestionar tots els temes als que 
fa referència en la seva moció sense una organització i una planificació prèvia al 
darrera”, amb això estic totalment d’acord Sra. Paraira i aquest és exactament 
l’objectiu de la nostra moció, cap més, nosaltres solament volem proposar millores al 
sistema actual i sobretot incorporar millores a la seva gestió, llavors seria una 
incongruència, crec jo, creiem nosaltres, que vostès hi votin en contra, els ciutadans 
no ho entendrien. Em demanava que retirés la moció i els hi donés l’oportunitat de 
dialogar i d’explicar-los-hi i informar-los per poder arribar tots junts al consens 
necessari, amb un esperit constructiu així ho vam fer i al mateix Ple vam deixar sobre 
la taula la moció de que estem parlant. Doncs bé, vam fer una reunió, vam demostrar 
el nostre interès per arribar a acords en la Junta de Portaveus, aquest matí a les 12 
hem parlat per telèfon vostè i jo, total sense cap resultat; fins i tot els hi hem ofert 
retirar tots els atesos i deixar solament els acords. Vostès s’enroquen dient que ja fan 
el que nosaltres els hi proposem i que ho fan bé; sincerament dóna la sensació que 
estem parlant d’una ciutat i una gent diferent. A qualsevol exemple que li explico 
respon que és un cas excepcional o aïllat, vostè em voldrà dir que la font per beure 
aigua del carrer Santiago Rusiñol és un cas aïllat, portem mesos ple de brutícia, que 
la paperera del Torrent de la Bomba que vaig denunciar aquí fa 30 dies o millor dit en 
l’anterior Ple continua igual de bruta, que la senyora propietària de la farmàcia que hi 
ha a l’Avinguda Baixador de Mira-sol que també ho vaig denunciar aquí fa un Ple 
segueix curant a la gent que sense voler fica el peu en uns sots que hi ha perquè falta 
les reixes de la banda reductora, que el carrer Miralluny quan plou segueix inundant-
se perquè simplement netejant una petita reixa possiblement ja estaria solucionat en 
part, que la riera paral·lela al carrer Puig i Cadafalch els veïns m’han anunciat que 
estan farts d’avisar que hi ha rates del tamany d’un conill i que ningú hi fa res, i etc., 
etc., etc., curiosament l’altre dia vaig assistir a la inauguració de l’arranjament de la 
farmàcia de les Planes i curiosament la farmacèutica va estar a punt d’arribar tard 
perquè el seu cotxe se li va quedar clavat al carrer del Calvari i em va dir que 
realment era un calvari. Després de moltes queixes segueixen tenint la impressió els 
veïns que ningú se’ls escolta, que passen i passen els dies i tot continua igual, potser 
sí que estem en un estat d’excepció perquè tot són excepcions. 
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 Lamento de veritat anunciar, precisament perquè hem esgotat qualsevol 
possibilitat de consens, el consens que vostè mateixa ens demanava, i tornem a  
presentar la moció que és més o menys la mateixa, traient algunes arestes i afegint 
un punt en el tema de xarxa de clavegueram i aigües pluvials perquè estudiïn la 
possibilitat per les properes urbanitzacions –que no han fet en les anteriors- 
d’aprofitar l’aigua pluvial per al rec públic. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: El 
grup municipal d’Esquerra Republicana donarà suport a les propostes d’ICV-EUiA, 
nosaltres també som un grup municipal que altres vegades hem denunciat el mal 
estat d’alguns carrers i places o del manteniment, també vam ser presents l’altre dia 
al pregó de la Floresta o ens hem estat passejant fent algunes fotografies amb veïns i 
veïnes, també ho hem fet del nucli urbà i una de les coses que sempre ha desesperat 
a aquells conciutadans amb els qui hem pogut parlar ha estat la tardança en el que és 
l’atenció, la solució i sobretot moltes vegades en la resposta, allò que es podria 
solucionar amb una conversa amb els veïns explicant quina és la priorització per 
solucionar aquells problemes i podria esmenar qualsevol conflicte doncs sembla ser 
que no és així segons ens traslladen els nostres conciutadans. 
 
 La moció ens ve a demanar una diagnosi, un mapa de l’estat de la ciutat, inclou 
encertadament el tema de l’aprofitament de les aigües pluvials i que en el passat 
mandat des de l’àmbit de Medi Ambient s’hi havia fet alguns treballs, alguna previsió, 
algunes obres i per tant celebrem que això també quedés inclòs dins d’aquest Pla 
director i també preveu d’una manera important el que és la participació en aquells 
espais on no hi ha el que són els Consells de Districte i per tant les associacions de 
veïns no tenen aquest suport o aquest espai de debat i participació, un Pla director 
que s’ha de fer amb aquesta participació. Ens agrada també i així ho vam manifestar 
en el passat Ple que algunes d’aquestes arestes que podia considerar el Sr. 
Massanés per part nostra era en algun cas un excés de comissions i d’espais de 
treball que podrien haver alentit el procés, per tant ho celebrem, però d’alguna 
manera igualment s’està garantint el que és la participació dels veïns i veïnes i 
evidentment celebrem -com he dit abans- la inclusió de l’aprofitament de les aigües 
pluvials perquè d’alguna manera ens sentim una mica pares. Gràcies i votarem a 
favor d’aquesta moció. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres en el Ple passat ja vam comentar que ens abstindríem, i ens 
abstindrem simplement perquè considerem que la tinència d’alcaldia de Serveis 
Urbans és una tinència d’alcaldia molt àmplia on has de donar a l’abast a molts 
indrets i que com molt bé vostè ha dit és transversal, no ho pot executar directament 
la mateixa tinència d’alcaldia. Creiem que en aquests moments que si vostès han 
estat parlant com ha dit amb la tinent d’alcalde, crec que potser si esperéssim una 
mica podríem arribar a tancar. Pensi que en aquests moments per exemple quan vam 
estar l’altre dia a la inauguració de la farmàcia de les Planes que vam coincidir jo li 
vaig estar comentant diferents assumptes que passaven a les Planes i que ens 
trobarem, hem inaugurat una farmàcia però esperi que vinguin els aiguats a veure 
què passarà. Sant Cugat és molt gran, la seva orografia és molt característica, el 
manteniment veritablement des del nostre humil punt de vista ha decaigut una mica 
però hi ha vegades que no se li ha d’imputar tan sols a la tinència d’alcaldia, potser se 
li hauria de fer una recomanació a la tinent d’alcalde en el sentit que controlés més 
als concessionaris i que els hi exigís més en el compliment de les seves obligacions, 
agafant els plecs de condicions, cosa molt important, i s’hauria de fer un seguiment 
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en aquest sentit. Com que està a punt de vèncer ara una gran majoria de 
concessions potser és el moment ara quan comencem a fer el Plec de condicions que 
es faci el seguiment de manera exhaustiva perquè facin el compliment de les seves 
obligacions. 
 
 Des del grup municipal del Partit Popular ens abstindrem en aquest sentit i 
esperem que poc a poc en les noves concessions tot això quedi subsanat. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Aquesta moció ja ve de tornada de l’anterior Ple, no repetirem els arguments que han 
donat el grup proposant ni Esquerra Republicana, en qualsevol cas a grans trets el 
que demana aquesta moció és que hi hagi un mecanisme de participació ciutadana, 
que hi hagi un major control dels prestadors de serveis i que hi hagi un retorn a la 
ciutadania, allò que vostès ara han posat en marxa de que la ciutadania es pugui 
dirigir a l’equip de govern dient que la finestra, el graó o el que sigui s’ha trencat i que 
es pugui realitzar més ràpida aquesta resolució. 
 
 Anava escoltant a la Sra. Rodríguez i fins i tot imaginant com dirien vostès que 
no, i estava pensant como poden dir que no a una moció que jo crec que tampoc no 
ataca a la base de treball de la tinença d’alcaldia, jo comparteixo molt amb la Sra. 
Rodríguez la dificultat que té l’abast d’aquesta tinença d’alcaldia i que evidentment a 
tot arreu aquí i a qualsevol altra municipi sempre hi ha una llamborda trencada que 
s’ha d’arreglar, milers i milers de llambordes, ara bé, el que vostès aquí estan 
proposant és que hi hagi un pla de col·lectors d’aigües residuals i pluvials, home! el 
2009 que no hi hagi un Pla director de col·lectors d’aigües residuals i pluvials això és 
el tema que és greu. Vostès estan proposant que hi hagi un Pla d’acció de 
manteniment de la ciutat, jo entenc que vostès tenen un Pla d’acció de manteniment 
de la ciutat, però si el tenen per rebutjar aquesta moció potser que ens el passin. 
 
 Jo crec que un dels arguments que vostès haurien de donar per rebutjar 
aquesta moció i convèncer-nos a les persones que hem d’aixecar la mà o no 
aixercar-la sobre la moció és dir-nos: el Pla director està aquí i el Pla d’acció està 
aquí, nosaltres votem en contra la moció perquè ja hi és; si no ens aporten aquest Pla 
nosaltres votarem que sí, evidentment. Per tant no anem a les qüestions concretes 
sinó anem a l’estructuració. Si vostès no tenen aquest Pla d’acció l’han de fer, i si no 
tenen aquest Pla director l’han de fer, per tant faran suposo el que acostumen a fer, 
votaran en contra i el faran. I per tant el que haurem perdut és una sèrie de temps, o 
en qualsevol cas portarem 25 anys de democràcia sense que hi hagi aquests Plans 
directors. 
 
 Un altre concepte també important és la participació ciutadana, els companys 
d’Iniciativa el que reclamen és que hi hagi unes comissions de seguiment en la 
participació del teixit associatiu i veïnal. Jo crec que no esteu demanant tampoc la 
lluna ni una qüestió absolutament difícil, perquè a vegades les transcendències de les 
situacions quan esdevenen polítiques tiren enrere, i jo crec que això també ho poden 
acceptar vostès, l’altre dia els hi vaig dir “no ho acceptaran perquè segur que estan 
en contra de la participació ciutadana”, fem-ho al revés, acceptin-ho i voldrà dir que 
estan a favor de la participació ciutadana. 
 
 Jo els hi demanaria que s’ho pensessin, que no s’està demanant res que no 
sigui assumible, que jo crec que ho poden fer molt ràpidament, i tota aquella 
informació que ja estan desenvolupant -perquè suposo que ja ho estan fent, ja deuen 
tenir alguns plans sectorials i alguns plans d’actuació- posin-la en un Pla i per tant 
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tothom podrà estar més content. El nostre suport a aquesta moció si els companys no 
la retiren, perquè vostès suposo que no tindran els Plans. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: Hem dec explicar fatal i demano disculpes per això perquè 
o no se m’entén o també es tergiversen les meves paraules. Jo crec que aquí amb les 
exposicions que ha fet cada partit polític tothom entén a la seva manera el que vol de 
la moció, doncs jo també he entès el que he pogut de la moció. L’altre dia ja vaig 
intentar explicar, ja ho han dit vostès, evidentment quan deia que no improvisem vull 
dir que hi ha uns plans, potser no són del tot públics però a les Comissions 
Informatives hem explicat que existeix un Pla de clavegueram, hem explicat que 
existeix un Pla director d’enllumenat, evidentment els treballadors de la Brigada 
treballen amb un Pla de manteniment, estem elaborant el Pla de voreres i ens falta fer 
en aquests moments el Pla de repavimentació. Jo entenc que el Sr. Massanés 
exposa uns exemples de coses que no es solucionen, jo també les conec, sempre hi 
haurà coses que no es solucionen, a vegades perquè no es pot, a vegades perquè sí, 
jo també li puc passar un diskette amb tota la feina i totes les coses que solucionem, 
que evidentment se suposa però aquí tampoc vull que sembli que no fem res i que els 
problemes s’eternitzen per desídia o perquè aquí tothom passa de tot, doncs no és 
així, a vegades es dóna resposta i a vegades no es pot donar la resposta tan ràpida. 
Vaig intentar transmetre la nostra voluntat d’intentar sempre millorar, és cert que a 
vegades algunes instàncies no es responen amb la diligència que s’hauria de fer i per 
desgràcia també passa en altres ajuntaments, i ja sé que això no és excusa i 
evidentment nosaltres treballem per la millora continua, els recursos són limitats i que 
peti una claveguera no vol dir que no ho coneguem o que no hi hagi un Pla, igual vol 
dir que en aquell moment no podem gastar-nos aquests diners perquè estem 
solucionant una altra cosa, i si els gastem aquí no els gastem allà. Potser no 
prioritzem al seu gust però prioritzem al nostre gust, no prioritzem al tum tum, i a 
vegades les urgències o les necessitats ens fan prendre decisions que potser a 
vostès no els hi agraden. 
 
 Existeixen plans, ja ho he comentat, Sr. Toni Ramon, el manteniment d’una 
ciutat vostès que han portat Parcs i Jardins saben que hi ha una programació, que a 
vegades els escocells creixen abans del que toca i es fa -suposo que vostès, com 
nosaltres, o com la Sra. Rodríguez quan estava- de la millor manera possible i amb 
els recursos que es tenen. Que quedi clar que no tot ha decaigut tant, estic contenta 
amb la feina que es fa des de la tinència d’alcaldia de Serveis Urbans, amb les 
persones que hi ha implicades, és cert que hem de millorar i nosaltres mai ens hem 
relaxat. S’ha de controlar més les concessions, evidentment, només faltaria!, les 
nostres i les de totes les àrees, però que unes coses que a vegades són repetitives 
donin pas a una moció, doncs si cada vegada que dels 18.000 fanals potser n’hi ha 
100 que no funcionen o que tenen un problema de cablejat que és antic, doncs si 
cada vegada que hi ha un problema i consideren que s’eternitza facin una moció; 
nosaltres parlem amb els grups de treball dels districtes, parlem amb associacions, 
parlem amb veïns, intentem donar la millor resposta i si cada vegada que falla una 
cosa de manteniment dóna peu a una moció doncs ja ens anirem veient cada mes. 
Votarem en contra. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Una altra vegada o jo m’he explicat malament o aquí hi ha algun problema 
d’interpretació. Vostè diu que jo he parlat de desídia, que tothom passa de tot, i jo no 
he dit pas això, és més jo reconec la seva tasca i li he dit a vostè també privadament 
perquè sé que vostès tenen una tasca feixuga, ho fan amb el que tenen però no hi 
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arriben; bé, això és un tema de recursos que es pot solucionar, amb més inversió, 
més diners, es pot millorar la gestió. 
 
 Fixi’s que no solament no l’ataco Sra. Paraira que jo estic convençut que si 
vostè estigués al meu lloc vostè votaria afirmativament aquesta moció, n’estic 
convençut, el que passa que m’imagino que per un tema d’estratègia de partit votaran 
en contra, seguiran aplicant la tàctica del corró i pel que veig segueixen tenint una 
certa por a la participació ciutadana i aquí i sense que serveixi de precedent vull 
donar les gràcies a la Sra. Berta Rodríguez perquè m’ha donat la llum. Diu 
“seguiment de les empreses concessionàries”, és evident això es va dir allà a la 
farmàcia i es va dir al pregó, les empreses concessionàries moltes vegades no fan el 
que tenen de fer i els ciutadans se’n donen compte. I jo pregunto si les associacions 
de veïns a part d’escoltar-les també serveixen per utilitzar-les, i elles contentes, les 
associacions de veïns si sabessin el Pla d’actuació també podrien fer un seguiment i 
dir allò que es fa o que no es fa. 
 
 En definitiva vostès votaran que no, nosaltres seguirem controlant, fent un 
seguiment de com es pot millorar denunciant el que no es fa bé amb el manteniment 
de la ciutat i al mateix temps jo li asseguro Sra. Paraira, des d’aquest moment li dic, 
que pot comptar amb mi per seguir treballant envers aquesta millora. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Pel que li deia en la intervenció, una pregunta molt petita, imagini’s 
que jo sóc un periodista d’un mitjà de comunicació i he de posar el titular. El titular pot 
ser “Convergència i Unió rebutja la moció d’Iniciativa per Catalunya perquè ja té el Pla 
director de col·lectors d’aigües residuals i ja té el Pla d’acció de manteniment”, aquest 
podria ser un; i l’altre “Convergència i Unió no vol realitzar un Pla director de 
col·lectors d’aigües i un Pla d’acció de manteniment, per això rebutja la moció 
d’Iniciativa per Catalunya”, quin poso? 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA: A tots ens afecta el que diu la premsa però jo crec que ha 
quedat clar el que he dit, no?, ja està fet. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:        7 (PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra: 12 (CiU) 
Abstencions:       2 (PP) 
 
 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOBRE LA SITUACIÓ DE LA 
PAGESIA PROFESSIONAL CATALANA. 
 
 El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el 
mantenen en general entre els sectors més febles de l’economia catalana: 
explotacions agràries de dimensió econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra 
amb un baix relleu generacional, un nivell d’instrucció deficient i poca capacitat per 
assolir valor afegit en les seves produccions. 
 
 Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al 
límit de la viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d’uns 
preus percebuts pels productors en regressió o poc remuneradors en bona part de les 
orientacions productives, d’un notable encariment dels costos de producció i d’una 
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continua disminució del suport directe a les rendes de la política agrària comuna. Tot 
això s’ha vist reflectit en una evolució negativa a Catalunya de l’ocupació agrària, de 
l’afiliació a la Seguretat Social de la mà d’obra familiar i del nombre d’explotacions 
agràries; així com en la recessió del sector agropecuari, que ja acumula vuit 
trimestres consecutius de PIB agrari català negatiu, o en els darrers anys un Valor 
Afegit Brut (VAB) per ocupat agrari que ha passat de ser el 67,5% del VAB per ocupat 
del conjunt de l’economia catalana a tan sols el 57,4%, o la disminució en els darrers 
anys, a preus constants, d’un 33% de l’anomenada renda agrària. 
 
 En l’actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries 
catalanes també s’han vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al 
finançament i de la comercialització de les produccions. 
 
 Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la pagesia 
professional en la qual es sustenta, així com dels reptes als que ha de fer front 
derivats de la internacionalització de l’economia; i donada la seva importància per a 
l’economia de les zones rurals i periurbanes de Catalunya, així com per a la cohesió 
econòmica i social i per a la preservació del medi ambient, del paisatge i la cultura del 
conjunt de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda: 
 
 1.- Instar al President del Parlament de Catalunya per a que doni trasllat als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya el suport d’aquesta corporació local 
a que es celebri, al més aviat possible, un debat monogràfic sobre la situació del 
sector agropecuari i la pagesia professional catalana. 
 
 2.- Comunicar l’adopció de la present moció al Molt Honorable President del 
Parlament de Catalunya i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de 
Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: La 
moció queda retirada perquè no compta amb el suport de la totalitat de grups, és una 
moció que nosaltres en definitiva traslladàvem la petició del Sindicat Unió de Pagesos 
de sol·licitar al Ple del Parlament un debat exclusiu sobre l’estat de la pagesia a 
Catalunya, per tant entenem que al no comptar amb el suport de tots els grups no té 
sentit en aquest Ple fer aquest debat tot i que el grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds 
ja m’havia manifestat que de bon grat haguessin fet la seva intervenció, per tant com 
el Govern de Catalunya em consta que estan treballant amb diferents propostes 
tècniques per després poder realitzar el Ple amb el màxim d’informació, retirem la 
moció. 
 
 (El present punt fou retirat de l’Ordre del Dia). 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT CIUTADANA 
 
 6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PLA DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 ANTECEDENTS:  
 
 Vist que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el 
seu article 17, parla dels plans territorials i en el seu apartar 2 fa referència a que els 
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municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a 
aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc 
especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència 
municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla 
de protecció civil de Catalunya.  
 
 Atès que els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de 
les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs 
de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya.  
 
 Vist que el municipi de Sant Cugat del Vallès es troba en una d’aquestes 
situacions. 
 
 Atès que s’ha dut a terme la revisió i actualització dels següents documents 
dels Plans de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès: 
 
- Document bàsic. 
- Manual d’Actuació Bàsic, amb el corresponent: 
o Programa d’implantació i manteniment. 
o Annexes generals. 

- Manual d’actuació per incendis forestals. 
 
 Atès l’Informe emès pel Tècnic de Protecció Civil de data 9 de juliol de 2009 
per la que es considera necessària l’aprovació dels documents esmentats per part del 
Ple Municipal per sol·licitar amb posterioritat la seva homologació per part de la 
Generalitat.  
 
 Atesa la celebració de la reunió en sessió extraordinària del Ple la Comissió 
Local de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès, el passat dia 6 de juliol dels 
corrents, on es van presentar i aprovar els documents anteriorment esmentats, amb 
el següent Ordre del dia:  
 
“ORDRE DEL DIA: 
 
1.-. Aprovació dels següents documents del Pla de Protecció Civil Municipal per la 
seva posterior aprovació pel Ple Municipal. 
 
- Document bàsic. 
- Manual d’actuació Bàsic. 
- Manual d’actuació per incendis forestals. 
- Annexes generals. 
 
2.- Torn obert de paraules.” 
 
 S’adjunta a la present Proposta l’informe del tècnic en Protecció Civil esmentat, 
l’Acta de la reunió del Ple de la Comissió Local de Protecció Civil celebrada el passat 
dia 6 de juliol de 2009 i els documents dels Plans de Protecció Civil de Sant Cugat 
objectes d’aprovació. 
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 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. 
 
 Atesa la delegació de competències efectuada mitjançant Decret de l’Alcaldia 
número 1.418/2007, de data 18 de juliol de 2007. 
 
 En funció de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple Municipal d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- APROVAR INICIALMENT els documents dels Plans de Protecció 
Civil de Sant Cugat del Vallès que són els següents:  
 
- Document bàsic. 
- Manual d’Actuació Bàsic, amb el corresponent: a) Programa d’implantació i 
manteniment; b) Annexes generals. 

- Manual d’actuació per incendis forestals. 
 
 SEGON.- SOTMETRE l’expedient d’aprovació inicial dels documents dels 
Plans de Protecció Civil a informació pública durant un termini de 30 dies a comptar 
des del dia següent a la publicació de l’anunci corresponent en el BOP, de conformitat 
amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
 
 TERCER.- PUBLICAR l’acord d’aprovació inicial dels documents esmentats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d’anuncis i el web 
municipal. 
 
 QUART.- DISPOSAR que els documents dels Plans de Protecció Civil de Sant 
Cugat del Vallès, en els termes esmentats en l’acord primer, quedaran aprovats amb 
caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne nou acord, en el supòsit que durant 
el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment 
o reclamació o al·legació, de conformitat amb el que disposa l’article 49 en relació 
amb els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local i l’article 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord a tots els membres del Ple i 
Comissió permanent de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat, i als 
diferents àmbits municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDENCIA: Atès que el Sr. Xavier Martorell no ens pot 
acompanyar per causa d’una malaltia l’exposaré jo encara que sigui breument. 
 
 Segons la legislació vigent el nostre ajuntament com tots aquells ajuntaments 
d’una població superior als 20.000 habitants han d’elaborar i aprovar els Plans bàsics 
d’emergència municipal que garanteixin la coordinació i l’aplicació correctes en llur 
territori del Pla de Protecció Civil de Catalunya. 
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 En el nostre cas, en el cas de l’Ajuntament de Sant Cugat, s’ha procedit pels 
tècnics municipals a fer una revisió i actualització d’alguns d’aquests documents que 
varen ser sotmesos a la consideració del Ple de la Comissió Local de Protecció Civil 
de la nostra ciutat el passat dia 6 de juliol. Concretament els documents que es varen 
sotmetre són els que integren el Pla de Protecció Civil municipal que es compon d’un 
document bàsic, del manual d’actuació bàsic, del manual d’actuació per incendis 
forestals i d’una sèrie d’annexes generals. Com els hi deia aquests documents van 
ser sotmesos en aquesta sessió extraordinària de la Comissió Local de Protecció 
Civil, van ser aprovats per a ser elevats al Ple i ara el que els hi proposo és 
l’aprovació inicial d’aquests documents, dels Plans de Protecció Civil de la nostra 
ciutat, sotmetre’ls a informació pública per tal que qui pugui, o qui vulgui, o qui 
entengui que ha de fer alguna al·legació ho pugui fer per un termini de 30 dies, 
transcorregut el qual si no hagués hagut cap al·legació quedarien aprovats i, en altre 
cas, s’haurien d’estimar o desestimar i sotmetre-les de nou a l’aprovació d’aquest Ple. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 7.- PROPOSTA D’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT. 
 
 El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 17 d’octubre de 2005, va 
acordar l’elecció de Tomàs Dolz i López per al càrrec de Jutge de Pau substitut 
d’aquest municipi, havent estat per part de l’interessat formulada davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, la seva renúncia per problemes de salut al 
corresponent nomenament pel susdit càrrec efectuat segons acord de 13 de 
desembre de 2005, adoptat per part de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
 En el Butlletí Oficial de la Província núm. 140, de data 12 de juny de 2009, 
davant la supraesmentada renúncia forçosa al càrrec per motius de salut i de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 5 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, 
dels Jutges de Pau, fou publicat edicte per part d’aquest Ajuntament, obrint un 
període de 15 dies hàbils per tal de fer possible que qualsevol interessat que reuneixi 
les condicions legals pogués optar al càrrec amb correlativa possibilitat de 
presentació de sol·licituds durant el termini obert en el Registre General Municipal, o 
en els registres dels Consells de Districte, així com a través de qualsevol dels altres 
mitjans previstos a l’art. 38.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i dels Procediment Administratiu Comú. 
 
 La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sessió de 
16 de juny de 2009 va restar assabentada de la defunció del Jutge de Pau substitut 
Sr. Tomàs Dolz i López, tot requerint-se en la pròpia sessió a l’Ajuntament l’inici de la 
tramitació establerta en els arts. 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges 
de Pau, en relació amb l’art. 101 de la vigent Llei orgànica del Poder Judicial. 
 
 Durant el període de presentació de sol·licituds obert han estat presentades 
sengles instàncies optant al càrrec de Jutge de Pau substitut, segons ordre cronològic 
de presentació, d’Olga Dolz Solé, Anahí Zarate Arrondo i Ana Maria Osa Farré. 
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 Per part de la candidata al càrrec Anahí Zarate Arrondo, fou formulat 
desistiment i/o renúncia de la seva sol·licitud davant la Secretaria del Jutjat de Pau 
d’aquesta municipi amb la conseqüència de restar únicament dues optants al càrrec 
de Jutge de Pau substitut. 
 
 La Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, en el seu article 101.1) i 2) disposa que 
els jutges de pau i els seus substituts seran nomenats per a un període de 4 anys per 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia i que el nomenament haurà de 
recaure en les persones elegides pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres. 
 
 En base a l'anterior, es sotmet al Ple Municipal la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORDS 
 
 1r.- ELEGIR, a l'empara d'allò que preveu l'article 101.2) de la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, a Ana Maria Osa Farré, per al càrrec de Jutge de Pau substitut 
d'aquest municipi. 
 
 2n.- TRAMETRE certificació del present acord a l'Il·lm. Sr. Jutge de Primera 
Instància i Instrucció, Degà de Rubí, per tal de la seva elevació a la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes previstos a l'article 101.1) 
del supraesmentat text legal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com saben vostès el nostre Jutge de Pau 
substitut, el Sr. Tomas Dolz López, va morir recentment i en conseqüència hem de 
procedir al cobriment d’aquesta vacant; concretament això és el que determina el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Obert el termini de presentació de 
candidatures se n’han presentat 3 i la proposta que efectuem és la de nomenar a la 
Sra. Anna Mª Osa Farré per aquest càrrec de Jutge de Pau substitut d’aquest 
municipi amb el benentès que dels tres candidats que es van presentar és l’única que 
reuneix els requisits de ser llicenciada en dret i a més veïna de la nostra ciutat, fets 
ambdós que entenem que són un element important a l’hora de procedir al 
nomenament d’aquesta substituta. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Només per anunciar la nostra abstenció perquè no hem participat en cap moment ni a 
tall informatiu d’aquest procés fins a la passada Junta de Portaveus, evidentment no 
tenim res en contra de la persona que s’anomena però ens hagués agradat tenir-ne 
més informació de tot el procés que com he dit fins a la passada Junta de Portaveus 
no n’hem sabut absolutament res. Només desitjar-li tota la sort del món en les seves 
accions. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      20 (CiU, PSC, ICV-EUiA i PP) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       1 (ERC) 
 
TERRITORI 
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 8.- PROPOSTA DE DESISTIMENT DE RECURS DE CASSACIÓ EN RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 122/2002 – ISJ 160/09. 
 
 1r.- CONSTATAR que l’objecte de recurs contenciós administratiu que 
substancià la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
amb el número 122/2002, promogut per part de la Província Tarraconense de la 
Compañia de Jesús, es fonamentava en la controvèrsia davant l’acord municipal de la 
Comissió de Govern de data 11 de juny de 2001, que acordà denegar al Sr. Rafael 
Vila Bosch i 42 persones més interessades, sol·licitud d’aprovació inicial del Projecte 
d’Actuació Urbanística i Pla Parcial d’Ordenació del sector Ronda Sud-Torre Negra 
de Sant Cugat del Vallès, que ha estat objecte de consideració en altre recurs 
contenciós administratiu número 127 i acumulat 131/2002, per part del TSJC, que en 
Sentència de data 18 de juny de 2004, determinà l’estimació parcial de la demanda 
amb correlatiu dret al tràmit administratiu conforme la legislació urbanística, havent 
estat confirmada aquesta per altra Sentència de la Secció Quinta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de data 17 de març de 2009, que 
consta notificada a l’Ajuntament als efectes del seu compliment. 
 
 2n.- DETERMINAR que d’ambdós recursos contenciosos administratius 
números 122/2002 i 127-131/2002, respectivament, que tramita la Secció Tercera de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
els quals l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès intervé com a part demandada, tenen 
com a objecte l’esmentat acord de la Comissió de Govern de data 11 de juny de 
2001, i en conseqüència, en resulten vinculats per la Sentència ferma del TSJC de 
data 18 de juny de 2004, confirmada pel Tribunal Suprem, en Sentència de 17 de 
març de 2009. 
 
 3r.- DESISTIR, a l’empara del que determina l’article 20 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil, i article 74 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, del recurs de cassació formulat pel legal representant de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, davant el Tribunal Suprem, que ha donat lloc al “Rollo de 
Apelación 2530/2005”, contra la Sentència de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
resolgué el recurs contenciós administratiu interposat per la Província Tarraconense 
de la Compañía de Jesús, número 122/2002, considerant que el seu contingut ja ha 
estat confirmat en les sentències que resolen els recursos números 127-131/2002, i 
que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en quant administració demandada, ha de 
donar puntual compliment conforme a la legislació urbanística i processal, 
respectivament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest punt té relació 
també amb la temàtica que tractarem en el punt 9 i concretament estem parlant del 
sector Ronda Sud-Torre Negra de Sant Cugat. En data 17 de març de 2009 el 
Tribunal Suprem va confirmar una sentència del Tribunal Superior de Justícia que va 
dictar ja l’any 2004 i en aquesta sentència del 2004 es va estimar parcialment la 
demanda que reconeixia el correlatiu dret al tràmit del projecte d’actuació urbanística i 
Pla Parcial d’ordenació d’aquest sector Ronda Sud-Torre Negra de Sant Cugat. Atès 
que es tracta del segon Programa d’Actuació Urbanística ja que tots vostès saben 
que en el primer Programa d’Actuació Urbanística ja es va donar la mateixa situació 
jurídica i la mateixa resolució dels tribunals, tenint en compte per tant quins han estat 
els resultats de la cassació instada en el procés anterior que va ser fallat contrari a 
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l’Ajuntament i aquest ajuntament va tramitar per acatament de la sentència el primer 
PAU, tenint en compte que s’ha confirmat aquesta sentència i s’ha confirmat el que 
deia el Tribunal Superior de Justícia el que faríem és desistir d’aquesta cassació 
tenint en compte que presumiblement el Tribunal Suprem tornaria a fallar d’acord amb 
el que ja va fallar en el primer PAU i per tant el que pensem és que aquest plenari 
haurà de tramitar el segon PAU i per tant el Projecte d’Actuació Urbanística i el Pla 
Parcial d’Ordenació del sector; això ho farem en els propers Plens. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Només per anunciar el nostre vot positiu i que creiem a més a més que és una 
mesura encertada que ens estalviarà temps i diners a tots plegats. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       19 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        2 (PP *) 
 
(*) Abstenció de la Regidora Sra. Berta Rodríguez en els termes de l’art. 76 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 

 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: La 
meva abstenció ha estat en base a l’art. 76 de la Llei de bases de règim local en 
concordància amb l’art. 28.2.b) de la Llei de procediment administratiu. 
 
 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ DE PGM 
AL SECTOR DE LA TORRE NEGRA. (EXP. NÚM. 83003/09 – X/09/16829). 
 
 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst en l’art. 47.2.II) de la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i art. 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, la documentació tècnica elaborada a l’efecte per 
part de Jornet – Llop – Pastor arquitectes, relativa a l’avanç de modificació puntual de 
Pla General Metropolità al sector de la Torre Negra, juntament amb l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar elaborat per part de Minuartia – Estudis ambientals i 
que ha de formar part de la documentació del pla. 
 
 2n.- SOTMETRE els esmentats treballs a exposició pública durant el termini de 
QUARANTA-CINC DIES, mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la 
Província, un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal i 
mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, als efectes que per part de 
Corporacions, Associacions i particulars, es puguin formular suggeriments i, en el seu 
cas, altres alternatives de planejament, en ordre a garantir la participació ciutadana 
en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 
 
 3r.- REMETRE simultàniament, l’esmentat avanç de planejament juntament 
amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar elaborat per part de Minuartia a 
l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya, així com a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, als efectes del que determinen l’art. 17 de la Llei 6/2009 de 28 d’abril, 
d’avaluació de plans i programes, en relació a l’art. 115.a) del Decret 305/2006, de 18 
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de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i disposició addicional 
cinquena de la Llei 6/2009, de 28 d’abril. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe als Àmbits de Gestió Municipal de Medi Ambient i 
Mobilitat.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Proposem a aquest 
plenari municipal i també ho fem extensiu a la ciutat i a la ciutadania el fet de reiniciar 
els treballs de protecció de la Torre Negra. Aquests treballs que si avui s’aproven 
enceten una nova etapa venen configurats per un avanç de planejament i un 
document de bases ambiental. Aquests documents hauran de ser validats per l’oficina 
d’avaluació ambiental que és qui ha de donar llum verda als tràmits de modificació del 
Pla General Metropolità. Estem doncs davant d’uns treballs preliminars i d’un informe 
de sostenibilitat ambiental també preliminar. 
 
 Qualsevol proposta de modificació d’una figura de planejament urbanístic s’ha 
de raonar, s’ha de raonar la necessitat de la iniciativa i també l’oportunitat i 
conveniència en relació als interessos públics però també en relació als interessos 
privats, això ho diu la llei. Estem doncs davant d’una situació complexa, ja que hem 
d’instar de nou la modificació de Pla General Metropolità en aquest sector de la Torre 
Negra, i ho fem reiterant que la justificació de la mateixa rau en la necessitat objectiva 
de protegir aquests sòls de la urbanització per la concurrència de valors a preservar i 
per ser coherents amb el model de ciutat que el municipi de Sant Cugat ha volgut 
desenvolupar. Des del consistori considerem l’objectiu de la utilització racional del 
territori i la qualitat de vida dos eixos que han d’inspirar aquesta modificació, tal i com 
les ciutats costaneres no poden créixer cap el mar i ho fan cap a l’interior, Sant Cugat 
ha crescut cap a les autopistes i no pas cap a Collserola. Els criteris que emmarquen 
les propostes de la present modificació són els de conjugar la preservació dels espais 
naturals i la dinamització dels elements històrics i culturals inclosos en l’àmbit de la 
Torre Negra en un projecte de ciutat participatiu i engrescador. Cal esmentar la gran 
participació que ha tingut el procés de Torre Negra essent un espai altament valorat 
per la ciutadania. Torre Negra és la porta de Sant Cugat a Collserola, biòlegs, 
naturalistes i especialistes han reiterat en els seus informes que cal prioritzar els 
valors intrínsecs dels sòls de la Torre Negra enfront del creixement residencial i de la 
implantació de grans estructures de comunicació. És per això que tornem a proposar 
que el seu règim jurídic sigui el de sòl no urbanitzable. 
 
 Finalment no podem sinó acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
que declarà nul·la la modificació del 2003. Dels vuit punts que es varen impugnar en 
relació a la modificació tramitada per l’Ajuntament només dos van ser considerats 
incorrectes per part del Tribunal, però van ser suficients per motivar la nul·litat de la 
modificació. Volem doncs també amb la proposta esmenar aquestes dues qüestions, 
entenent que així ens ho indica la sentència del Tribunal Superior de Justícia. El 
concepte de desenvolupament urbanístic sostenible comporta la protecció i gestió 
adequada del medi ambient i del patrimoni natural. Han estat nombrosos els estudis 
d’experts que avalen els valors naturals i paisatgístics de la Torre Negra, valors 
objectius i objectivables la preservació dels quals farà una ciutat millor per a tots i 
totes. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
Anunciar i subscriure plenament la intervenció que ha fet la tinent d’alcalde de 
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Territori. Com a grup municipal són abastament coneguts els posicionaments 
d’Esquerra Republicana a favor de la protecció de la Torre Negra, a favor de 
desprogramar vials com el de la Ronda Sud, uns vials que per a nosaltres sempre 
havien estat punt imprescindible per a qualsevol acord de govern i en definitiva 
avançar cap el que és la plena protecció de Collserola i tancar la ciutat i preservar 
que la ciutat no envaeixi el que és el Parc rural de la Torre Negra. Parc rural doncs 
que ha de ser projecte iniciat en el passat mandat juntament amb la protecció d’altres 
territoris diferents al que avui iniciarem de nou com va ser el Pla Especial de protecció 
del sector forestal del Turó d’en Lluc, espais que un cop -tan de bo- assolim la 
protecció que avui iniciem els gestionem i els protegim de manera integral com un tot 
, com un àmbit únic, com una unitat ecològica que són. Un cop iniciat doncs el procés 
que avui tenim damunt la taula i que comptarà amb el vot favorable del meu grup 
evidentment nosaltres com a grup municipal continuarem treballant perquè la 
protecció i gestió integral de l’àmbit de la Torre Negra vagi més enllà del que avui 
estem definint i que també amb els anys pugui incloure altres sectors que avui encara 
poden veure’s amenaçats. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
començaré per un lament i per una felicitació. El lament perquè estem una altra 
vegada al principi d’un llarg camí, un llarg camí pel que molts regidors i regidores han 
passat, que ha passat la ciutadania, que ha suposat una despesa d’energies i de 
diners per part de tots i que en un Estat de dret com el nostre una sentència ha tirat 
tot per terra i ens fa començar de nou aquest llarg camí. Però alhora també vull 
felicitar i crec que ens hem de felicitar a la major part de la ciutat perquè sembla que 
la ciutat ho té clar; té clar que aquest espai s’ha de preservar, dic que sembla perquè 
a vegades algun posicionament ens pot fer dubtar de si tota la ciutat i per tant els qui 
estem aquí que representem a la ciutadania ho tenim clar, jo vull pensar que sí, però 
haurem de veure en el transcurs d’aquesta modificació que avui comença si això és 
així, el que està molt clar és que la major part de la ciutat, la immensa majoria de la 
ciutat té clar que aquest sector s’ha de preservar. Nosaltres volem mostrar el nostre 
acord amb les propostes d’aquest avanç de planejament, l’informe de sostenibilitat 
posa en valor allò que volem preservar, no només a Sant Cugat sinó també com diu 
el mateix informe al país, perquè en aquests moments hi ha endegat un procés per tal 
d’ampliar la protecció del Parc de Collserola i aquest ha de ser un element que ajudi a 
donar-li més força encara amb aquesta proposta de modificació del PGM. També 
estem d’acord amb la proposta de vialitat, calia escollir la millor alternativa per tancar 
la ciutat i la que vostès ens presenten creiem que és la millor; donarà solucions a la 
mobilitat -esperem- i a més creiem que serà respectuosa amb l’àmbit de la Torre 
Negra, per tant -i vull dir-ho també públicament- la felicitem per la seva valentia 
perquè no és fàcil dibuixar i traçar amb la concreció que ho ha fet el vial després 
d’haver dibuixat uns quants vials i que el Jutge ens hagi dit que no era el que tocava. 
Alhora el grup que jo represento, Iniciativa Verds-Esquerra Unida, pensem que ens 
quedem un pèl curts amb aquesta proposta, una mica en la línia que abans 
esmentava el company d’Esquerra Republicana, nosaltres creiem que aquest procés 
comença de nou, és cert que hem de fer cas de la darrera sentència que anul·la el 
planejament però com la mateixa sentència diu l’Ajuntament té tot el dret a ordenar el 
seu territori i volem fer una crida a ser més agosarats i a més enfortir el nostre 
posicionament de forma coherent. En aquest sentit i onze anys després pensem que 
la programació proposada hauria d’ampliar-se als àmbits del Turó d’en Lluc i de Can 
Vasconcel. Avui donarem suport a aquest avanç de planejament però demanem que 
es consideri l’estratègia. I en les properes etapes ja parlarem de les vialitats internes, 
dels usos existents, en algun cas lamentablement existents malgrat el Pla Especial 
que es va fer bé en el seu moment i de la millora urbana dels nuclis existents. En tot 
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cas esperem que una vegada més la ciutadania també participi d’aquesta decisió, 
ens digui si li sembla bé o no el camí que fa tants anys que va traçar aquest consistori 
i esperem que aquesta vegada sí, el camí sigui llarg, però al final sigui a gust de 
tothom. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Avui reprenem com a corredors de fons que som, i sense desanimar-nos davant dels 
entrebancs, els passos necessaris per protegir aquest espai natural per a l’ús i gaudi 
dels ciutadans de Sant Cugat. Jo crec que aquest és el missatge principal que val la 
pena transmetre avui del Ple.  
 
 Ho fem des de la capacitat i la legitimitat que cap jutge ni ningú ha posat en 
entredit i és la capacitat i la legitimitat dels ajuntaments per promoure el canvi de 
qualificació del sòl. És a dir, a decidir com volem la ciutat, per dir per on sí i per on no 
volem créixer, crec que això és important. Una actuació que ressalta, encara més, la 
unanimitat del consistori. 
 
 Avui però, és com si retrocedíssim -ho ha dit el Sr. Boix- uns quants anys 
enrere. Haver d’aprovar de nou una modificació del PGM que ja havíem fet l’any 1998 
posa de relleu la gran complexitat i dificultat del tema en el que estem immersos i 
sobretot per tant per què cal també posar-lo sobre la taula. Més enllà de les 
diferències en com s’han fet les coses, que hi són, el meu grup avantposa un cop 
més el consens malgrat els gestos i les paraules d’alguns. No sé si m’entén Sr. 
Recoder? 
 
 Referint-nos de forma concreta al document que portem a aprovació volem 
referir-nos en primer lloc: 
 
Al vial de tancament de la ciutat que ens proposa i que el meu grup el valora com a 
necessari i ajustat. 
 
 Necessari des del punt de vista de l’urbanisme perquè estableix un límit clar, 
definit i visual entre els terrenys urbanitzables i no urbanitzables, un límit públic i això 
ens sembla també important. Tracem una ratlla que no deixa lloc a dubtes o 
especulacions. 
 
 Necessari i adequat també per a la mobilitat perquè avui descartem, i això 
també és important, la Ronda Sud com a part del vial de cornisa. I això ho podem dir, 
siguem-ne també conscients, perquè el Govern de la Generalitat ha fet la feina a 
través del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, actualment en fase d’exposició 
pública desprogramant el vial de cornisa. 
 
 En clau de futur volem expressar que l’establiment d’un vial d’un carril per 
banda i banda enlloc dels 2 inicialment previstos és un canvi significatiu. El vial urbà 
que no forma part del vial de cornisa previst en el PGM de 1976 posa en crisi també 
les solucions de mobilitat previstes a l’altra banda de la Rabassada o al menys així 
nosaltres ho entenem, i fa necessari per tant un replantejament de la mobilitat en tot 
el municipi, a banda i banda de la Rabassada. Nosaltres demanem que des de l’equip 
de govern es faci aquesta feina de replantejar la mobilitat i les solucions de mobilitat 
que entren en crisi a partir d’avui. 
 
 La nostra mirada positiva no es contraposa pas amb una mirada crítica. La 
pregunta que ens ve al cap és: en una zona on hi hagut una actuació important com 
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la d’ESADE, no s’hauria d’haver previst aquesta solució de vial com una de les 
possibles? 
 
 Crec que hi ha hagut una certa improvisació, com ho demostra que el pas del 
vial per ESADE sigui excessivament enxubat, amb un vial que passa quasi per sota 
de l’edifici. Han de reconèixer, bé ja ho van reconèixer en el Ple passat, que la 
mobilitat de la zona no s’ha planificat correctament. 
 
 Per últim i amb esperit crític i constructiu dir-los-hi que trobem que el document 
de l’informe de sostenibilitat ambiental fa molta referència a les qüestions estrictament 
de paisatge, de flora i de fauna, que creiem important, però també trobaríem 
important i així ho vam dir amb esperit constructiu que la part dedicada a l’ús social 
d’aquest espai de Torre Negra ocupa sols 2 pàgines de  les 117 del document. Ho 
diem perquè els experts amb qui hem consultat ens incideixen amb això, en remarcar 
que en la propera fase de les tramitacions incidim sobretot en la vessant  de la 
utilització social de l’espai per sobre també de la flora i de la fauna, les persones 
també són importants. Per tant i ho diem amb ànim de millorar la documentació en els 
propers passos que s’han de donar. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      19 (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        2 (PP) 
 
 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR FORMAT PELS ÀMBITS DE 
CAN BELLET, CAN CANYAMERES I LA GUINARDERA II. (EXPEDIENT NÚM. 
81001/09 – X/09/13892). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 94, en 
relació al 83,  del Decret Legislatiu  1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya el projecte de “Modificació puntual del Pla 
Parcial d’Ordenació del sector format pels àmbits de Can Bellet, Can Canyameres i 
La Guinardera II”,  promogut per Barnasan, S.L. i elaborat per part de l’equip redactor 
de OUA - Oficina d’Urbanisme i Arquitectura,  amb les determinacions que es 
desprenen dels informes tècnics i jurídics emesos a l’efecte,  i que s’incorporen a la 
proposta com a motivació específica, d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, i que incorpora l’estudi d’avaluació de mobilitat 
generada en els termes del Decret 344/2006, de 19 de setembre, que haurà de 
formar part integrant de la documentació. 
 
 2n.-  SOTMETRE l’expedient a informació pública, juntament amb l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, per termini D’UN MES a partir del dia següent al 
de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics, 
de la forma legalment prevista i NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris 
afectats per l’àmbit territorial del projecte d’iniciativa privada, segons el que preveu 
l’art. 97.3a) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) 
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del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’Àmbit de Gestió de Medi 
Ambient i Mobilitat municipal. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe a l’Entitat Metropolitana del Transport, d’acord amb 
el que determina l’art. 20.2) del Decret 344/2006, de 19 de setembre. 
 
 5è.- REQUERIR a l’interessat perquè aporti certificat del Registre de la 
Propietat de titularitat, domini i càrregues de les finques objecte de la modificació, 
d’acord amb el que determina l’art. 84 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 6è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de “Modificació puntual del 
Pla Parcial d’Ordenació del sector format pels àmbits de Can Bellet, Can Canyameres 
i La Guinardera II”, i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal 
d’interessar llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de Barnasan, S.L., als 
efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els proposem en 
aquest plenari una modificació molt puntual que té per objectiu redefinir alguns 
paràmetres reguladors de dues parcel·les de la zona de Can Bellet i Can 
Canyameres, concretament estem tramitant aquestes modificacions puntuals dels 
paràmetres per possibilitar la implantació d’una empresa de laboratoris farmacèutics 
a la ciutat de Sant Cugat. Estem parlant concretament de la implantació dels 
laboratoris Echevarne i per tant és una bona notícia que s’hagi escollit Sant Cugat per 
centralitzar aquesta activitat o, si més no, posar-hi la seu central. En aquest sentit no 
incrementem en cap cas el sostre però el que fem és variar l’ocupació de la parcel·la. 
Si abans ens trobàvem amb un gàlib més estret ara permetem que aquest gàlib sigui 
més ampli i que es pugui ocupar més part de la parcel·la, gairebé el 60% de la 
parcel·la i per contra no es puja una planta segona sinó que es quedarà amb planta 
baixa i planta pis. En aquest sentit aquest ajust és necessari, com recordava, sense 
incrementar sostre, és el mateix sostre que ja tenen però col·locat d’una altra manera, 
és necessari per possibilitar l’activitat que volen desenvolupar en el sector. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
 
 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ AL SECTOR TURÓ DE CAN MATES – CTRA. DE 
VALLVIDRERA. (EXPEDIENT NÚM. 81003/09 – X/09/17482). 
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 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 94, en 
relació al 83,  del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya el projecte de “Modificació puntual del Pla 
Parcial d’Ordenació al sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera”, promogut per 
Altamira Santander Real Estate i elaborat per part de l’equip redactor de Tortajada & 
Rodes Arquitectura y Urbanismo, S.L., amb les determinacions que es desprenen 
dels informes tècnics i jurídics emesos a l’efecte, i que s’incorporen a la proposta com 
a motivació específica, d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
 2n.-  SOTMETRE l’expedient a  informació pública per termini D’UN MES a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal 
i mitjans telemàtics,  de la forma legalment prevista i NOTIFICAR el present acord a 
tots els propietaris afectats per l’àmbit territorial del projecte d’iniciativa privada, 
segons el que preveu l’art. 97.3a) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’Àmbit de Gestió de Medi 
Ambient i Mobilitat municipal. 
 
 4t.- COMPLEMENTAR la documentació de l’esmentada modificació del Pla 
Parcial amb la següent documentació: 
 
 Aportarà certificat del Registre de la Propietat de titularitat, domini i càrregues de 

les finques objecte de la modificació, d’acord amb el que determina l’art. 84 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
 Caldrà completar la documentació aportada amb les determinacions que es 

desprenen de l’art. 66 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’art. 84 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, del seu  Reglament, en especial en allò relatiu a l’informe 
mediambiental, memòria social i a la justificació que es compleixen les 
determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible. 

 
 Cal complimentar les determinacions de l’art. 94.1) del Text refós de la Llei 

d’Urbanisme, modificat per l’art. 11 del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, en 
relació a especificar a la memòria la identitat de totes les persones propietàries o 
titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys 
anteriors a l’inici del procediment de modificació, i aportar a l’efecte certificació de 
titularitat, domini i càrregues de les finques afectades, amb tots els assentaments a 
partir de gener de 2003. 

 
 5è.- SOL·LICITAR a l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya la 
declaració de no subjecció d’aquesta modificació de Pla Parcial al procés de decisió 
prèvia i, en conseqüència, al procés d’avaluació ambiental, d’acord amb el que 
determina l’art. 8.2) de la Llei 6/09, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 
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 6è.- SOL·LICITAR informe al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la disposició addicional 
sisena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
 7è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de “Modificació puntual del 
Pla Parcial d’Ordenació al sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera”, i 
REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament 
amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, 
en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei  d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació 
definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 8è.- NOTIFICAR el present acord al legal representant d’Altamira Santander 
Real Estate, i a S.P.M. Promocions municipals, S.A., als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El punt que els 
proposem busca l’objectiu de possibilitar un increment molt lleu però de densitat en 
els habitatges de protecció pública en el sector del Turó de Can Mates-Ctra. de 
Vallvidrera. Concretament hem de dir que es tracta d’una proposta que ens ha vingut 
per part del Banco de Santander i a través de la seva societat immobiliària, aquesta 
entitat bancària disposa de dues parcel·les en la zona del Turó de Can Mates-Ctra. 
de Vallvidrera i són els primers que ens han proposat de desenvolupar habitatge 
protegit i cedir-lo a la societat d’habitatge Promusa durant un termini per tal que 
Promusa el gestioni. Per tant estem parlant d’un total de 146 habitatges públics a la 
zona que permetran que en breu temps Promusa els pugui gaudir, els pugui adjudicar 
a les llistes d’espera que tenim o puguem fer un sorteig ad hoc i per tant puguem 
possibilitar habitatge de protecció a la zona del Turó de Can Mates-Ctra. de 
Vallvidrera. Com els deia són concretament unes parcel·les, la D6, la D1 i l’A1 i l’A2, i 
passem a un increment molt lleu de densitat. Per fer-los-hi una idea en aquest 
moment estem parlant d’un habitatge cada 100 m2 i aniríem a una densitat d’un 
habitatge cada 85 m2, per tant estem parlant d’habitatges de 85 m2 que són 
absolutament habituals en la construcció avui dia. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La 
situació de crisi econòmica està afectant de forma evident als nous barris de 
Vullpalleres i de Can Matas, i per tant en aquest context és que fem la nostra 
intervenció perquè pensem que val la pena assenyalar la participació d’una entitat 
bancària per a fer habitatge de lloguer, no ho volem deixar-ho passar perquè no és el 
més habitual. La col·laboració privada en fer habitatge social és poc freqüent al nostre 
país, no perquè siguin generosos, simplement perquè els majors beneficis estaven en 
el mercat lliure a uns preus veritablement desorbitats. 
 
 Encara que sigui empesos per les circumstàncies crec que val la pena 
assenyalar el pas que dóna aquesta entitat bancària, i la seva acció estaria bé que 
fos seguida per altres. 
 
 Aquesta és una operació, que per ser la primera d’aquestes característiques a 
Sant Cugat, és excepcional. Per això mateix pensem que el Consell d’administració 
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de PROMUSA, que per això és el Consell d’administració de Promusa, hauria d’haver 
estat informat de l’operació, i més tenint en compte que fa relativament poc temps 
que va tenir lloc una sessió del Consell. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
 
 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PGM I PLANEJAMENT VIGENT A L’ILLA COMPRESA ENTRE ELS 
CARRERS PERE SERRA, VALLSECA, AV. DEL CARRIL I CTRA. DE 
VALLVIDRERA. (EXPEDIENT NÚM. 83004/09 – X/09/16831). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora  
de  les Bases de Règim Local, i art.  94, en relació al 83, del Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el projecte de 
“Modificació puntual del Pla General Metropolità i planejament vigent a l’illa compresa 
entre els carrers Pere Serra, Vallseca, Av. del Carril i Ctra. de Vallvidrera”, d’iniciativa 
pública municipal, que porta causa en els compromisos adquirits per l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès en conveni signat en data 4 de novembre de 2008 relatiu al 
finançament de la promoció d’habitatges universitaris al campus de Sant Cugat del 
Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya i redactat pel tècnic municipal adscrit 
a l’Àmbit de Territori, tenint en compte que aquest projecte no està sotmès al tràmit 
d’avaluació ambiental, d’acord amb la disposició transitòria sisena 1.b) del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini D’UN MES, a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes 
municipal i mitjans telemàtics de la forma legalment prevista. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) 
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com a l’Àmbit de Gestió de Medi 
Ambient i Mobilitat. 
 
 4t.- COMPLEMENTAR la documentació de l’esmentada  modificació puntual 
del Pla General Metropolità, amb la següent documentació: 
 
 Caldrà completar la documentació aportada amb les determinacions que es 

desprenen de l’art. 59 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’art. 69 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, del seu  Reglament, en especial en allò relatiu a l’informe 
mediambiental, memòria social, i estudi d’avaluació de mobilitat generada que 
haurà de formar part integrant d’aquesta figura de planejament, d’acord amb el que 
determina l’art. 3.1.b) del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis de la mobilitat generada. 

 
 5è.- SOL·LICITAR a l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya la 
declaració de no subjecció d’aquesta modificació de Pla Parcial al procés de decisió 
prèvia i, en conseqüència, al procés d’avaluació ambiental, d’acord amb el que 
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determina l’art. 8.2) de la Llei 6/09, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 
 
 6è.- SOL·LICITAR informe al Departament competent en matèria d’habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la disposició addicional 
sisena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
 7è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de “Modificació puntual del 
Pla General Metropolità i planejament vigent a l’illa compresa entre els carrers Pere 
Serra, Vallseca, Av. del Carril i Ctra. de Vallvidrera”, i REMETRE l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment 
de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei  d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació definitiva, segons 
allò que preveu l’art. 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
 8è.- NOTIFICAR el present acord al legal representant de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquest planejament 
que els proposem d’aprovar és en compliment de l’acord que va signar aquest 
ajuntament amb el Ministerio de la Vivienda i amb la Conselleria de Medi Ambient i 
Habitatge en relació a la possibilitat d’ubicar habitatges universitaris dins del campus 
de l’Escola d’Arquitectura, com saben nosaltres comptem amb una Escola 
Universitària que està funcionant molt i molt bé, i hi havia un interès molt gran en que 
aquesta Escola Universitària d’Arquitectura pogués acollir aquest edifici d’habitatges 
universitaris. Estaríem parlant de 60 habitatges que anirien destinats per tant als 
estudiants d’arquitectura de Sant Cugat. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Votarem a favor però volem deixar constància del que hem dit a la Comissió 
Informativa que és que caldrà vetllar especialment perquè l’aparcament dels vehicles 
dels residents i dels estudiants no sigui a la via pública. Sabem que s’han pres 
mesures per això però volem especialment remarcar aquest element que podria 
perjudicar la qualitat de vida dels veïns. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): El Sr. 
Gausa té raó, en cap cas s’ocupa el pàrquing actual de l’Escola d’Arquitectura, jo crec 
que això ha de quedar clar, sinó que estaríem parlant dels terrenys del davant que 
donen a l’Av. del Carril que no està asfaltada, per tant hi hauria també acompanyant 
aquest planejament tota una operació d’asfaltat i de posada en solfa d’aquell carrer i 
es mantindria l’aparcament de l’Escola d’Arquitectura tal i com està en aquest 
moment, per tant que ningú pensi que l’edifici s’ubicaria allà i es perdria l’aparcament 
sinó que s’ubica en els terrenys lliures que hi ha al davant de l’Escola. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
 
 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA 
DEL SECTOR DE CAN BORRULL. (EXPEDIENT NÚM. 81002/09 – X/09/16832). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l'article 47.1) de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i art. 68, en relació a l’art. 83, del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el projecte de “Pla de 
Millora Urbana del sector de Can Borrull”, d’iniciativa pública municipal, d’acord amb 
la proposta elaborada pels serveis tècnics municipals adscrits al Servei de 
Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini d’un MES, a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de major circulació, premsa local, tauler d’edictes 
municipal i mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s'haurà d’evacuar en el termini reglamentari d'acord amb allò que preveu l'article 
83.5) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, així com a l’Àrea de Medi Ambient  municipal. 
  
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l‘esmentada figura de planejament 
sempre que superat el termini assenyalat en el punt tercer anterior no s’hagi presentat 
cap al·legació ni reclamació i REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona,  juntament amb els plànols d’ordenació en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei  d’Urbanisme de 
Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació definitiva, segons allò que preveu l’art. 78 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Bona tarda a tots els 
veïns i veïnes que estan aquí de Can Borrull. Exposar que avui el que aportem és un 
document com dèiem de millora urbana que contempla diverses qüestions en relació 
a la millora del barri de Can Borrull. Una de les primeres qüestions és l’estudi 
d’inundabilitat; com saben -i els veïns ho saben molt bé- hi havia una primera petició, 
ja quan vam tramitar la modificació de Pla General de que calia avaluar per la 
proximitat amb la riera quines eren les possibilitats d’inundabilitat; doncs bé, això ha 
estat calculat a un retorn a 500 anys que és molt però és el que exigeix l’ACA en 
aquests moments i en aquest sentit sabem ja i s’indica que caldrà executar una sèrie 
de murs per protegir unes cases, uns habitatges, i per tant per preservar aquests 
habitatges de la inundació. D’altra banda, un altre dels documents que s’aprova és la 
proposta de tot el que seria l’informe ambiental i la proposta de la urbanització, el 
traçat de la carretera, com quedaria l’entrada i la sortida al barri, amb una rotonda 
d’entrada i una rotonda de sortida, sempre on poguéssim visualitzar que quan estem 
entrant a Can Borrull estem entrant en una zona habitable i per tant mirar de fer el 
tram més amable sense oblidar que estem parlant d’una carretera de la Diputació i 
per tant en aquest sentit mai deixarà de ser carretera malgrat que evidentment 
posarem una sèrie d’elements urbans que milloraran les condicions dels veïns i 
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veïnes. Una de les preocupacions jo crec més importants és el tema de l’accessibilitat 
a peu als diferents llocs, a la parada de l’autobús, a casa els veïns, fins i tot fins 
arribar a l’estació de tren perquè efectivament aquesta accessibilitat és complexa 
tenint en compte que en aquest moment no existeixen voreres i per tant és complicat 
desplaçar-se, aquest és un dels aspectes que s’ha tractat en el document. El 
document ha estat explicat amb detall a totes les associacions de veïns tenint en 
compte que a més tractant-se d’una carretera les xarxes de serveis no poden passar 
per sota, per tant totes les xarxes de serveis han de passar per sota de les voreres. A 
més per la sinuositat de la carretera ens trobem en que hi ha llocs on podem tenir una 
vorera ampla i en canvi hi ha llocs que ens queda una vorera més justa i més estreta; 
fins i tot en algun lloc hem hagut de renunciar al pas i proposar un pas de vianants 
travessant la carretera i continuar la vorera per l’altra banda perquè realment hi havia 
impossibilitat material de poder-ho fer. En aquest sentit pensem que és un bon treball, 
i aquest treball està a disposició de la ciutadania, de les associacions de veïns per 
consultar-lo, també de tots els integrants d’aquest plenari; també sabem que té un 
cost, i un cost econòmic elevat, però sempre amb els veïns hem parlat que 
programarem com podem assumir aquests costos, jo el que no puc dir és que els 
veïns no hagin de pagar res, perquè els veïns hauran de pagar, però el que 
estudiarem és la proporcionalitat del que han de pagar, perquè estem parlant de que 
són unes obres molt costoses i per tant hem de veure si tenint en compte que la 
carretera és de la Diputació, si la Diputació pot col·laborar; ara estem estudiant si 
podem demanar una ampliació de la Llei de barris si poguéssim entrar per aquí, o 
sigui anirem avaluant totes les opcions que tenim per possibilitar que els recursos hi 
siguin per poder tirar endavant aquest projecte. Veig que els diferents portaveus em 
miraven d’una manera rara, però és que hem fet una consulta i així es va quedar en 
el darrer Consell de Districte de les Planes, que es faria una consulta a l’oficina 
tècnica de la Diputació en que preguntaríem si era possible que el sector de Can 
Borrull s’incorporés o bé a través d’una ampliació a la Llei de barris o trobés alguna 
fórmula i això ho hem fet, ho hem traslladat i el que vull manifestar és que estem 
treballant en aquesta línia. Per tant hem de dir que el calendari és un calendari a curt 
termini, però en urbanisme a curt termini és a llarg termini, perquè a curt termini vol 
dir un any i per tant estem treballant en que d’aquí a un any aproximadament podem 
disposar d’aquest Pla de millora urbana aprovat definitivament, amb els veïns vam 
avaluar el calendari i ens en vam anar aproximadament cap a Setmana Santa del 
2010, per tant el que ens agradaria és veure un dia això executat, però sens dubte si 
no anem fent passes mica en mica doncs més lluny ho tenim, per tant penso que ens 
hi apropem. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
També la nostra benvinguda als veïns i veïnes de Can Borrull que avui ens 
acompanyen. Nosaltres, particularment jo mateix, vaig poder veure el projecte en la 
passada Comissió Informativa, no així el meu company Raül Grangé que avui no hi 
és, que ha pogut anar seguint tot el procés. Estem d’acord i així ho vam manifestar i 
així ens hem posicionat el nostre grup, d’anar normalitzant i treballar sobre el barri de 
Can Borrull per millorar la pacificació del trànsit, que és el que en definitiva ens estava 
garantint aquest projecte, la inundabilitat evidentment, i millorar en definitiva el que és 
la qualitat de vida i la seguretat dels veïns i veïnes i l’accessibilitat en el barri i també 
la definició del que és Can Borrull amb aquests accessos o amb aquesta pacificació 
en els dos extrems de la carretera de Vallvidrera que, com deia, han de garantir i molt 
la seguretat i que ens han de permetre continuar treballant per millor i per consolidar 
el barri de Can Borrull. Però a nosaltres, tot i estar d’acord i agradar-nos i molt 
aquesta foto final, ens abstindrem en aquesta votació perquè ens hagués agradat 
veure acompanyant aquest document el que la senyora tinent d’alcalde, Sra. Conesa, 
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més o menys ha anat exposant en el seu torn de paraula perquè sobretot ens 
preocupa i molt el que pot ser l’impacte econòmic sobre els veïns i veïnes, repeteixo, 
estem d’acord en tirar endavant aquest projecte, estem d’acord en que el dibuix ens 
agradava i el recolzem però el que sí ens hagués agradat és tenir molt més lligat el 
que és l’impacte econòmic sobre el barri i el que hem anat anunciant doncs saber-ho 
o com a mínim tenir-ho parlat i consensuat amb la resta d’administracions. Per la 
nostra part allà a on estem representats poden comptar que el treball d’Esquerra 
Republicana també serà per facilitar aquestes obres i perquè algun dia veiem fetes i 
sigui una realitat el projecte de Pla de millora urbana que avui el Govern aprovarà 
però que Esquerra Republicana es manté en aquesta reserva, sobretot pel que fa al 
finançament. 
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: No em reiteraré, també amb el mateix que ha dit el Sr. Toni Ramon, però 
sobretot també hi ha una altra cosa que també ens preocupa molt perquè vostè Sra. 
Conesa diu que ha estat fent les seves gestions pertinents de cara a veure si podia 
ser inclòs dins de la Llei de barris, però aquí el que fem normalment en l’Ajuntament 
de Sant Cugat és que anem aprovant els planejaments i després ara ens trobaríem 
en que en el Pla de millora urbana si qualsevol veí de les Planes demanés el permís 
d’obres hauria d’estar començant a pagar uns diners “x” bastant importants, llavors 
voldríem saber exactament quants serien els imports i després sabem que també hi 
ha contenciosos administratius posats per veïns del barri de Can Borrull i crec que 
abans de començar a aprovar altres qüestions crec que s’han de solventar totes les 
qüestions jurídiques perquè sinó ens tornarem a trobar una altra vegada com un 
Torre Negra, com un Turó d’en Lluc, que són plets darrera plets, i tornar a començar 
una altra vegada els expedients de zero. Ens abstindrem per aquesta causa. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Donar 
la benvinguda als veïns i veïnes de Can Borrull, a mi particularment em fa il·lusió que 
passi aquest punt pel Ple perquè és d’aquells punts als que has dedicat temps, que 
en el passat mandat vam fer un exercici de negociació política però sobretot de 
participació ciutadana perquè vam escoltar els veïns, vam escoltar a més els 
intríngulis del barri, la concreció dels seus desitjos i jo crec que al final vam 
aconseguir un document prou equilibrat i que corresponia a això, als drets tant dels 
veïns com de l’ajuntament, i penso que tots vam sortir força contents d’aquell procés. 
Avui comença la concreció i nosaltres el que volem és que es concreti la concreció. 
La concreció -al marge del que és el disseny del Pla de millora urbana que a 
nosaltres ens sembla adient- es diu 4 milions d’euros, aquesta és la concreció del Pla 
de millora urbana. És clar, dit així -en aquests temps que parlem dels milions com si 
fossin res- pot semblar poca cosa però 4 milions d’euros en un barri com Can Borrull 
que per les seves dimensions és petit i per tant hi ha pocs veïns, doncs nosaltres 
pensem que és una càrrega difícil de respondre. Per tant a nosaltres ens agradaria 
que en l’acord d’avui es garantís d’alguna forma la viabilitat econòmica d’aquest 
projecte, que en aquest acord que aprovem avui es garantís primer l’acord amb els 
veïns, la concreció amb els veïns i, segon, la concreció amb altres organismes que 
poden facilitar arribar a una solució bona per a tots. Penso que en un procés ja 
concret com aquest val la pena que amb l’acord de Ple hi surti això, que es garanteix 
la viabilitat econòmica amb els veïns, sabent els veïns de què estem parlant i també 
sabent quines són les portes a les que hem de trucar i quines són les expectatives 
concretes que podem oferir als veïns en relació a la urbanització de Can Borrull, 
perquè a mi m’està molt bé que segurament la Diputació ajudarà en aquest projecte 
perquè la carretera és seva, m’està molt bé que parlem de la Llei de barris però em 
sembla un objectiu de difícil concreció, ojalà m’equivoqui, i és possible que altres 
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organismes puguin ajudar per exemple amb l’arranjament de la riera o amb la 
seguretat de la riera de Vallvidrera, per a dir un altre exemple, però no estaria de més 
que si avui fem l’aprovació inicial, nosaltres si en aquest acord introduïm aquesta 
clàusula donarem suport, que amb aquesta aprovació inicial s’inclogués aquest acord 
i d’aquí fins a la provisional intentéssim concretar aquest acord amb els veïns i amb 
les administracions que puguin ajudar a fer front a aquesta xifra, torno a repetir, una 
xifra que en el mateix expedient ve amb un estudi econòmic de 3 milions d’euros 
aproximadament el projecte de millora urbana, i mig milió d’euros tot el que té a veure 
amb les reformes per la inundabilitat. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
m’estava mirant la cara dels veïns quan parlàvem de 4 milions d’euros per les obres 
d’inundabilitat que són uns murs alts, i després pel tema del pas per la carretera. Això 
és el que hem vist en l’expedient, en la memòria econòmica, la pacificació del trànsit i 
les obres d’inundabilitat tenen total un cost important, deixem-ho així, no parlem de 
xifres per no espantar a ningú. Però en tot cas és obvi que a Can Borrull no podrien 
fer-se aquestes obres si no comptem amb la participació d’altres administracions, 
això és obvi perquè no hi ha prou ciutadans com per poder-ho fer i a sobre la situació 
econòmica del barri tampoc és bona, per tant és obvi que aquestes quantitats només 
es podran tirar endavant si tenim la participació d’altres administracions. Per tant el 
que hem de fer avui és donar el nostre vot favorable perquè això comenci a circular 
ho farem amb la condició que es condicioni també, com deia el Sr. Boix, la viabilitat 
de l’operació a que es trobin els recursos en altres administracions, però tenint en 
compte també una altra cosa i és que estem fent una cosa una mica singular i 
nosaltres voldríem que quedés molt clar també davant dels veïns que és que això 
d’aprovar una cosa i condicionar-ho a que un altre pagui és una mica singular. A 
nosaltres ens agradaria que això hagués estat al revés, que haguessin vingut avui 
aquí amb un acord, amb un projecte més definit, amb uns costos més trobats i amb 
un preacord d’algunes administracions a participar-hi, més que no pas dir que pagui 
un altre. Perquè aquest “que pagui un altre” ja sabem que al final acaba sent “això no 
es fa perquè no sé qui no fa que”, i això crec que és dolent de practicar-ho, és dolent 
de practicar la política de dir a mi m’agradaria fer moltes coses però que pagui la 
Generalitat, o que pagui la Diputació, crec que no és la millor forma d’enfocar les 
polítiques. 
 
 En tot cas jo també voldria ressaltar el fet que Can Borrull va ser molt important 
l’acord que vam prendre entre tots i per tant crec que aquest va ser un treball com 
deia el Sr. Boix de teixir el barri, hi havia diferències segurament insalvables i vam 
contribuir entre tots a teixir el barri, tothom no va quedar content però era necessari 
fer-ho entre tots i veient l’acord municipal de tots els grups, i això és el que oferim ara; 
el que oferim ara és buscar solucions i tornar a treballar per a fer el millor que 
puguem per sortir-nos-en en aquest barri que tenim que val molt la pena però que és 
difícil d’articular. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Jo tinc aquí al davant 
el Pla de millora urbana i en la pàgina 10 parla dels costos, l’estudi dels costos 
econòmics. Vostès no s’ho han llegit tot o no s’ho han llegit bé, o no ens hem entès. 
Aquí diu ben clar que si hi ha actuacions no imputables al sector i en que hi hagi un 
organisme competent queden excloses de la càrrega a repercutir entre els 
propietaris, i també diu ben clar que la càrrega que correspongui al polígon sens 
perjudici de la col·laboració econòmica que puguin estimar oportú realitzar les 
diferents administracions, i aquest escenari és el que jo els hi plantejo i està aquí 
plantejat i és el que jo crec que els veïns saben, els veïns saben que això té un cost i 
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saben que mirarem que amb el màxim puguem col·laborar les diferents 
administracions perquè com vostè diu és obvi, és obvi que aquest cost no pot ser 
suportat íntegrament pels veïns de Can Borrull. Ara bé, que els veïns hauran de 
pagar una part això és així, hem de parlar, hem de parlar ara amb l’estudi de costos 
econòmics, seure a partir de la tardor amb els veïns i veure i repartir i cadascú fer la 
reparcel·lació i cadascú en funció de la seva parcel·la dels metres que tingui quant li 
toca i veure de quins costos estem parlant i com podem reduir-ho, per tant això s’ha 
de fer. 
 
 La meva resposta és, jo no li puc garantir que trobaré els recursos, això jo no 
ho puc garantir, jo li puc dir que estudiarem totes les fórmules, trucarem a totes les 
portes, o sigui estudiarem el sistema de finançament de Can Borrull perquè surti 
equilibrat però que “garanteixi”, perquè vostè m’ha dit la paraula garantir, jo no li puc 
garantir Sr. Boix, em sap greu. Ara bé, si vostè vol a més a més refermar en l’acord 
de Ple que estudiarem la col·laboració econòmica que puguin destinar i estimar 
oportú les diferents administracions no tinc cap inconvenient perquè això ja ho diu el 
document que aprovem.  
 
 Jo crec que val més fer passes endavant que quedar-nos quiets, aquesta és la 
meva opinió, perquè si no haguéssim fet passes endavant no sabríem que el cost és 
de 3.023.000 € pel projecte d’urbanització, i de 674.000 € per l’endegament de la 
riera, això no ho sabríem; i si ens quedem aquí aturats i això no ho aprovem i no ho 
posem a informació pública i no sabem també què diuen els veïns, no podrem copsar 
què hi ha de tot això, i si no ho aprovem definitivament no podrem tirar endavant la 
reparcel·lació i no podrem saber els costos que toca a cada veí. A partir d’aquí podem 
fer dues coses quan sapiguem tot el repartiment, podem dir: veïns, Pla d’etapes, i 
decidir per exemple que atesos els pressupostos amb el que comptem, i atès el que 
compten els veïns, es proposa un Pla d’etapes i no tot té per què executar-se a la 
vegada, potser prioritzem la depuradora o potser prioritzem el carrer i en canvi es 
queda pendent una altra cosa, s’ha de veure. Jo en aquest moment no puc prendre la 
decisió ni vull prendre-la, i crec que no l’haig de prendre sola, jo la vull prendre en 
comú amb tots vostès i amb el veïnat de Can Borrull, per tant jo el que els hi diria és 
que tornin a mirar-se com parlem de les despeses d’urbanització i tornin a mirar-se el 
que estem dient. Jo crec que és una manera de fer passes endavant, evidentment 
podem tenir dificultats perquè estem parlant d’una zona molt delicada, és complexa, 
no són murs excessivament alts, això es va explicar l’altre dia, respecte de les 
parcel·les el mur pujarà un metre només cap a la riera. Ara bé, des de la riera sí que 
pujarà amunt perquè des de la riera s’ha d’incrementar la capacitat del cabal, però 
des de les cases que estan una mica més aixecades estarem parlant d’un mur de 
metre o metre i mig, per tant no estem parlant en aquest sentit d’una afectació visual 
greu, ara bé, evidentment les parcel·les estan afectades per tots aquests sistemes 
que eren preexistents a l’aprovació del planejament. Jo el que els demanaria és que 
ens donessin la confiança a aprovar inicialment i que tinguem tot el temps per parlar 
en el tràmit d’informació pública d’al·legacions, d’anar fent càlculs i aproximacions i 
veure quines són les possibilitats de col·laboració en aquest Pla de millora urbana. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Sra. 
Conesa, jo m’he llegit el document com haurà pogut veure quan li he comentat els 
temes que hem comentat abans del Ple aquesta tarda. Jo crec que val la pena que 
seguim amb la mateixa unitat d’acció tot i que nosaltres no hem de fer res més del 
que hem fet fins ara perquè està clar quin és el nostre posicionament en aquest tema, 
o sigui si nosaltres no votem que sí i avui ens abstenim penso que ningú ens pot 
demanar res perquè això no ho gestionem nosaltres, en tot cas nosaltres ajudem a 
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que les coses es tirin endavant però amb unes condicions, i pensem que garantir la 
viabilitat econòmica, no qui paga què, sinó abans de l’aprovació provisional hauríem 
de garantir la viabilitat econòmica d’aquest projecte, perquè quan vostè diu “els 
costos imputables a no sé qui no seran a càrrec dels veïns”, molt bé, quins són els 
costos imputables?, fer accions perquè no hi hagi inundabilitat en uns terrenys de 
Sant Cugat que es va fer una modificació de planejament perquè passessin a ser 
legals i demés, són imputables o no són imputables als veïns?, jo no ho sé, i jo vull 
saber-ho això, i segur que també ho volen saber els veïns. Prioritzar la depuradora?, 
no sé si s’ha de prioritzar la depuradora, el que està clar i ho diu l’informe és que una 
part dels veïns de Can Borrull en aquests moments les aigües negres van a la riera, si 
vostè no vol prioritzar la depuradora no sé, vostè sabrà, però jo crec que és una 
d’aquelles coses que s’hauran de prioritzar, ho hauran de pagar els veïns això?, no 
ho sé, però és que jo vull saber-ho abans d’aprovar-ho provisionalment això, i els 
veïns penso que també tenen el dret a saber-ho això, qui pagarà aquestes 
instal·lacions, perquè sap què passa?, que quan vostès fan un projecte i no concreten 
sol acabar malament, i nosaltres fins aquí hem arribat amb vostès, si vostès no volen 
posar en l’acord d’avui que abans de l’acord provisional es garantirà la viabilitat 
econòmica doncs ens abstenim; no és que estiguem en contra, és que no va amb 
nosaltres aquest tema, vostès sabran, si vostès volen tirar aquest Pla d’actuació, 
aquest Pla de millora urbana endavant sense garantir la viabilitat no serà un any, 
seran ja veurem quants anys, però segur que vostès d’aquí un any podran dir que 
han aprovat el Pla de millora urbana de Can Borrull, segur que sí, però quedarà 
embarrancat com han quedat embarrancades tantes urbanitzacions de districte, etc., 
etc., etc. Per tant si no ho introdueixen nosaltres ens abstenim. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: No té res a veure la 
urbanització de districtes amb això, no té res a veure, vostè barreja coses, està 
parlant de coses completament diferents, la normativa urbanística el que ens diu és 
que quan es tracta d’una modificació de Pla General, tot seguit s’ha de tramitar un Pla 
de millora urbana i aquest Pla de millora urbana ha d’anar acompanyat d’un projecte 
d’urbanització i qualsevol casa que vulgui quedar consolidada amb una situació legal 
ha de passar per aquestes fases, evidentment això té uns costos i aquests costos 
s’han de repartir, els primers que han de pagar aquests costos, els primers obligats 
són els veïns, a la Floresta no s’ha fet mai un Pla de millora urbana perquè el Pla 
General ja preveia que era 20a10 directament, per tant no té res a veure el que vostè 
diu en relació a que les coses queden penjades, les coses estan absolutament 
concretades, precisament perquè estan concretades, perquè és la mateixa Diputació 
qui ha encarregat el projecte a un equip tècnic, va fer el procés de concurs, i aquest 
equip tècnic ha redactat aquest projecte, ha redactat els dos documents, el document 
d’inundabilitat i el document de millora urbana i urbanització, i precisament és 
concretíssim, és super concret. El que vostè hem demana és que vol saber qui ho 
pagarà, doncs en aquest moment no li puc dir qui ho pagarà, en aquest moment jo sé 
els costos, i els costos els explico als veïns que són els principals afectats i els 
explico a la ciutat i a partir d’aquí què dic?, que els costos són molt elevats i que és 
cert que si aquests costos els han d’assumir al 100% els veïns de Can Borrull potser 
no podrem dur a terme aquest projecte, però el que dic és que és possible que les 
administracions col·laborin en aquest Pla de millora urbana; ara tenim dues opcions: 
no aprovar-lo perquè no tenim quines administracions col·laboraran o aprovar-lo 
perquè tenim el dibuix concret del que anem a fer. Jo sóc del parer d’aprovar-ho però 
vostès facin el que vulguin; jo crec que val la pena aprovar-ho però tenen la seva 
decisió. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
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 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
demanaria que aquest tema quedés damunt la taula, i vull demanar que quedi damunt 
de la taula per una raó, i la raó és que crec que la unanimitat ha estat fonamental en 
tota la tramitació de Can Borrull, ha estat fonamental en tot el procés previ, i jo crec 
que aquí hi ha una part de la informació que és que nosaltres vam tenir aquesta 
informació sobre els costos dijous dia 17 després de la Comissió Informativa, sense 
tan sols saber com havia funcionat la reunió amb els veïns. Nosaltres no volem de 
cap manera posar pals a les rodes ni entorpir aquest procés, penso que ho he 
explicat i ho he dit, volem col·laborar a que això surti i això surti bé, com vam 
col·laborar en el seu moment quan ens vam reunir amb tots els veïns donant la cara 
tots nosaltres en una reunió dient per aquí passa la ratlla i per aquí no hi passa, i això 
ho vam fer tots. El que volem és en aquest moment que aquest consens inicial no es 
trenqui amb aquesta qüestió perquè estem en una situació que, siguem clars i parlem 
clar, aquí no hi guanyem ni perdem ningú, el que es tracta és de que un barri que 
està fotut l’arreglem. Penso que en d’altres ocasions en aquest ajuntament quan hem 
portat coses a aprovació hem vingut aquí sabent si teníem o no el compromís previ 
d’altres administracions per participar, i aquest no és el cas, al contrari, portem un 
dibuix i diem “i ara a veure qui ho paga”. Jo em pregunto: per què no ho treballem -i 
crec que seria possible d’aquí al setembre- amb les altres administracions per saber 
d’alguna manera quina és la seva disponibilitat i saber exactament si aquest projecte 
té viabilitat o no en té i, siguem clars, nosaltres si no és així, si no es deixa aquest 
tema damunt de la taula, i crec que no té cap mena de pressa, i ho diem aquí sense 
ànims de perjudicar ni posar pals a les rodes a ningú sinó al contrari, de treballar pel 
futur del barri, nosaltres ens haurem d’abstenir perquè tampoc ho veiem clar en 
aquest moment. 
 

TORN DE VOTACIÓ DEIXAR PUNT 13 SOBRE LA TAULA 
 
Vots a favor:        8 (PSC, ICV-EUiA i PP) 
Vots en contra: 12 (CiU) 
Abstencions:       1 (ERC) 
 

TORN DE VOTACIÓ SOBRE EL FONS 
 

Vots a favor:       12 (CiU) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        9 (PSC, ICV-EUiA, PP i ERC) 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS 14 i 15 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE LA MASOVERIA DE LA 
GUINARDERA SECTOR NORD. (EXPEDIENT NÚM. 83004/06 – X/06/10440). 
 
 1r.- APROVAR, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll) de la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i art. 90 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, el text refós relatiu a la “Modificació puntual del Pla 
General Metropolità de la Masoveria de la Guinardera Sector Nord,  promogut per 
part de Marcove Industrial  S.L., representada per la Sra. Olga Velasco Próspero, la 
proposta del qual fou acceptada per part municipal, d’acord amb el que determina 
l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
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la Llei d'urbanisme, amb les determinacions d’iniciativa pública municipal, que 
incorpora les determinacions que es desprenen de la resolució del Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, de 21 de novembre de 2008, i les 
determinacions de l’informe tècnic emès al respecte per part de l’arquitecte municipal 
i que s’integra a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el que 
determina l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 2n.- ELEVAR l’expedient al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal 
d’interessar la seva conformitat a l’esmentat text refós. 
 
 3r.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord, al compliment del punt 5è de 
l’acord plenari de data de 17 de juliol de 2006, en allò relatiu a fer efectiu el producte 
econòmic derivat del 10% d’aprofitament mig, corresponent a aquest Ajuntament en 
base a la cessió obligatòria, a les finalitats determinades a l’art. 153.4.b) del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’acord amb el que determina l’art. 43 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, modificat segons  el Decret Llei 1/2007, de 16 
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament, als efectes escaients. 
 
 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA 
URBANA DE LA MASOVERIA DE LA GUINARDERA SECTOR NORD. 
(EXPEDIENT NÚM. 81002/06 – X/06/10442). 
 
 1r.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 68 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, i art. 90 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el text refós relatiu al projecte de “Pla de 
Millora urbana de la Masoveria de La Guinardera Sector Nord” elaborat  per part 
d’Aquidos Arquitectes, i promogut per part de Marcove Industrial, S.L. representada 
per Olga Velasco Próspero, Rosa Castañé Utges i altres, que incorpora les 
determinacions que es desprenen de la resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, de data 21 de novembre de 2008. 
 
 2n.- ELEVAR l’expedient al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal 
d’interessar la seva conformitat a l’esmentat text refós. 
 
 3r.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord a l’entrada en vigor de la 
modificació de Pla General en aquest mateix àmbit, així com a la signatura d’un 
conveni urbanístic amb els propietaris del sector on es garanteixi el compliment dels 
compromisos adquirits, d’acord amb les determinacions del projecte presentat, i  la  
presentació davant l’Ajuntament, dins del termini de tres mesos, des de la notificació 
de l’acord d’aprovació, de la garantía del 12% del cost d’implantació dels serveis i 
d’execució de l’obra d’urbanització, tal com estableixen els articles 101.3) i 100.3) del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
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juliol, amb el benentès que, un cop exhaurit el termini esmentat sense que s’hagi 
constituït la garantia, la tramitació del Pla restarà sense cap efecte.  
 
 4t.- NOTIFICAR el present acord al promotor de l’esmentada figura de 
planejament, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS PUNTS 14 I 15 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: El punt 14 a l’igual 
que el 15 és un text refós que pretén complir els mandats de la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, aquest és un tema que ha vingut diverses vegades en aquest plenari i 
concretament estem parlant d’una modificació puntual de Pla General a l’àmbit de la 
Masoveria de la Guinardera que perquè vostès es situïn és on hi ha l’Hotel Qgat, 
aquest hotel està situat en una zona on és possible un major desenvolupament de la 
zona hotelera i el que es sol·licita per tant en aquesta modificació de Pla General i 
després es concreta en el Pla de millora urbana posterior és precisament ampliar els 
usos d’hotel. Concretament la proposta manté la incorporació d’una porció de zona 
verda provinent de la primera fase de la Guinardera i que havia quedat exclosa per 
prescripció de la Comissió d’Urbanisme, però es justifica aquesta incorporació 
adjuntant un document demostratiu reparcel·latori conforme aquesta porció de terreny 
no va generar aprofitament; es manté el 0,45 m2 de sostre per metre quadrat de sòl, i 
es desenvolupen per tant aquests usos hotelers que reforcen aquesta oferta hotelera 
que ja tenim a la nostra ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Només 
per anunciar que el nostre grup s’abstindrà com ja va fer l’última vegada que va 
passar aquest punt pel Ple i felicitar-nos que en dues setmanes la ciutat ha guanyat 
1.200 m2 d’equipament que amb la proposta que es feia a la Comissió Informativa no 
sortien perquè sortia tot com a verd i en aquella Comissió Informativa vam proposar 
que hi hagués verd però que també hi hagués equipament municipal i jo crec que això 
és una bona notícia per la ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres hem votat en contra totes les vegades que aquest punt ha passat per Ple i 
em sembla que en portem unes quantes si no recordo malament des del 2007; 
nosaltres continuarem votant en contra i ho fem per les mateixes raons que vam 
expressar en el seu dia i és que no trobem prou justificada la requalificació d’uns 
terrenys de 8 -que és verd privat protegit- a clau 18 i per tant votarem en contra. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 14 
 

Vots a favor:      13 (CiU i ERC) 
Vots en contra:   5 (PSC i PP) 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 15 
 

Vots a favor:      13 (CiU i ERC) 
Vots en contra:   5 (PSC i PP) 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA) 
 
 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL 
DE LA TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL PGM I PLANEJAMENT VIGENT 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.07.2009                    pàg. 39 
 

EN ELS SECTORS CAN MAGÍ I TORREBLANCA. (EXPEDIENT NÚM. 83003/99 – 
X/99/10915). 
 
 1r.- INSTAR de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a l’empara 
del que determina l’art. 105.2) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i art. 
117 en relació a l’art. 112 del Decret  305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, rectificació d’errades materials detectades amb 
posterioritat a la remissió del projecte de “Transcripció a escala 1/1000 del PGM i 
planejament vigent en els sectors Can Magí i Torreblanca”, al terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal 
d’interessar la seva aprovació definitiva, i que en cap cas comporten canvis 
substancials, no essent necessària una nova informació pública, en els mateixos 
termes de la documentació tècnica elaborada per part del Cap de Servei de 
Planejament i Gestió de l’Àmbit de Terrirotri,  i que literalment diu: 
 
Les referides errades materials es concreten en: 
 
- La regulació dels usos industrials admesos a les claus 18/TO1, 18/TO2, 
18/TO3 i 18/TO4: 
 
a) Correcció d’ofici d’errada alfanumèrica: 
 
On diu, 
No s’admeten usos industrials de categoria segona o inferior. 
 
Ha de dir: 
No s’admeten usos industrials de categoria segona o superior. 
 
- La regulació de l’ordenació urbanística de la zona residencial del Passatge 
Musella. Zona 18/CM-1 
 
a) Correccions d’ofici d’errades alfanumèriques: 
 
Al gràfic que apareix al punt 3.3.1.- Edificabilitat, 
 
On diu: 
9,15 (metres referits a l’ARM). 
 
Ha de dir: 
10,60 (metres referits a l’ARM). 
 
Al punt 3.3.4.- Alçada reguladora màxima i nombre de plantes, 
 
On diu: 
 
L’alçada màxima de l’edificació en el Passatge de Musella serà 
de 10,60 metres, corresponent a PB+2 pisos segons gàlib en 
punt 3.2.1. 
 
Ha de dir: 
L’alçada màxima de l’edificació en el Passatge de Musella serà 
de 10,60 metres, corresponent a PB+2 pisos segons gàlib en 
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punt 3.3.1. 
 
b) Correcció d’ofici d’errada gràfica: 
 
 Al gràfic que apareix al punt 3.3.1 cal representar i acotar el cos 

admissible al fons de parcel·la en planta baixa. 
 
c) Aclariment o complementació d’ofici de la norma: 
 
 Al punt 3.3.2.- Fondària edificable,  

 
On diu: 
En planta baixa, els solars són totalment edificables. 
 
Ha de dir: 
En planta baixa, els solars són totalment edificables, dins el gàlib determinat al 
gràfic, el qual respecta l’espai lliure d’edificació o jardí davanter existent. 
 
 2n.- SOL·LICITAR a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, la 
devolució dels  exemplars del projecte remesos a aquesta Comissió, als efectes de 
procedir a esmenar-los, d’acord amb les determinacions descrites en l’apartat primer 
d’aquest acord i REMETRE novament l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per tal d'interessar la seva conformitat a l'esmentada 
documentació, als efectes de la seva aprovació definitiva, segons allò que preveu 
l’art. 78 de la Llei 1/2005 de 26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Aquesta aprovació de 
correcció d’errades hem de dir que es tracta d’una correcció d’errades no 
substancials que no motiven una nova informació pública i a títol d’exemple hem de 
dir que quan parlem de la regulació d’usos admesos es parlava de que s’admeten 
usos industrials de categoria segona o inferior i en canvi ha de dir superior, per 
exemple, i altres com que es fa referència a l’alçada reguladora i nombre de plantes 
del Passatge Musella i s’ha de referir al punt 3.3.1 i no al 3.2.1 per exemple. És 
aquest tipus de detall que no crec que calgui concretar massa, que ho hem explicat 
abastament a les Comissions Informatives i que en tenen tota l’explicació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
 
 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL 
DE LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXPEDIENT 
NÚM. 82007/02 – X/02/10464). 
 
 1r.- INSTAR de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a l’empara 
del que determina l’art. 105.2) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i art. 
117 en relació a l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, rectificació d’errades materials tant d’omissió com 
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gràfiques o alfanumèriques que cal corregir d’ofici atès que poden comportar 
interpretacions contràries a l’esperit de la norma, detectades amb posterioritat a la 
remissió del projecte de “Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Catàleg de Sant Cugat del Vallès” a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
per tal d’interessar la seva aprovació definitiva, i que en cap cas comporten canvis 
substancials, no essent necessària una nova informació pública, en els mateixos 
termes de la documentació tècnica elaborada per part de l’arquitecte municipal, i que 
s’incorpora a la proposta com a motivació específica, d’acord amb el que determina 
l’art. 89.5) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 2n.- SOL·LICITAR a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, la 
devolució dels  exemplars del projecte remesos a aquesta Comissió, als efectes de 
procedir a esmenar-los, d’acord amb les determinacions descrites en l’apartat primer 
d’aquest acord i REMETRE novament l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per tal d'interessar la seva conformitat a l'esmentada 
documentació, als efectes de la seva aprovació definitiva, segons allò que preveu 
l’art. 78 de la Llei 1/2005 de 26 de juliol. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: També portem una 
correcció d’errades materials, en aquest cas en el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Catàleg. Com saben estem parlant d’un document molt 
ampli, molt extens, que té més de 500 fitxes i que quan s’ha anat comparant fitxa per 
fitxa hem pogut veure que sí que havíem fet algunes errades materials de poca 
importància. En aquest sentit el que els hi proposaríem és de poder-les aprovar i 
tramitar-les a la Direcció General d’Urbanisme. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
 
 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE SEGREGACIÓ I 
MODIFICACIÓ DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENY MUNICIPAL A FAVOR DEL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT DE LA  GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 
LA CONSTRUCCIÓ D’UN TERCER CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA. 
(EXPEDIENT NÚM. 92006/03 – X/03/26516). 
 
 Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 20 d’octubre de 
2003, va adoptar acord de cessió gratuïta d’una porció de terreny de 7.938  m2 que 
es troba al Sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera, a favor del Servei Català 
de la Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte que es destini a la 
construcció d’un Centre d’Assistència Primària. 
 
 Atès que l’esmentat Centre d’Assistència Primària ha estat ja construït sota 
llicència municipal núm. OBMA 2008/10, havent-se pogut constatar que la superfície 
real necessària per a portar a terme el seu programa funcional és de 4.836,1 m2, tot 
això d’acord amb la documentació planimètrica elaborada a l’efecte, així com del que 
es desprèn del projecte presentat. 
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 Atès que ha tingut entrada en aquest Ajuntament RGE E2009022973, escrit del 
Servei Català de la Salut signat pel Cap de la Divisió de Patrimoni i Gestió Econòmica 
de les Inversions, manifestant llur conformitat en la reversió de la resta de terreny 
equivalent a 3.102,6 m2 a favor municipal, essent necessari tornar a complimentar la 
documentació de la cessió referida però amb la nova superfície de 4.836,1 m2. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
 1r.-  SEGREGAR una porció de terreny de 4.836,1 m2 de la major finca de 
propietat municipal registral 48830, concretant-se la segregació en la següent porció 
de terreny: 
 
“URBANA: Porció de terreny de forma trapezoidal situada al terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès, sector  Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera, de quatre mil vuit-
cents trenta-sis metres quadrats i deu decímetres quadrats (4.836,1 m2)  de 
superfície: CONFRONTA al nord, amb major finca de propietat municipal de la que es 
segrega registral, 48830, al Sud amb carrer Josep de Peray (abans carrer 13), a l’Est 
amb Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat del Vallès, i a l’Oest amb  carrer Pere Bosch 
(abans carrer J). 
 
TÍTOL: En virtut de segregació efectuada en aquest acord. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Pendent d’inscripció. La major finca es troba inscrita en el 
Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 1, al Tom-Llibre 1305, foli 172, 
finca 48830. 
 
Aquesta finca cal segregar-la de la major finca la descripció de la qual és: 
 
“EQUIPAMENT PÚBLIC: Porció de terreny destinat a equipament públic dins de 
l’àmbit del Pla Parcial Turó de Can Matas-Carretera de Vallvidrera de Sant Cugat del 
Vallès, de figura trapezoïdal de 7.938,00 m2 de superfície que CONFRONTA; al Nord-
Oest: amb carrer K; al Sud, amb carrer 13; a l’Est: amb carretera de Vallvidrera a 
Sant Cugat del Vallès; a l’Oest: amb carrer J”. 
 
TÍTOL: S’adjudica a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut de les cessions 
obligatòries i gratuïtes de béns de domini públic en el projecte de Compensació del 
Turó de Can Matas – Ctra. de Vallvidrera. 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Es troba inscrita en el Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès núm. 1 al Tom-Llibre 1305, foli 172, finca 48830. 
 
CÀRREGUES: Es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
 
 2n.- MODIFICAR acord adoptat pel Ple de la Corporació de data 20 d’octubre 
de 2003, en allò relatiu a la cessió gratuïta de terreny a favor del Servei Català de la 
Salut de la Generalitat de Catalunya, d’una porció de 7.038 m2, que es troba al 
Sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera, qualificat d’equipaments de nova 
creació (clau 7b) per a la construcció d’un Centre d’Assistència Primària, que haurà 
de restar disminuïda a una superfície de 4.836,1 m2, tenint en compte que aquesta 
superfície és la necessària per portar a terme el Servei Català de la Salut el seu 
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programa funcional, i que consta en l’expedient escrit de l’Institut Català de la Salut 
donant la seva conformitat a disminuir la superfície a cedir fins a 4.836,1 m2, i 
MANTENIR en els seus propis termes, contingut i abast, la vigència de la resta 
d’acord municipal en allò relatiu a expedient de modificació de la naturalesa jurídica 
del bé de propietat municipal, de servei públic a patrimonial de propis, tota vegada 
que el mateix es va sotmetre a informació pública per termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província núm. 107, de data 24  de 
desembre  de 2003, i Diari Avui de data 27 de desembre, sense que s’hagin formulat 
al·legacions, per la qual cosa aquest expedient ha guanyat fermesa administrativa. 
 
 3r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’article 47.3.ñ) de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, expedient de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de 
Catalunya d’un terreny de 4.836,1 m2, que prové del projecte de Compensació del 
Pla Parcial d’Ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera qualificat 
d’equipaments de nova creació (clau 7b), a l’objecte que es destini a la construcció 
d’un Centre d’Assistència Primària, descrit en el punt segon anterior. 
 
 4t.- SOTMETRE a informació pública l’esmentat expedient per un termini de 30 
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent hàbil al de la publicació del 
corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, publicant-se així mateix en un 
dels diaris de major difusió d’acord amb el que preveu el punt tercer de l’article 49 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals. 
 
 5è.- DONAR COMPTE al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya als efectes previstos reglamentàriament tenint en compte el que disposa el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
 6è.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’esmentat expedient de cessió gratuïta de 
terreny, sempre que superats els terminis assenyalats en el punt tercer anterior no 
s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació davant els esmentats expedients 
patrimonials. 
 
 7è.- APROVAR les següents determinacions d’acord amb l’escrit tramès pel 
Servei Català de la Salut, d’acord amb el següent clausulat: 
 
“La construcció del Centre d’Assistència Primària  a que fa referència aquest acord 
podrà ser duta a terme pel propi Servei Català de la Salut o per un tercer, mitjançant 
qualsevol negoci jurídic. 
 
El terreny és apte per al seu destí com a CAP i comptarà amb abastament d’aigua, 
evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potencia suficient per 
l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament del CAP així com amb la 
instal·lació d’una estació transformadora d’energia -en el supòsit de ser necessari-, i 
el vial que dóna davant del solar tindrà pavimentada la calçada i tindrà encintades les 
voreres, i correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures necessàries 
per aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o 
càrrega per aquest. 
 
Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del centre 
d’atenció primària gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals”. 
 
 8è.- FACULTAR a l’Alcalde-President o Tinent d’Alcalde de l’Àmbit, 
indistintament, per a la signatura de les escriptures i/o actes públiques, així com 
quants documents siguin necessaris per a formalitzar els continguts del present acord 
i en especial quant a la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya. 
 
 9è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris en el seu cas. 
 
 10è.- NOTIFICAR el present acord al Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya, així com a la Secció de Patrimoni municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA: Els portem a 
aprovació una modificació d’un acord de Ple, si recordaran el Ple de la Corporació de 
20 d’octubre del 2003, estem parlant d’uns quants anys, aquest plenari va fer una 
cessió gratuïta de terreny a favor del Servei Català de la Salut per construir el tercer 
CAP, la porció de terreny era de 7.038 m2 i estava situat on anirà el tercer CAP, al 
Turó de Can Mates. Concretament el Servei Català de la Salut ens va manifestar que 
no necessitava tant de terreny, que amb un terreny de 4.836 metres en tenia prou i 
per tant ens va demanar que féssim el canvi corresponent i per tant el que faríem és 
aprovar inicialment aquesta cessió de 4.836 m2 i sotmetre-ho a informació pública. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
 
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
 
 19.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ D’ACORD, PER RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD DE VALLDOREIX, SOBRE 
L’APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE PRÉSTEC. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 8 de juliol de 2009 i la documentació 
aportada per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en relació a 
l’aprovació d’un préstec amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, destinat 
a la reparació dels danys de la ventada del dia 24 de gener de 2009. 
 
 PROPOSO: 
 
 1r.- RATIFICAR, en els termes previstos a l’article 83.3) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, els acords adoptats per Resolució de la Presidència de la Junta 
de Veïns número 560/09, de 17 de juny, en relació a la contractació de la següent 
operació financera: 
 
1r. APROVAR el préstec d’import de 150.000,00 € per la reparació dels danys de la 
ventada del dia 24 de gener de 2009, (crèdit previst a la modificació de pressupost 
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3/2009 del pressupost prorrogat de l’any 2008, aprovada pel Ple de la Junta de Veïns 
de 8 d’abril de 2009), i d’acord a les següents condicions: 
 
− Tipus d’interès: 0 % 
− Sense comissió d’obertura 
− Termini: 10 anualitats 
 
2n. ACEPTAR la minuta de préstec. 
 
3r. TRAMETRE l’acord d’acceptació i aprovació del préstec així com també una còpia 
diligenciada del text regulador del conveni del préstec i de la minuta a la Diputació de 
Barcelona als efectes oportuns. 
 
4t. AUTORITZAR a la Presidenta de l’EMD de Valldoreix, senyora Montserrat Turu 
Rosell, per subscriure la documentació que resulti necessària per l’efectivitat dels 
anteriors acords. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquesta ratificació plenària a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix per a la seva pertinent tramitació davant de la 
Diputació de Barcelona, així com a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, 
entitat financera signant del préstec supraesmentat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Es tracta 
de la ratificació d’aquesta Resolució de la Presidència de la Junta de Veïns de 
Valldoreix a conseqüència de les ventades del passat 24 de gener de 2009 proposen 
un endeutament, un préstec bancari d’import de 150.000 € a signar amb la Diputació 
de Barcelona, concretament amb la Caixa de Crèdit d’aquesta institució i senzillament 
amb aquest acte el que fem és aprovar aquest préstec per aquest import. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 19 
membres electius presents, en trobar-se absents en el moment de la votació els 
regidors Sr. Toni Ramon i Xavier Boix). 
 
 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
NÚMERO 12 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2009. 
 
 A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 
d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
 D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, 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. 
 
 Atesa la necessitat de fer front a les despeses derivades del temporal de vent 
produït el 24 de gener de 2009, que ocasionà diverses destrosses al municipi. 
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 Atès el corresponent informe d’Intervenció de 16 de juliol d’enguany, on 
s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i 
els annexos que formen part de l’expedient. 
 
 PROPOSO: 
 
 1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 12 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2009, sota la forma de modificació pressupostària via 
generació, transferència i suplement de crèdit, i circumscrita als següents termes: 
 
− Crear la partida pressupostària d’ingressos número 500.46222 en concepte de 

Diputació – Assistència amb motiu del temporal de vent, per import de 178.714,04 
€. 

 
− Incrementar la partida pressupostària d’ingressos número 500.87002 en concepte 

de R/Romanent de Tresoreria 2008, per import de 140.000,00 €. 
 
− Minorar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

50100.01000.3100000.70100 en concepte d’Interessos préstecs bancaris, projecte 
2008/2/70100/1, per import de 93.941,07 €. 

 
− Incrementar el crèdit de la partida pressupostària de despeses número 

50000.12110.2200000.40500 en concepte de Despeses recurrents EP, projecte 
2009/2/40500/1, amb el tipus de modificació detallada i pels següents imports: 

 
− Crèdit generat per import de 178.714,04 €. 
− Transferència de crèdit per import de 93.941,07 € 
− Suplement de crèdit per import de 140.000,00 € 
  
 2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta modificació del pressupost 
de 2009, durant un termini de 15 dies i si durant el qual 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 econòmico-
administratius d’aquestes específiques modificacions de Pressupost. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: Aquest 
punt també està relacionat amb tot el tema de les despeses econòmiques propiciades 
per aquestes ventades del 24 de gener, en aquest cas pel que correspon a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Per a fer front a les mateixes s’incorpora un 
expedient de modificació, per tant on s’incorpora la subvenció que rebem per part de 
la Diputació de Barcelona que són 178.000 €, agafem 140.000 € del romanent de la 
liquidació del pressupost 2008 i incorporem aquesta xifra al pressupost 2009 i també 
minorem en 94.000 € l’import que teníem destinat a fer front als tipus d’interès per 
crèdits bancaris, per préstecs bancaris que afronta aquesta institució, i que 
evidentment han anat a la baixa respecte al que teníem pressupostat de forma inicial. 
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Per tant aquests imports: 178.000, 140.000 i 93.000 són destinats a fer front a les 
despeses econòmiques propiciades arrel de les ventades del 24 de gener. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Vostès saben que nosaltres tradicionalment o en algunes ocasions 
qualifiquem les modificacions de crèdit que vostè realitza com una manca de previsió 
del Pressupost. En aquest cas atès que han estat unes ventades, com poden 
entendre donarem suport a aquesta modificació perquè no estaven previstes per 
vostès ni per ningú, i també cal destacar la subvenció de 178.000 de la Diputació que 
tampoc la tenien prevista ells perquè tampoc sabien que hi haurien ventades però sí 
que han arribat també. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
 
Serveis Interns i Innovació 
 
 21.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2010. 
 
 1r.- APROVAR la proposta de determinació de les següents festes locals per a 
l’any 2010, retribuïdes i no recuperables, en exercici de la competència municipal 
atribuïda al Ple per l’art. 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, sobre 
regulació de jornades de treball, jornades especials i descansos, en relació amb 
l’Ordre del Departament de Treball núm. 197/2007, de 28 de maig, en referència a les 
festes laborals d’àmbit local regulades en l’article 37.2) de l’Estatut dels Treballadors, 
i en els termes que a continuació es relacionen, pel que fa a la capitalitat del municipi 
i a l'àmbit de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
a) SANT CUGAT DEL VALLÈS: 3 de març i 29 de juny. 
 
b) E.M.D. VALLDOREIX: 3 de març i 16 de setembre. 
 
 2n.- TRAMETRE certificació del present acord a la Delegació Territorial de 
Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Saben que aquest és un tràmit que hem de 
passar cada any per aquest Ple i concretament la proposta que sotmetem a la seva 
consideració és que l’any 2010 Sant Cugat del Vallès, com és tradicional, faci festa el 
dia 3 de març, diada de Sant Medir, i el dia 29 de juny, diada de Sant Pere; i en el 
territori de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix que sigui festa el dia 3 de 
març, també diada de Sant Medir òbviament, i el dia 16 de setembre, diada de Sant 
Cebrià. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 
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MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT 
 
 22.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTRATÈGIA LOCAL SOBRE EL 
CANVI CLIMÀTIC. 
 
 MOTIVACIÓ 
 
 El canvi climàtic és un fenomen global que afecta tot el planeta. Els pobles i 
ciutats també en patim les conseqüències, en menor o major mesura en funció de la 
nostra ubicació i especificitats.  
 
 Administracions i institucions a nivell internacional, europeu, estatal o nacional 
impulsen estratègies per a fer-ne front i insten les administracions locals i la 
ciutadania a assumir, en el seu àmbit, accions tant de mitigació com d’adaptació. 
 
 Sant Cugat des de fa temps ha mantingut una actitud activa davant la 
preservació del medi ambient i també davant d’aquest fenomen que va més enllà i 
que afecta i incideix en sectors molt diversos. La ciutat és conscient de l’abast de la 
problemàtica i vol prendre les determinacions oportunes, dins la capacitat d’actuació 
local, per mitigar-ne els seus efectes. 
  
 Atès que en aquest mandat de Govern s’ha dut a terme la definició dels Mapes 
Estratègics de la ciutat, on es defineixen els objectius estratègics i les línies d’acció 
prioritàries, i que dins de l’objectiu estratègic Ciutat referent en la lluita contra el 
canvi climàtic a nivell local, neix aquest  projecte amb el repte de mobilitzar i 
motivar el col·lectiu dels diferents agents de la ciutat per a definir un pla d’acció per a 
la lluita contra el canvi climàtic. 
 
 Atès que Sant Cugat del Vallès compta des de l’any 2005 amb el pla d’acció de 
l’Agenda 21. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va adoptar el dia 15 de 
setembre de 2008, en sessió plenària i per unanimitat, l’acord d’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes de la Unió Europea per fer front al canvi climàtic, comprometent-se a 
treballar activament perquè l’any 2020 s’hagin reduït les emissions locals de gasos 
d’efecte hivernacle en un 20% respecte de les existents el 1990. 
 
 Atès que l’elaboració d’aquest Pla que es porta a aprovació ha estat sotmesa a 
un procés de participació, tant dels tècnics municipals involucrats en el seu 
desenvolupament, com de la ciutadania en general, amb la voluntat d’integrar totes 
les iniciatives ja existents i les noves propostes en una estratègia d’acció coherent i 
unificada tant per a l’acció municipal com per a qualsevol ciutadà i empresa de Sant 
Cugat del Vallès que vulgui sumar-s’hi. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple Municipal, 
 
 1r.- APROVAR l’Estratègia Local sobre el Canvi Climàtic, que estableix les 
línies d’actuació i les mesures a emprendre per mitigar els efectes del canvi climàtic. 
 
 2n.- DONAR A CONÈIXER els objectius i el contingut de l’Estratègia sobre el 
Canvi Climàtic, tant de forma interna com a la ciutadania en general. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT, VALORS CÍVICS I MOBILITAT, 
SRA. SUBIRÀ: Portem avui a aprovació el resultat de mesos de feina a través d’un 
procés que ha comptat amb la col·laboració de moltes persones, treballadors de la 
casa, ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, especialment els membres de la 
Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 local i els  grups polítics que, amb les seves 
esmenes i aportacions, han millorat el contingut final que avui arriba al Ple. 
 
 Entre tots i totes doncs hem elaborat aquesta ESTRATÈGIA LOCAL SOBRE 
EL CANVI CLIMÀTIC que ha de servir per a marcar el camí que Sant Cugat ha de 
seguir en els propers anys. 
 
 A aquestes alçades ja tothom sap que el Canvi Climàtic és un dels grans 
problemes als que ha de fer front el nostre planeta i que ho hem de fer de manera 
immediata. 
 
 Sant Cugat ja fa anys que incorpora mesures a la ciutat i també a nivell intern 
dins l’ajuntament que contribueixen a fer de la nostra una ciutat més sostenible. 
 
 De fet, les accions que fins ara s’han dut a terme i que són els antecedents 
d’això que presentem avui es remunten molt enllà, a l’any 92 que ara ja sembla molt 
llunyà amb la Cimera de Rio de Janeiro i la signatura de la carta d'Aalborg, on ciutats 
i pobles europeus es van comprometre a adoptar criteris més respectuosos amb 
l'entorn ambiental i social. Criteris que s'agrupen en el Pla d'Acció Local, Agenda 21 
que Sant Cugat va aprovar l’any 2001. 
 
 Posteriorment, a finals de 2006 es va tancar la segona Diagnosi socio-
ambiental de la ciutat a partir de la qual s'han obtingut uns indicadors que permeten 
avaluar el desenvolupament d’aquest Pla d'Acció Local. 
 
 Durant tots aquests anys, a través de la pròpia Comissió de Seguiment de 
l’Agenda 21 s’han anat treballant els diferents vectors, analitzant la seva evolució, en 
quins punts millorem i en quins encara ens falta donar un impuls més important.  
 
 Ara, d’acord amb les directrius que ens arriben des de totes les institucions i 
administracions d’abast europeu i internacional, l’Ajuntament vol fer un salt endavant, 
un pas més, consistent no tan sols en l’ampliació d’aquestes iniciatives que ja tenim 
recollides, sinó en la seva integració en una estratègia que doni la màxima coherència 
i la màxima eficàcia a l’acció municipal i que, al mateix temps, convidi la ciutadania, 
les entitats i les empreses de Sant Cugat a sumar-s’hi amb l’objectiu de reduir 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle al planeta. 
 
 Com deia, l’Organització de les Nacions Unides, la Unió Europea, els estats, 
tothom impulsa estratègies per a fer front al canvi climàtic. I encara que les 
responsabilitats municipals en aquest àmbit són més difuminades, Sant Cugat també 
vol ser una part activa. No podem mantenir-nos passius. Hem de ser conscients de 
les seves causes i dels seus efectes i prendre les determinacions oportunes, dins la 
capacitat d’actuació local, per mitigar les unes i les altres. 
 
 Aquest és el propòsit essencial d’aquesta estratègia municipal.  
 
 Com recordaran, al mes de setembre ens varem adherir al Pacte d’Alcaldes 
contra el Canvi Climàtic promogut per la Comissió Europea i del què hi formen part 
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més de 400 municipis de tot Europa, grans, petits i mitjans. Aquest Pacte posa de 
manifest l’interès de la Unió Europea en abordar aquest repte amb responsabilitat i, al 
mateix temps, amb la voluntat de convertir-lo en un factor de desenvolupament 
econòmic, de cohesió social i d’integració ambiental, objectius que nosaltres 
compartim. 
 
 És per això que els objectius quantitatius ben definits que es van proposar en 
aquest Pacte també són assumits per part nostra: 

 
o Que el 2020 s’hagi reduït un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. 
o Que el 2020 es produeixi almenys un 20% de l’energia a partir de fonts 

renovables. 
 
 Per això varem treballar partint del Pla d’Acció Local de l’Agenda 21, que és un 
document que ens serveix de referència i que actua com a paraigua en tot aquest 
procés, també partint de les propostes sorgides de la Convenció Catalana Contra el 
Canvi Climàtic i de propostes de tècnics (interns i externs) que van elaborar 
l’esborrany del Pla de Lluita Contra el Canvi Climàtic que en un primer moment fou un 
document que presentava gairebé 150 propostes per reduir les emissions de CO2 a la 
nostra ciutat.  
 
 Paral·lelament, i per poder avaluar aquests objectius, es va encarregar l’estudi i 
càlcul de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle a Sant Cugat, agafant com a 
base l’any 2000, que és l’any que s’ha consensuat també a nivell de la Diputació de 
Barcelona, amb la participació de totes les empreses de serveis de la ciutat que van 
aportar les seves dades.  
 
 D’aquest estudi n’hem extret dades tan rellevants com quina és la petjada de 
carboni d’un ciutadà de Sant Cugat de mitjana o quines són les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle derivades de la producció per persona des d’un enfocament 
territorial, o també que els boscos de Sant Cugat capturen 15.029 tones CO2/any i 
que aquest valor representa la compensació del 3% de les emissions de CO2 del 
municipi, o les emissions  causades per la mobilitat, la indústria, etc., són tota una 
sèrie de valors que ens permetran amb l’aplicació de les mesures del Pla Local que 
aprovarem avui veure si realment anem assolint els objectius que ens hem marcat. 

 
 Amb el procés participatiu que s’ha dut a terme s’han recollit un elevat nombre 
d’aportacions, tant en els tallers amb tècnics municipals, com en les sis sessions 
obertes a la ciutadania, fins al punt que de les 150 propostes inicials, amb el treball de 
tothom, es van anar simplificant, eliminant repeticions, agrupant, racionalitzant, etc., 
fins arribar a les 48 que hi ha actualment, agrupades en 7 línies en funció del seu 
contingut. En definitiva, disposem de 48 mesures serioses, realistes, aplicables, amb 
impacte i que han de complir el seu objectiu, que no és altre -com deia- que contribuir 
a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la nostra ciutat. 
 
 De fet, en els darrers anys l’Ajuntament ja ha adoptat iniciatives útils per a la 
mitigació del canvi climàtic. En són exemple: 
 
o L’aplicació de criteris d’edificació sostenible per a les noves construccions de 

promoció municipal, en les que Promusa n’és un exemple. 
o S’ha regulat via ordenança la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energia 

solar als edificis de nova construcció. 
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o S’han establert mecanismes per afavorir un ús més eficient de l’energia en 
l’enllumenat públic i privat, com reguladors de consum, làmpades de baix 
consum i apagada de l’enllumenat ornamental durant la nit. 

 
 Aquestes i les noves que ara incorporem es concretaran en accions directes 
que es vinculen a partides pressupostàries, moltes de les quals ja estan en execució:  
 
o Aquest mateix matí hem obert les pliques del concurs per a la compra de dos 

cotxes elèctrics per a la brigada de Parcs i Jardins, per exemple, una mesura 
que encaixa amb una de les mesures proposades, concretament la 2.6, de 
millora de la flota de vehicles municipals prioritzant la compra de vehicles de 
menys emissions. 

  
 A més a més d’aquest procés participatiu, de l’encàrrec de l’estudi de gasos 
d’efecte hivernacle i del treball inicial del Pla, durant tot el procés s’han promogut 
xerrades informatives i taules rodones dins del cicle “Generar coneixement per crear 
opinió”, la primera de les quals va ser precisament tractar sobre el canvi climàtic amb 
el títol “Canvi climàtic, qui té la solució” el mes de febrer; la segona el mes de març 
tractava o era un debat sobre l’aigua “Fins quan podrem obrir l’aixeta”; o un debat 
sobre els aliments transgènics, el mes de maig, anomenat “Som allò que mengem”. 
Durant la tardor el cicle continuarà amb sessions també més específiques sobre canvi 
climàtic, com per exemple sobre mobilitat, o el futur de l’energia i les energies 
renovables.  
 
 També els diàlegs Santcugatribuna van dedicar una de les seves sessions a 
les energies renovables. Es van fer 5 tallers al centre i als districtes per a informar a la 
ciutadania dins la campanya “Activa’t contra el canvi climàtic”. Es va realitzar 
coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient la primera fira també monogràfica 
dedicada a la lluita contra el canvi climàtic. S’han fet jornades realitzades des de les 
entitats, la UNESCO va fer un cicle sobre el futur energètic del planeta, o les escoles 
que han treballat dins dels seus eixos aquest. O hem comptat també amb la 
col·laboració del Pla Local d’Innovació, que com saben i com es va exposar no fa 
gaire en aquest Ple té com un dels seus dos eixos de treball precisament la 
sostenibilitat i que va posar a disposició del projecte el seu coneixement a través de la 
iniciativa de videos a través del canal YouTube, on diferents ciutadans de Sant Cugat 
explicaven o donaven consells sobre el canvi climàtic, una mesura que enteníem que 
arribava a públics diferents i més amplis i amb el Pla Local d’Innovació estem 
treballant ja noves accions de cara a la tardor. 
 
 Vull deixar constància que aquesta és una estratègia oberta. El propòsit de 
reducció de les emissions, ja de per si força ambiciós, sobretot a nivell europeu, de 
ben segur anirà augmentant progressivament a escala internacional. En 
conseqüència, caldrà anar revisant les mesures contemplades per tal d’ampliar-les, 
modificar-les o intensificar-les segons es vagin adoptant aquests nous objectius. 
 
 Com he anat comentant i s’ha anat veient dins totes les accions que s’han fet 
fins ara, aquesta és una estratègia municipal, del conjunt de l’Ajuntament, i aquestes 
mesures impliquen totes les seves unitats orgàniques. És doncs, un dels eixos 
principals de les polítiques de ciutat com ja es posa de manifest també en el Mapa 
Estratègic de Ciutat, que guia les actuacions municipals i des d’aquí, com Ajuntament 
i a través d’aquest Pla, pretenem que aquestes accions serveixin d’exemple i 
d’estímul a la ciutadania per a que des de Sant Cugat es contribueixi a assolir els 
objectius mundials de mitigació. 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.07.2009                    pàg. 52 
 

 
 Per acabar, vull agrair a tothom qui ha participat en aquest procés: 
 
 En primer lloc, els experts que ens van assessorar des del principi: en Josep 
Enric Llebot, en Pere Torres i l’Arnau Queralt, tots ells membres del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya i experts en 
matèria de canvi climàtic. 
 
 D’entre tots els ciutadans i ciutadanes que han participat a través de les 
enquestes virtuals, a través de les sessions presencials i també dels vídeos d’aquesta 
Festa Major, una menció especial als membres de la Comissió de l’Agenda 21 que, 
amb el seu entusiasme i posicionament s’han implicat completament en aquest 
procés i ho hauran de seguir fent perquè s’establiran o es constitueixen com a 
comissió de seguiment d’aquest procés d’ara endavant. 
 
 També vull agrair especialment la participació dels tècnics municipals i el seu 
elevat nivell de compromís, sobretot tenint en compte que el dia a dia moltes vegades 
deixa poc espai a treballar temes de més mig o llarg termini, temes que moltes 
vegades són transversals però tenint en compte que a ells els pertocarà en moltes de 
les ocasions implementar aquestes mesures enteníem que era bo que s’hi 
comprometessin des de l’inici i participessin activament. 
 
 Una menció especial a les persones de l’Àrea de Medi Ambient, que és sobre 
qui ha pivotat tot aquest procés, els tècnics municipals, la Meritxell Cuyàs i en Serafí 
Martí, la responsable de l’oficina sostenible Maura Aragay, la Judith Martínez i la 
Cristina Mora i òbviament el director de l’àmbit, en Sergi Cantó. 
 
 I finalment, i no per això menys important, ans al contrari, també vull agrair el 
paper i el treball de tots els grups municipals, en aquests darrers dies hem tingut 
uns diàlegs que amb les esmenes i les aportacions -ho he de dir- sobretot dels grups 
d’Iniciativa i del PSC, que han fet aportacions que han contribuït a enriquir el 
document i a consensuar-lo també per a poder-lo aprovar avui aquí. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Seré més 
breu i parlaré més a poc a poc, no s’enfadi, li dic de broma. Jo també he portat a 
aprovació al Ple Plans que havien suposat un extens treball previ i entenc la il·lusió i 
el temps merescut per explicar-lo.  

 
 Començo per on vostè ha acabat, l’agraïment a cadascuna de les persones 
que l’ha fet possible, als grups municipals d’Iniciativa i PSC, que a última hora han fet 
unes esmenes que van explicar a la Comissió Informativa i que nosaltres recolzem i 
ens van agradar, i força, però sobretot el que els hi demanaria és que un Pla 
d’aquestes característiques, com d’altres, han de ser aquells plans que vostè ha 
presentat i es mereix presentar-lo, però han de ser plans de ciutat i per dir-ho 
d’alguna manera, d’alcaldia. Aquest Pla, com qualsevol altre, si no ens el creiem 
cadascun dels àmbits de l’Ajuntament de poca cosa serviran. Per tant, el que sí que 
vull és que ERC, vot de confiança, recolza aquest Pla, com no pot ser d’altra manera, 
però sí que ens agradaria en aquestes comissions de seguiment, poder treballar amb 
el que és la priorització i calendarització i en certa manera, en cadascun dels 
exercicis pressupostaris que tindrem davant, poder treballar una memòria econòmica 
específica per les accions en contra del canvi climàtic. 
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 Felicitar-los de tot cor, però recordar-los-hi que per a nosaltres serà prioritari 
aquest seguiment, serà prioritari aquesta priorització i a les memòries econòmiques 
sobretot insistirem a que com en d’altres plans hem vist que es van aprovar amb 
molta il·lusió i amb una unanimitat i després han quedat plens de pols en un calaix, i 
en alguns que hi tinc part de paternitat i he de dir que em sap molt greu i ho lamento 
cada vegada que els veig, espero que amb aquest no passi això i que ens el creiem. 
Jo crec que el nostre Alcalde, amb les fotografies que hem anat veient al llarg 
d’aquests darrers anys contra el canvi climàtic, segur que no ens decebrà i ERC el 
que sí que farà serà apretar-los perquè això no sigui possible i sobretot no ens decebi 
a cap de les moltes persones que han dedicat moltes hores a fer-ho possible; des 
dels tècnics municipals, a ciutadans que han robat hores del seu temps per fer-nos 
propostes. 

 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres és per anunciar el nostre vot positiu i a part de donar les 
gràcies  -per no reiterar-me més amb la Sra. Subirà i amb l’exposició que ha fet el Sr. 
Toni Ramón-, també volíem donar les gràcies particularment al nostre representant 
en l’Agenda 21 que em sembla recordar que ha estat la persona dels grups polítics 
que no ha faltat ni a una de les seves assistències. Volia agrair-ho especialment, 
perquè gràcies a l’ajut de tots els santcugatencs i santcugatenques s’ha pogut arribar 
a un dia com avui. I una altra menció, Sra. Subirà, agrairia la pròxima vegada que la 
versió definitiva no ens la enviés a tres quarts de tres de la tarda, perquè si ho tenim 
que aprovar avui doncs estàvem una mica dubitatius de fer-ho o no fer-ho, però al 
final hem arribat a la conclusió que era el millor i per una qüestió de formes no 
anàvem a tirar enrere un projecte d’aquestes característiques. 

 
 . REGIDOR SR. BOIX, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Aquest Pla, jo crec que ens hem de felicitar de l’aprovació d’aquest Pla d’avui, per dos 
motius: un pel procés que ha suposat aquest Pla; el procés de participació obert, on 
s’han recollit centenars de propostes on s’ha deixat que la pedagogia convisqués amb 
la reflexió i amb la proposta. Jo crec que són tres pilars importants a l’hora de prendre 
decisions i felicitar també als redactors del Pla, totes aquelles persones que han 
participat amb la seva redacció. 
  
 La veritat és que estem en una dinàmica, en un ambient global que sembla que 
existeix, que ajuda a que les administracions prenguem aquestes decisions. El que 
creiem nosaltres és que val la pena no caure en el cofoisme però, i en la manca de 
concreció en la que cauen alguns organismes internacionals, per exemple, penso 
que, com ha dit abans el company d’ERC, val la pena que aquest Pla, un cop aprovat, 
es porti a la seva  concreció, com en algunes línies ja s’està portant i també ho podem 
dir, perquè a més, i això sí que li volia fer una esmena en una de les coses que ha dit 
vostè, Sra. Subirà, els municipis som els que concretem les polítiques ambientals de 
proximitat, o sigui va amb nosaltres i va molt amb nosaltres, perquè els governs 
poden decidir moltes coses, els governs de les comunitats autònomes i els governs 
com el de Catalunya, poden decidir moltes coses però els municipis i sobretot la 
ciutadania és la qui té la clau de que la lluita contra el canvi climàtic, que alguns 
encara posen en dubte, tiri endavant. 
  
 Nosaltres donarem el vot a aquest Pla perquè el document en general ens 
agrada i a més a més hem participat de forma activa fins l’últim moment i lamento que 
la companya del Partit Popular, que no hi és ara, que no hagi estat al cas del tema, 
però és que fins l’últim moment hem estat negociant, uns hem estat negociant, altres 
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no. Segurament el seu representant assisteix a la Comissió de Seguiment, però a on 
s’ha d’assistir no s’assisteix amb la mateixa regularitat.  

 
 Per concretar, nosaltres estem contents d’haver introduït en aquest Pla una 
consideració a l’estudi sobre la implantació d’una ordenança d’energia fotovoltaica, 
que crec que és el següent pas després del pas donat ja en el seu moment per 
l’ordenança de l’energia solar tèrmica. També perquè hem ajudat a refermar el 
compromís en que els vehicles de les diferents concessions que tenim i els de serveis 
públics cada cop siguin més sostenibles, creiem que aquesta és una mesura 
important, la de donar exemple a la ciutadania. També en el fet de refermar, donar-li 
força, a una visió supramunicipal de projectes com per exemple la bicicleta de lloguer, 
creiem que des de l’àmbit municipal, una ciutat petita o mitjana com Sant Cugat  
respecte al que seria Barcelona, és difícil de tirar endavant un projecte d’aquesta 
envergadura però en canvi, amb la publicitat d’altres ciutats segurament és més fàcil, i 
a més és més raonable fins i tot per als usuaris. També hem introduït algun canvi 
respecte al que seria la planificació supramunicipal de les carreteres o de les vies, en 
aquests moments i més amb un Pla contra el canvi climàtic, plantejar-se la 
construcció de noves carreteres, així en general, no sembla una bona decisió, no 
estic dient que algunes s’hagin de fer o que s’hagin de millorar, sobretot les existents, 
en canvi si que és important prioritzar el transport ferroviari i així ho diem amb aquest 
Pla. 
 
 Una altra consideració en la que vull posar de relleu és el compromís d’aquest 
ajuntament amb la definició, no amb la gestió del que tenim sinó amb la definició dels 
espais de la ciutat a preservar, avui hem començat una altra vegada, lamentablement, 
hem hagut de començar de nou amb la Torre Negra, però queden altres espais a 
Sant Cugat a preservar i jo crec que paral·lelament hauríem de fer-ho i aquesta 
estratègia ens ho diu, i en darrer lloc i no menys important la participació, la 
participació en un àmbit que per a nosaltres també és clau per la lluita contra el canvi 
climàtic i és la gestió dels residus. I ves per a on que amb aquest Pla aprovem allò 
que fa dos mesos no ens van deixar aprovar, que era que els polítics, l’ajuntament, 
conjuntament amb la ciutadania, havíem de prendre decisions  pel que fa a la gestió i 
també al finançament dels residus municipals. Això ho expressa així en aquest 
document, i és el que nosaltres demanàvem fa dos mesos, el que demanava l’ex-
regidora Assun Reyes, vostès en aquell moment no ho van veure clar, i dos mesos 
després, segurament en el marc de totes les negociacions d’aquest Pla, hem introduït 
finalment aquest compromís que ens sembla que és molt important. En tot cas 
felicitar-nos a tots i totes, especialment a l’àmbit de Medi Ambient, perquè ha estat qui 
ha liderat tot aquest treball i a les persones que han fet possible aquesta feina, segur 
que l’Al Gore estarà molt content de que avui aprovem aquest Pla i ja està bé que 
estigui content l’Al Gore. 

 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres iniciarem la nostra intervenció en aquest punt fent referència a la situació 
de crisi econòmica en la que ens trobem. Sentia l’altre dia a la Directora General 
d’Intermón Oxfam a Catalunya, unes paraules que em van fer pensar en aquest punt 
que portàvem avui a Ple, deia: “al costat, en igualtat d’importància relacionada, hi 
conviuen la crisi econòmica i financera, la cruesa de la crisi alimentària que pateixen 
des de fa molts anys els pobles de l’Àfrica, i que sembla que ja no ens escandalitza, i 
la crisi pel canvi climàtic i l’escalfament global del planeta.” Crec que aquesta és una 
perspectiva, la que deia la Directora General d’Intermón Oxfam, interdependent i que 
en el marc de la qual pren sentit el que fem avui de l’estratègia local pel canvi climàtic, 
perquè no es tracta d’una moda, d’un fer el que tothom fa, es tracta en definitiva de 
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posar les bases per canviar com hem funcionat fins ara, i per tant crec que aquesta 
és una bona perspectiva per entendre el que fem.  

 
 Valorem aquest document que es porta a Ple com un seguit d’actuacions i 
mesures ordenades amb l’objectiu de mitigar el canvi climàtic. Apreciem, nosaltres 
també, l’espai de consens i de diàleg que ens ha ofert la regidora, especialment les 
seves amables trucades d’aquest matí i també apreciem el treball que s’ha fet per part 
dels equips tècnics municipals i volem dir-ho públicament. 
 
 Votarem a favor, tot i que expressarem en algun cas el nostre sentit crític, 
perquè també és la nostra responsabilitat i la nostra missió en aquesta Sala. A 
nosaltres ens agradaria i esperem tenir ben aviat, no una estratègia sobre el canvi 
climàtic, sinó una política pública sobre el canvi climàtic. Valorem les bones 
intencions, les mesures, i les accions ordenades però ens falta potser concreció 
econòmica i calendari. I aquí no estic menysvalorant les moltes coses que ha dit la 
regidora que s’han fet i que és veritat, seria per part nostra irresponsable desqualificar 
per la manera ràpida tot el que s’ha fet. En la bona direcció pensem de quantificar i 
tenir una visió empírica de com avancem, crec que és necessari. Dit això nosaltres 
apreciem la senzillesa lingüística i la simplicitat d’algunes frases al document. Des del 
punt de vista de la redacció, segurament impecable, però des del punt de vista del 
treball i la seva aplicació a la realitat un xic més complicades. Dos exemples: treballar 
per a un ajuntament sense paper aplicant les tecnologies de la informació i la 
comunicació o sensibilitzar a la població sobre la reducció i la recollida selectiva de 
residus. En quin termini i quan?. perquè segurament mai unes poques frases havien 
amagat una realitat tan complexa de poder treballar.  
 
 En definitiva, el que nosaltres els encoratgem és a seguir treballant en la base 
més dura del document, que no és la de posar bones frases redactades sinó d’obtenir 
indicadors, quantificar i poder començar a valorar la nostra estratègia, perquè en això 
per exemple de funcionar un ajuntament sense papers, m’agradaria veure la cara del 
Secretari en aquest moment, que deu ser inenarrable. Nosaltres, per tant, posem molt 
d’èmfasi en el que és l’aprovació d’aquest document, segurament volem incidir en 
això, que més que una estratègia disposem, en definitiva, d’aquí a un temps, d’una 
política pública de canvi climàtic. Per tant en la lectura del document hi ha moltes i 
moltes coses que es plantegen fer i pensem que totes elles són importants. La 
pregunta que li vaig fer a la regidora a la Comissió Informativa va ser si disposàvem 
dels recursos suficients per fer tot el que s’havia de fer; la seva resposta ja la sé i per 
tant seria el que em diria, ja els hi dic jo, és que això no és només  l’àrea de Medi 
Ambient, sortosament, sinó que és tot l’ajuntament. Per tant li faig una segona 
pregunta, ara que ja sé la seva resposta, i és: “Si compta, ja que té tot el suport de 
l’ajuntament, amb tots els suports a dintre de l’ajuntament, especialment el del Sr. 
Joly, en el pressupost del 2010, per començar a posar partides darrera partides en 
aquesta estratègia”, perquè com deia el Sr. Toni Ramon, “plans i planillos” n’hem 
tingut molts en aquest ajuntament. 
 
 Com deia, apreciem l’espai de diàleg que hem mantingut i ens sembla que 
aquesta vegada sí hem tingut una bona discussió en el si de la Comissió Informativa. 
I molt breument volia destacar tres punts: el primer, el que apreciem que s’hagi 
reconegut en el text la importància de la col·laboració público-privada amb l’estímul de 
les noves energies i dels recursos naturals en el municipi de Sant Cugat. Pensem que 
això és important realment i va en la línia, com deia també la Tinent l’Alcalde, de la 
Unió Europea i del Govern de l’Estat, i properament, segurament amb el segon FEIL 
del que tant se’n parla, podrem també estar en línia en aquestes noves  polítiques. 
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 Apreciem també que incloguin algunes propostes que fa més d’una dècada 
que programes electorals de diferents grups recullen com autobusos llançadores, 
camins escolars, millora del transport públic als polígons, els pàrquings segurs de 
bicicletes, aprofitament d’aigües pluvials i freàtiques, aquestes últimes per cert, molt 
importants a Sant Cugat, alguns exemples, entre molts d’altres, que hi ha aquí, que hi 
ha gent, que ja n’havien posat als nostres programes i que un treball acurat 
d’hemeroteca podria ratificar. 
 
 I tercer i en línia del que ha dit el Sr. Toni Ramón, no és la primera vegada en 
deu anys que, segur que la Tinent d’Alcalde de Medi Ambient, perquè a part de 
l’Alcalde la Tinent d’Alcalde de Medi Ambient també fa deu anys que és regidora, ha 
vist aprovar  en els diferents Plens “plans i planillos” sobre aquests temes: el Projecte 
Educatiu de Ciutat, el Pla de Cultura, el de Joventut, el de la Mobilitat versió 1 feta pel 
RACC, per cert de 6 milions de pessetes, i molts d’altres que ara no recordo però 
segur que són molt importants, algun d’ells que deuen dormir, com diu el Sr. Toni 
Ramon, en un calaix. Amb el que suposo que estarem tots d’acord, és que el paper 
ho aguanta tot i per tant, més enllà del que diferencia un bon pla d’un mal pla, no és el 
que hi posa sinó el que es fa. Com diu algú, ja saben que “fets i no paraules”. 

 
 . REGIDORA DE MEDI AMBIENT, SRA. MARTA SUBIRÀ: Molt breu, només 
assegurar-los que compto amb el compromís dels companys de l’Equip de Govern 
encapçalats per l’Alcalde, que com algú ha fet referència aquí, o ha volgut fer-la, és 
un ferm convençut d’aquesta temàtica i he de dir que el principal impulsor d’aquest 
Pla estratègic que des del començament de la legislatura va demanar que 
l’impulséssim, per tant crec que és la millor garantia per poder tirar-lo endavant. Com 
els vaig ensenyar a la Informativa, d’una manera encara ja molt incipient, però 
disposem ja d’una sèrie d’eines informàtiques, que espero que no es traslladin al 
paper i que quedin només a l’ordinador, per anar traduint totes aquestes mesures 
amb accions concretes i amb els seus pressupostos adjudicats. En aquest sentit el 
Sr. Joly, que jo també espero que doti de recursos el Pla, de entrada ja ens ha dotat 
d’un bon recurs que és el mapa estratègic que permet anar ubicant cadascuna de les 
accions a una partida pressupostària concreta i anar veient tot el seu seguiment i 
desenvolupament, cosa que crec que ens facilitarà molt la feina a tots. Per acabar, 
només convidar-los, com a representants dels grups polítics, encara que no vostès 
directament però si els seus partits, a que participin activament en la Comissió de 
Seguiment de l’Agenda 21. És veritat Sra. Rodríguez, que el seu partit és dels més 
actius o dels que té més presència dins de la Comissió, cosa que li agraeixo, i entenc 
que s’ha sentit agraïda també quan he fet referència als membres de la Comissió de 
l’Agenda 21 i només demanar que la resta d’administracions, que és veritat que 
nosaltres tenim un paper molt important però, a vegades, quan volem anar més enllà, 
hi ha altres lleis que no ens permeten poder executar fins i tot coses que ens 
agradaria fer amb més intensitat. Moltes gràcies a tots pel seu suport. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 21 
membres electius presents). 

 
 23.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
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CÀRREC EVENTUAL EN EL LOCAL DE LA SINDICATURA DE GREUGES: Jo 
parlaré del Síndic de Greuges i de la situació del Sr. Miquel Quintana. Saben 
perfectament que nosaltres varem fer una roda de premsa en la qual varem denunciar 
que una persona de càrrec eventual d’aquest ajuntament, és a dir, càrrec de 
confiança política, se l’hagués situat en la Sindicatura de Greuges. Pensem que això 
és un element que desvirtua l’acord polític i plural d’aquesta institució, independent, 
amb la seva independència, i pensem que no és una bona solució perquè pensem 
que perjudica la independència d’aquesta institució que està, entre d’altres coses, al 
servei dels ciutadans i de les queixes que puguin donar a l’administració. No ens 
sembla correcte que una persona que és càrrec de confiança de CiU estigui en la 
Sindicatura de Greuges, i així ho vam manifestar públicament i penso que en tenim tot 
el dret. Dit això, nosaltres hem tingut coneixement d’un conveni d’usos i convivència 
que s’ha fet en el marc de la Sindicatura de Greuges, per regular la situació del Sr. 
Quintana en la Sindicatura de Greuges, diu: “Conveni de d’usos i convivència”, on 
queda clar que hi ha una separació física i visual dels ciutadans que s’apropen a 
l’oficina, que té telèfon i eines de treball personal propis, que no pot contestar el 
telèfon ni obrir la porta si la secretària no hi és, i tot això que ha de salvaguardar la 
independència de la institució del Síndic, que ens sembla que això no és la manera 
més correcta de funcionar. Que una persona que està en un espai públic, tingui entre 
d’altres coses que no pugui contestar el telèfon ni obrir la porta. Nosaltres no sabem 
si avui que el Sr. Quintana no estigui aquí, és que algú s’ha oblidat de que estava en 
el despatx tancat i s’ha quedat allà tancat, voldríem que aquesta situació, un tant 
ridícula perquè no se m’acut d’una altra manera, d’una persona que és treballador 
públic no pugui ni obrir la porta ni contestar el telèfon perquè està on no hauria 
d’estar, ens sembla francament malament. Li haig de dir que aquest matí he rebut una 
trucada del Sr. Quintana demanant d’anar al lavabo i jo immediatament he hagut de 
buscar si trobava al Síndic en aquell moment perquè ningú li obria la porta perquè no 
podia anar al lavabo. En definitiva, jo el que els hi dic és que ens sembla que no és la 
millor manera d’afrontar aquestes coses. Ja sé que tot plegat fa riure una mica i vostè 
Sr. Alcalde aconsegueix fins i tot no riure, és impassible amb això, però en fi, la resta 
veiem amb certa preocupació com una persona que està en un lloc que no hauria 
d’estar, no pot obrir la porta ni anar al lavabo. En fi vostès sabran.  
 

 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
CÀRREC EVENTUAL EN EL LOCAL DE LA SINDICATURA DE GREUGES: Només 
acumular una pregunta també sobre aquest fet, perquè no varem trobar 
comprensibles les explicacions donades a premsa pel Sr. Recasens, quan el Síndic i 
nosaltres mateixos, el grup municipal d’ERC, fa un any, en aquest mateix Ple, quan el 
Síndic presentava el seu informe, el va recolzar plenament pels suports en recursos 
humans i informàtics i materials que el Síndic en aquell moment reivindicava, per tant 
no entenem que fruit de, sembla ser, una desavinença interna del Gabinet d’Alcaldia 
la solució hagi estat aquesta. 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS (RESPOSTA): 

 
CÀRREC EVENTUAL EN EL LOCAL DE LA SINDICATURA DE GREUGES: Sense 
voler fer més polèmica que la que ja s’ha fet, en qualsevol cas aclarir allò que ha estat 
mal interpretat. És evident i aquí tothom sap que és voluntat d’aquest Equip de 
Govern, com no podria ser d’una altra manera per altra banda, que el Síndic pugui 
treballar amb les millors condicions, amb el més gran nivell d’independència possible i 
amb la major tranquil·litat possible. Dit això, el Sr. Miquel Quintana era el vincle d’unió 
entre el Síndic i l’Ajuntament en molts dels temes que feien referència a l’Ajuntament i 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.07.2009                    pàg. 58 
 

que venien del Síndic. És per aquest motiu que es va creure oportú que per facilitar la 
comunicació el Sr. Miquel Quintana, donat que el Síndic, per la marxa del 010 havia 
ampliat el seu espai físic, es creia que no seria inconvenient en que estigués allà. És 
evident de que no vam valorar i a alguns encara ens costa poder valorar-ho ara, 
l’entorpiment a la independència del Síndic que pogués suposar la presència allà del 
Sr. Miquel Quintana. Això s’ha llegit malament per part d’algunes persones, per part 
d’alguns grups polítics, nosaltres no hi volem treure punta; és un tema que al final 
d’aquest mes quedarà solventat  i que lamentem que una cosa que el que volia fer 
era facilitar l’acció, s’hagi decidit d’una manera absolutament diferent. Ja no diré, com 
vaig dir en els mitjans, que lamentava que s’hi vulgui treure punta política d’una 
qüestió com aquesta, però és evident que aquí s’intenten aprofitar totes les ocasions. 
 

 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: 
 
MILLORA ORGANITZATIVA EN GABINET D’ALCALDIA: Suposo que no està 
lligada una de les preguntes que faré, seran dues preguntes i un prec i suposo que no 
està relligada però fa una setmana la Junta de Govern Local va aprovar dos 
contractes de consultoria per fer una millora organitzativa del Gabinet d’Alcaldia, 
(16.000 €) i preguntar-los-hi en el marc que sigui, si creuen que ara o en qualsevol 
altra, per què es gasten en aquesta millora organitzativa de l’Àrea d’Alcaldia i quines 
seran les fases i els seus resultats. Entenem que el canvi de l’adjunt de Gabinet no 
deu formar part d’aquestes millores organitzatives, Sr. Alcalde, del Gabinet d’Alcaldia, 
suposo.  

 
PLANXA DE METALL EN LES VORERES DE RAMBLA DEL CELLER: Una altra 
pregunta, vostès saben perfectament que a la rambla del Celler, amb la reforma de la 
rambla del Celler, hi ha una planxa de metall que està al costat de la vorera. Aquí al 
costat tenim un supermercat que comença per “Merca”, on la gent quan surt d’aquest 
supermercat, del pàrquing d’aquest supermercat, se’ls hi punxen les rodes. Per un 
misteri curiós, quan toca amb el metall se li punxa la roda.  A part del taller del costat 
que crec que està  molt content, els hi voldríem demanar si vostès han fet alguna 
mena de Pla director de punxada de rodes a la via pública. Vostès saben que estan 
havent entrades de registre sol·licitant responsabilitats patrimonials per les punxades 
de les rodes, que no són una, ni dues, ni trenta-quatre, són bastants més i per tant, 
pensen vostès fer alguna mesura correctiva en aquest espai on giren els cotxes per 
tal de que no es punxin les rodes? Pregunta  clara.  
 
COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR: Les darreres setmanes, i en vam fer esment en la 
Comissió del Nomenclàtor (comissió que últimament funciona bé), vostès van fer una 
roda de premsa on deien o exposaven públicament que estaven disposats a posar a 
un equipament municipal el nom d’una artista santcugatenca. Ja els vam dir que ens 
semblava molt bé, però que els consensos sobre noms, tant d’equipaments i 
persones vives, com de carrers, places o rotondes s’haurien de fer per consens i 
parlar-ne. Vostès saben que hi ha dos òrgans que tenen aquest fi, que seria la 
Comissió del Nomenclàtor i per l’altre segurament també el Consell de Cultura. Els hi 
demanaríem que no tornés a passar, perquè tots plegats sempre podem tenir idees 
de posar carrers, noms, equipaments, i per tant això s’ha de fer per consens. 
Esperem que sigui la darrera vegada. 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sobre la primera qüestió li respondrà el Sr. 
Puigneró abans del proper Ple o en el proper Ple, perquè en aquest moment no hi és. 
La Sra. Conesa respondrà la segona qüestió. 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
PLANXA DE METALL EN LES VORERES DE RAMBLA DEL CELLER: Tenim 
constància, però no de tantes instàncies com vostè diu però sí d’algunes instàncies 
reclamant responsabilitat patrimonial. Amb el servei d’Obres i Projectes hem estat 
mirant possibles solucions, no és fàcil, perquè de fet si se surt a poc a poc, és a dir 
lentament, no té per què passar res. Moltes vegades és que es fa una sortida a 
alguna velocitat, una mica ràpid, i llavors no s’encara bé la corba i per tant la roda 
toca a la banda de davant, a la vorera de davant. No tenim una solució concreta en 
aquest moment. També li dic que l’hem cercat, que hem mirat possibles opcions, 
posar algun tipus de pneumàtic que podria recobrir aquella part ... En aquest moment 
no tenim presa cap decisió. 
  

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. I la tercera qüestió que presentava, 
entenc que és un prec, per tant queda aquí. El Sr. Roda té la paraula. 

 
 . REGIDOR SR. RODA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:  
 
COMPLIMENT TERMINIS GESPA ARTIFICIAL: Sr. Amador, ens preocupa que 500 
famílies tinguin problemes d’exercir el seu dret d’activitat esportiva en dependències 
municipals, i perquè s’arribi a complir a principis del curs l’arranjament de la gespa 
artificial dels camps de Mira-sol i de Jaume Tubau. Creiem sincerament que s’han 
endarrerit en els terminis, tràmits i compromisos i per tant la meva pregunta aniria: 
Creu que arribarem a complir terminis i serveis? Podem assegurar als veïns de Sant 
Cugat el normal funcionament de les instal·lacions esmentades a començament del 
curs?   
 
 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR (RESPOSTA):  
 
COMPLIMENT TERMINIS GESPA ARTIFICIAL: Crec que sí; sigui el Jaume Tubau o 
sigui el Mira-sol. Ja li he comentat que tenim previst aquesta setmana resoldre, que 
anem justos de termini, perquè la temporada o pretemporada es pugui realitzar al 
camp de futbol de Mira-sol  i Jaume Tubau, però els clubs ja saben -i vostès també 
perquè els hi hem fet arribar- els emplaçaments destinats per poder fer i iniciar la 
pretemporada, que creiem que són molt bons i fins i tot no descartem ampliar-los. 
Avui mateix hem tingut una reunió amb un altre director d’una instal·lació esportiva 
per anar ampliant, però o bé el col·legi Àgora, Can Magí, o el col·legi Europa el 
cobriran mentre duri l’obra i no tinc la sensació que s’hagi endarrerit, són tràmits 
interns administratius i legals dels que vostès han estat informats a cada Comissió 
Informativa i inclús si s’ha variat, com avui s’ha produït, també els hem volgut indicar i 
per això és que nosaltres també hem parlat avui a mig matí. No només per això, era 
per la mesa de contractació prevista i per tant, així ho esperem. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:  
 
CURSOS DE CATALÀ: Primer de tot una pregunta sobre els cursos de català; fa 
poques setmanes a través de Cugat.cat coneixíem per veu d’una responsable del 
servei que hi havia una manca i demanava un augment de prop de 150 places perquè 
ella mateixa manifestava la mancança d’un centenar de places en aquests moments, 
d’un centenar de persones que en aquests moments no podien cursar aquest nivell 
bàsic de català. Per nosaltres és un problema important de cara a la integració i la 
cohesió social i cultural d’aquestes persones i varem traslladar aquesta qüestió a la 
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passada Comissió Informativa de Cultura i ens varem oferir a intermediar entre 
l’ajuntament i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat en mans d’ERC 
per obtenir més recursos i més places i sens va dir, sens va respondre, al nostre 
secretari, que en aquests moments ningú es queda sense fer els cursos de català. 
Per tant volíem saber si l’ajuntament està en disposició d’afirmar en aquest Ple que a 
dia d’avui, que ningú que vulgui fer el curs de català bàsic es quedarà sense plaça i si 
desmenteixen doncs d’aquesta manera els responsables i tècnics del Servei Local de 
Català que diuen en aquesta noticia al Cugat.cat, que hi ha una llista d’espera 
aproximadament del 20% dels alumnes que volen fer cursos de català i que els 
recursos textualment no són suficients. 
 
OBRES ATURADES: Desprès la següent qüestió, comencem amb més bon peu. 
Felicito a l’Àrea de Territori que ha contestat a aquella petició que varem fer amb un 
recull de fotografies d’obres que estan, fruit de la crisi, aturades en aquest moment i 
que creen una distorsió a la via pública. De les quatre que li varem passar, “diana”, 
quatre expedients que hi ha oberts, però el prec, un cop dita la part positiva, anava 
una miqueta més enllà, per tant el mantenim pel que fa a fer un cens d’obres que en 
aquests moments estiguin acabades, segurament a l’iniciar la resposta de la nostra 
pregunta i a les nostres fotografies, segurament deuen haver posat fil a l’agulla, però 
ens agradaria tenir-ne constància de si n’hi ha més en quin estat es troben i quin 
seguiment es farà en aquests expedients de disciplina urbanística. 
 
POLÍTIQUES ACTIVES: També en el passat Ple varem presentar una moció 
conjuntament amb ICV-EUiA perquè l’Ajuntament desenvolupés polítiques actives i 
específiques adreçades al col·lectiu LGTB, que la B va caure en una de les mocions 
alternatives. Vam retirar aquella moció, d’entrada perquè no ens agradava el cafè 
descafeïnat amb llet descremada i sacarina, com ja els hi vaig dir en aquell moment i 
perquè hi havia uns punts que ens van sorprendre, que anaven dient, “continuar fent, 
continuar fent polítiques, continuar fent accions”; “continuar fent” vol dir que se 
n’estan fent, per tant  vam preguntar en aquell mateix Ple, quines s’estaven duent a 
terme. Se’ns va dir que se’ns contestaria quan fos, nosaltres ho vam tornar a 
demanar per correu electrònic, se’ns va dir que se’ns contestaria a la passada 
Comissió Informativa i no vam rebre resposta, per tant, tornem a fer el prec i la 
pregunta.  
 
BONES VACANCES: I última, un prec per a tots vostès. Passin unes molt bones 
vacances, excel·lents vacances. Aprofitin a fer tot allò que la dinàmica diària de la 
política municipal no ens permet; estar amb amics i amigues, llegir, passar-nos-ho el 
millor possible i carregar bateries que al setembre ens espera amb tota la seva 
cruesa.      
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
CURSOS DE CATALÀ: Volia fer una pregunta sobre l’estat del Servei Local de 
Català, quina era la situació real i aquest tipus de coses. Res més. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT, 
SR. ESCURA (RESPOSTA): 
 
CURSOS DE CATALÀ: En aquests moments  amb la plantilla que disposa el Servei 
Local de Català aquí a Sant Cugat, en el curs 2008-2009, centralitzats 7 cursos amb 
el personal propi de plantilla, 3 cursos autofinançats i 21 cursos a distància, i a banda 
d’aquests cursos reglats s’han realitzat 16 cursos trimestrals amb finançament mixt 
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(Generalitat 65% i Ajuntament 35%) i 6 cursos extraordinaris finançats al 100% per 
l’ajuntament que es fan al Casal de la Gent Gran i plans de l’entorn. A banda de 
cursos excepcionals, per exemple un curs bàsic específicament per l’Associació 
Boliviana Cruceña, finançat al 100% per la Generalitat, en fi ..., dic tot això, perquè és 
cert que fa unes setmanes va haver-hi una punta de demanda, que és el que van 
registrar els mitjans i bé, responent a això puc dir que aquest estiu es realitza un curs 
de primer nivell de 45 hores, que donarà sortida en part a aquesta llista d’espera; 
també un curs de 20 hores, especialment destinat a joves, que serà finançat pels 
Plans d’Entorn; a tot això hi hauríem d’afegir l’oferta d’Òmnium Cultural, també molt 
recent pel que fa a cursos gratuïts, que també ha sortit en els mitjans, i per tot plegat 
jo penso que podem dir que la cobertura serà pràcticament total però també és cert 
que fins al mes de setembre, que és quan l’oferta (ja saben vostès que a vegades hi 
ha pics de demanda perfectament localitzats i tipificats pels serveis del Consorci de 
Normació Lingüística), serà al setembre que tindrem, diguem-ne, una estabilització de  
la demanda i oferta i és just al setembre que podrem veure si realment hem cobert 
tota la demanda o si haurem d’afegir al damunt encara més oferta. Espero haver 
respost les preguntes del Sr. Toni Ramon i el Sr. Calderon.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA): 
 
OBRES ATURADES: Efectivament s’ha iniciat i ja s’està fent un recull, no només les 
que vostès ens van facilitar sinó d’altres. Els mantindrem informats.  
 
 . REGIDORA DE COOPERACIÓ, IMMIGRACIÓ I IGUALTAT, SRA. 
PELLICER, (RESPOSTA): 
 
POLÍTIQUES ACTIVES: No tinc cap problema a respondre, el que sí que volia aclarir 
Sr. Ramon, és que no he rebut cap correu electrònic en que se’m fes aquesta petició, 
vostè va dir: li demanaré en el proper Ple, que això és el que haurà de fer, jo li 
contestaré, però no és veritat o al menys a mi no m’ha arribat, ni que ho hagi enviat 
per correu electrònic ni que ho hagi preguntat a la Comissió Informativa, per tant, 
deixem les coses com són. 
 
Jo arrel de la seva petició m’he anat informant en els diferents serveis en els que es 
poden donar aquest tipus de situacions, tant a Ensenyament, com a Dona Informació, 
com als serveis que tenim i m’han confirmat el que jo li vaig dir en l’anterior Ple, no hi 
ha hagut cap cas detectat en aquest sentit i el que sí hem fet i és al que ens vam 
comprometre, és demanar que de cara al curs 2009-2010, aquests serveis 
especialitzats amb el tractament de cara al públic, com són Seguiment o des de Dona 
Informació, els tècnics pensin en possibles accions de sensibilització sobre aquest 
tema de cada àrea especialitzada que puguin ajudar a si es detecta algun problema 
derivat d’aquesta situació, que el puguem resoldre al més aviat possible. És al que 
ens vam comprometre i és el que li puc dir. 
 
 . REGIDOR SR. TONI RAMON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Molt 
breument, només al Sr. Escura, moltes gràcies, a la Sra. Conesa també. El que sí 
que m’agradaria Sr. Escura és que al setembre puguem fer una miqueta de valoració 
i de seguiment. 
 
POLÍTIQUES ACTIVES: Pel que fa a l’última qüestió, no només li vaig enviar el 
correu sinó que me’l va respondre. Ara l’han anat a cercar, és igual, en acabar el Ple 
li entregaré. Però és que no estàvem parlant d’avaluar o de respondre casos, la 
moció el que demanava era polítiques actives, avançar-se, normalitzar. Per tant quan 
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continuàvem fent accions ens referíem o enteníem que continuàvem fent accions 
d’aquest tipus, no respondre casos, per tant entenem que no es fa acció preventiva i 
de normalització del col·lectiu com sí que es pot estar fent amb altres col·lectius, que 
és el que volíem manifestar i demanar que es fes en aquella moció.  
 
 . REGIDOR SR. VÁZQUEZ-DODERO, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
TUBS DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA: En relación con las obras que tenemos estos 
días por nuestro municipio, hay una que se repite en distintas calles y es que se está 
tirando, parece ser, por lo que pone en los distintos carteles, cable de fibra óptica a lo 
largo de distintas zonas. La pregunta es la siguiente: Como la tecnología 
constantemente avanza y  lo que hoy es cable de fibra óptica, mañana no sabemos 
que será ¿está previsto añadir un tubo para pasar el día de mañana el cable que sea 
o la posible comunicación nueva que venga? ¿Es posible añadirlo si no está en el 
proyecto que se pasó para la aceptación de los Fondos FEIL?.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT DE LA 
CIUTAT, SRA. PARAIRA (RESPOSTA): 
 
TUBS DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA: En tota l’obra que s’està fent del Fons Estatal, 
que correspon a la fibra òptica, en aquests moments quan es fa el forat per ficar els 
tubs per passar la fibra, ja es deixa en previsió de futures tecnologies o de diferents 
necessitats que calgui pels diversos carrers, doncs es deixen, si no m’equivoco, 6 
tubs preparats per diferents serveis o diferents necessitats que en un futur pugui 
haver i així evitar haver de tornar a foradar els carrers.  
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc és un prec i després dues preguntes. 
 
ZONA DE MIRA-SOL A LES FOSQUES: Un prec és que al carrer Les Palmes de 
Mira-sol, porta una setmana tota la llum apagada. Era perquè miressin de veure què 
és el que passa amb aquest sector. Agafa també part del carrer Irún, és la zona 
aquella i queda tota una banda de Mira-sol a les fosques.  
 
SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA: M’agradaria fer dues preguntes. 
Va resultar que en el darrer Ple, passat del dia 15.06.2009, quan vam aprovar tot el 
relatiu a la gespa artificial, jo vaig comentar que seria bo de que miréssim d’intentar 
aconseguir subvencions perquè així hauria estat menys costós per als nostres 
conciutadans. A requeriment meu el Sr. Amador em va dir que no s’havia obert cap 
línia per l’any 2009, cosa que és certa, però sap vostè perfectament que des de l’any 
2005, 2006 i 2007, per part de la Generalitat de Catalunya s’han obert línies de 
subvencions i si nosaltres haguéssim previst amb temps suficient tot el que és l’obra 
de Jaume Tubau i també de Mira-sol, en aquests moments ens podríem trobar amb 
l’agradable sorpresa com que ens haurien arribat subvencions de cent i pico mil 
d’euros, com així ha esdevingut a l’ajuntament de Tossa de Mar (67.000 €) per gespa 
artificial, per exemple a l’ajuntament de Mora d’Ebre (75.000 €), el Prat del Llobregat 
(108.000€) i així tot un seguit de subvencions que per part de la Generalitat de 
Catalunya han anat adjudicant als diferents municipis que ho han demanat. És una 
llàstima i des d’aquí els encoratjo a que per acabar de posar gespa artificial en els 
possibles camps que ens faltin o tornar-la a posar, mirem amb previsió, una paraula 
fonamental “previsió” d’un temps, el fet de poder demanar aquestes subvencions. 
Perquè en un moment de crisi com l’actual és bo estalviar tots aquests diners cap als 
nostres conciutadans.  
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SENTÈNCIES JUDICIALS: I després també Sr. Alcalde agrairia que en el Ple del 
18.05.2009 vaig fer una pregunta que vostè em va comentar, que a la següent 
qüestió, referent a les sentències judicials, la Sra. Conesa en prenia nota i ja em 
respondria. Al darrer Ple del mes de juny no se’m va contestar i volia saber si avui em 
contestaran perquè no m’han enviat cap tipus de comunicació. I també, enllaçant amb 
el mateix, era comentar que el contenciós-administratiu que l’ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès ha perdut i ha de pagar les costes, és simplement no perquè els 
demandants, és a dir la família Aubareda referent al cas Corretja, ho hagin fet 
malament, és simplement que per part d’aquest ajuntament, a l’hora que quan tu 
contestes i dius “contra esta resolución podrás interponer recurso de tal ... en tal 
instància ...” l’ajuntament de Sant Cugat va informar malament a aquesta família, la 
qual cosa li va suposar tenir que interposar un recurs per defensar els seus drets i per 
això el contenciós ha sentenciat a l’ajuntament per pagar les costes. 
 
 . ALCALDIA- PRESIDÈNCIA: Sra. Rodríguez, la primera qüestió és un prec, la 
Sra. Paraira en pren nota. La segona li respondrà el Sr. Amador. 
 
 . REGIDOR D’ESPORTS, SR. AMADOR (RESPOSTA): 
 
REQUERIMENT DE SUBVENCIONS: Farà dos anys vam fer Can Magí, que hi havia 
línies obertes de subvencions, ens hi vam acollir i ho vam aconseguir i al 2005 no 
estava previst realitzar aquest tipus d’actuació i així ha estat. Fins i tot li puc dir que 
Jaume Tubau encara hagués pogut aguantar amb una petita inversió i hem preferit 
fer-ho ara. Sí que és veritat que encara no hi ha línies obertes, esperarem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA):  
 
SENTÈNCIES JUDICIALS: Jo crec Sra. Rodríguez que la vaig respondre en el 
passat Ple de veu, de veu li vaig respondre. I en qualsevol cas jo crec que va quedar 
molt clar que efectivament l’ajuntament havia donat un peu de recurs que no 
pertocava, i que aquest va ser el motiu de pèrdua de la sentència i per tant estimar la 
del demandant, crec que va quedar molt clar.  
 
 . REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 
SENTÈNCIES JUDICIALS: Jo agrairia, si us plau, que agafés, per refrescar la 
memòria, l’acta del dia 18.05.2009, a on jo feia tota una sèrie de peticions i el Sr. 
Alcalde va comentar que vostè em contestaria, cosa que a hores d’ara no m’ha 
contestat a la petició que vaig fer jo.  
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
SOTERRAMENT LÍNIES TELEFÒNIQUES SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL: Vull fer 
un prec. Ara fa mes o menys ja un parell d’anys que van finalitzar les obres 
d’urbanització del sector 11-13 de Mira-sol, i a dia d’ara encara no s’han soterrat les 
línies telefòniques fins l’entrada dels domicilis. Jo m’he posat en contacte amb la 
direcció tècnica de Telefònica de la zona i m’han dit textualment que “no ho faran fins 
tenir la total garantia que s’ha contactat i s’ha gestionat amb tots els veïns per definir 
quin seria el seu accés a les seves vivendes. M’han dit que no ho faran perquè 
envers a altres expedients els ha passat el mateix i han perdut diners. Dóna la 
sensació que el tema està bloquejat i per això agrairíem saber com està aquest tema, 
què pensen fer per solventar-ho? 
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 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI, SRA. CONESA (RESPOSTA):  
 
SOTERRAMENT LÍNIES TELEFÒNIQUES SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL:  No tinc 
la informació de darrera hora, però és cert. Telefònica no actua fins que no té 
assegurat que tots els veïns han estat contactats, tots els veïns han dit a on volen el 
seu armari, si soterren per dins o no soterren, o posen un pal, etc., etc. És una feina 
que està avançada per part de PROMUSA, és molt costosa; sé que PROMUSA  està 
en contacte amb els tècnics de Telefònica de la zona i el que no tinc en aquest 
moment és la darrera comunicació, però s’està seguint. S’està seguint, però és 
dificultós. 
 
 . REGIDOR SR. MASSANÉS, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
SOTERRAMENT LÍNIES TELEFÒNIQUES SECTOR 11-13 DE MIRA-SOL: Jo crec 
que aquesta és una pregunta que s’ha fet ja a algun grup de treball de Mira-sol, a 
algun Consell de Districte, i lamento fer-la perquè està absent el Sr. Martorell. Jo 
agrairia la màxima celeritat possible, perquè a més a més s’ha donat algun cas de 
gamberrisme que en aquest moment està danyant les preinstal·lacions que Telefònica 
havia fet en els armaris a on van els connectors. Que en el proper Consell de 
Districte, al grup de treball, se’ns doni ja una data aproximada. 
 
 . REGIDOR SR. BOIX, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Serà una 
pregunta doble.  
 
APARCAMENT CARRER DE LA MINA-ABAT ARMENGOL: En el mes de febrer 
vam aprovar una declaració institucional a proposta del nostre grup per arranjar 
l’aparcament situat al carrer de la Mina-Abat Armengol. El mes de febrer vam aprovar 
un acord que deia: (era el primer acord d’una moció que ocupava mitja plana) “Fer els 
arranjaments necessaris a l’aparcament per fer-lo practicable i segur”. El segon acord 
era una mica més difícil de fer, que era: “Estudiar en el marc del procés d’elaboració 
del Pla d’equipaments els possibles usos d’aquest espai per donar servei a les 
necessitats dels usuaris del CAP i al veïnat i comerços de la zona”. Aquest encara 
tenim temps de fer-lo, però el que és evident és que cinc mesos després d’aquest 
acord el pàrquing segueix impracticable i jo, com a membre d’aquest Consistori, em 
fa una mica de vergonya veure com la gent paga per aparcar en un lloc amb una 
situació absolutament lamentable i que se segueixi sense fer res. 
 
APARCAMENT CAP: La segona consideració i que està en la mateixa zona és sobre 
el pàrquing que hi ha al CAP del carrer de la Mina. És un pàrquing que ens agradaria 
saber qui és el propietari d’aquell espai, i per tant, depenent de quin propietari sigui, 
veure quina gestió es pot fer d’aquell espai. Entenem que aquell pàrquing hauria de 
ser utilitzat per les urgències sobretot del CAP o en tot cas s’hauria de definir quins 
són els usos d’aquell pàrquing i creiem que això no és així i que la gent que va al 
CAP amb urgències i demés ha d’aparcar a altres llocs i en canvi allà aparca gent que 
no té res que veure amb el CAP. 
 
 . REGIDORA DE MEDI AMBIENT, SRA. MARTA SUBIRÀ (RESPOSTA): 
  
APARCAMENT CARRER DE LA MINA-ABAT ARMENGOL: Sr. Boix, coincideixo 
amb vostè -com ja ho vam fer en la declaració institucional- que el pàrquing o que la 
zona on en aquests moments s’aparca s’ha d’arreglar. M’informen que divendres 
passat va haver-hi una reunió, precisament entre les diferents àrees, entre l’Àrea de 
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Serveis Urbans, Mobilitat i també Parcs i Jardins per veure com es condiciona tot 
aquest espai i la idea és que al mes d’octubre es pugui procedir ja -un cop feta 
l’adjudicació i la contractació de les obres que s’han de fer- a arreglar el ferm del 
solar, pavimentar, senyalitzar, pintar i fer algunes plantacions per deixar-lo en 
condicions. 
 
APARCAMENT CAP: Pel que fa a la segona pregunta, els terrenys de dins del CAP 
o que es fan servir d’aparcament són municipals però els gestiona Mútua de Terrassa 
i estem pendents també d’una reunió amb la direcció del Centre per tal de regular 
aquest espai en el sentit que vostè deia. La idea que nosaltres teníem i volíem parlar 
amb ells era que quedessin dues places d’ambulàncies grans, dues per discapacitats, 
tres pels metges que fan l’atenció domiciliària i les guàrdies nocturnes i les restants 
per urgències per a la gent que durant el dia i la nit va al CAP. La manera de control 
haurà de ser control policial, per tal de veure que realment això es compleix o es pot 
arribar a algun acord, perquè si en principi no és zona blava els controladors de zona 
blava no ho podran fer, però com a altres zones de la ciutat, coincidim que és bo que 
aquell espai es dediqui a l’aparcament de les persones que són usuàries del CAP, no 
en serveis normals sinó en servei d’urgències que per alguna cosa és l’entrada 
d’aquest espai. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
DEVOLUCIONS CONTRIBUCIONS ESPECIALS: Jo volia fer una pregunta sobre les 
sentències de devolucions de contribucions especials que, de tant en tant a aquest 
Ple arriba un punt que és: “Dació de compte de la sentència judicial tal ... i és una 
devolució de contribucions especials que en el seu moment no s’havien fet del tot 
correctament. Jo volia fer la pregunta. Tenim constància que hi ha una sentència del 
sector 9 de Mira-sol i casualment tenim entès, bé tenim entès no, no ha passat per 
aquest Ple i si això és així i si ha de passar pel Ple, quan passarà pel Ple?  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY: 
 
DEVOLUCIONS CONTRIBUCIONS ESPECIALS:  En principi jo no tinc constància 
que hi hagi cap dació de compte de cap sentència relacionada amb contribucions 
especials, però en qualsevol cas fem una revisió i l’informem de la situació actual de 
totes aquestes dacions de compte i si en faltés alguna, que jo sincerament en aquest 
moment li haig de respondre que no, però si en faltés alguna, immediatament la 
portaríem a Ple. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 22,04 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
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