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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÈS 
 
Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
 
Regidors: 
S. CAZORLA I XALMA 
X. TIZÓN I NOGUERAS 
F. CAROL I ALFÉREZ 
J. BARBANY I FREIXA 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
P. CASAJOANA I SINGLA 
E. SALAT I LLORENTE 
R. GRANGÉ I FLORES 
X. ESCURA I DALMAU 
J. CARRERAS DEL RINCÓN 
Mª DOLORES DOMÉNECH VIC 
B. DE SALVADOR SALA 
A. BENEJAM PERETO 
F. VILLASEÑOR ROMERO 
P. SOLER ARTALEJO 
J. CALDERÓN ORTEGA 
R. CASAMITJANA ABELLA 
G. PROS TÁRREGA 
I. BEA SEGUÍ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 
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 un minut del dia vint-i-u de 
novembre de dos mil onze, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple 
municipal sota la Presidència de la 
Il·lma. Sra. Alcaldessa i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES PLENS DE DATES 
17 D’OCTUBRE DE 2011 I 26 D’OCTUBRE. 
 

- APROVAR per assentiment dels 25 membres electius presents els 
esborranys de les actes de la sessions anteriors celebrades els dies 17 d’octubre 
(extraordinària i ordinària) i 26 d’octubre (extraordinària) de 2011. 
 
DECLARACIONS JUNTA PORTAVEUS 
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 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT 
AL DOCUMENT MANIFEST 25 NOVEMBRE 2011. DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 
 
 Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per 
manifestar el nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el 
nostre condol per les dones que han estat víctimes de la violència masclista aquest 
any 2011, lamentant i rebutjant no només les morts causades per aquesta violència, 
sinó totes aquelles manifestacions violentes, sovint silencioses i silenciades, que 
mantenen algunes dones sotmeses al terror o la humiliació. 
 
 La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un 
obstacle per assolir la pau i el progrés de les nacions i del pobles; no tan sols 
destrueix vides, sinó que també soscava el desenvolupament de les dones en llibertat 
i la possibilitat que puguin exercir la plena ciutadania en igualtat de condicions. 
 
 Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament 
desiguals entre dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a 
l’imaginari col·lectiu, per això és tant complexa la seva identificació i tan difícil la seva 
eradicació. Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir 
veritablement els drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que 
permeti esborrar el sexisme de les estructures socials, econòmiques i polítiques. 
 
 Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la 
violència. Tenim la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista que 
estableix els mecanismes per reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic 
de les dones a viure sense violència. També tenim un major coneixement sobre la 
situació de les dones en la nostra societat i hem desplegat recursos per a l’atenció i 
per a la reparació dels danys causats a les dones i els seus fills i filles, així com 
programes de sensibilització, de prevenció i d’identificació precoç dels abusos. 
 
 Són molts els esforços que s’estan realitzant des de les institucions públiques i 
els organismes internacionals, també des de les organitzacions no governamentals, 
des de les associacions i entitats de dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i fins i 
tot de moltes persones que, a títol individual, s’han implicat en aquesta lluita, perquè 
només amb la participació del conjunt de la societat serà possible avançar.  
 
 Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els 
models simbòlics que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència 
masclista. Per això, cal seguir invertint esforços en la prevenció i la sensibilització 
social, i fer de l’educació l’eina bàsica per abocar les generacions futures a viure en 
un món on les relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència. 
 
 Així doncs, avui, en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem 
renovar el nostre compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el 
respecte mutu, l’autonomia i la llibertat per a tothom.  
 
 Finalment volem agrair a les persones que componen la Comissió per la lluita 
contra els maltractaments i la violència domèstica de Sant Cugat del Vallès, formada 
per: Cap Sant Cugat, Cap Valldoreix, Cap Salut Mental, Grup d’Atenció a la Víctima 
de la Comissària de Sant Cugat del Vallès de Mossos d’Esquadra, Centre Borja, 
Associació Dona i Drets, EAP del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
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Catalunya, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, Grup de Dones de la Creu d’en 
Blau, Associació Noestasola, i els serveis municipals: Atenció a la dona, Serveis 
jurídics, Serveis socials, Educació, Salut Pública, i Policia local, pel treball coordinat 
que estan duent a terme, moltes vegades de manera voluntària, i que amb la seva 
acció i treball  esta ajudant a moltes dones, nens, nenes i famílies que pateixen 
aquest tipus de violència a la nostra ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant 
Cugat es suma al manifest que també avalen la Generalitat de Catalunya, les entitats 
municipalistes i les quatre Diputacions catalanes. No els llegiré el Manifest atès que ja 
el tenen i per tant podem passar, entenc, als següents punts de l’ordre del dia. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
 
 3.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU i PSC PER POSICIONAR 
SANT CUGAT COM UNA CIUTAT INTEL·LIGENT (SMARTCITY) DE REFERÈNCIA 
A CATALUNYA. 
 
 Atès que aquest ajuntament i aquesta ciutat han volgut ser sempre pioners en 
l'ús i el desenvolupament de les noves tecnologies i la societat de la informació i el 
coneixement. Com ho demostren l'aprovació, l'any 2000, d'un Pla Director de la 
Societat de la Informació, i l'any 2008 del Pla Local d'innovació. Un pla, aquest darrer, 
que ha permès els darrers 4 anys entre altres coses, desplegar fibra òptica pública 
com mai abans (50km de canalitzacions, connectant 25 edificis públics); construir 6 
torres de telecomunicacions (a la Floresta, al Turó de Can Mates, al Golf de Can Sant 
Joan i tres més a Valldoreix, més una pendent de construir per part de la Generalitat 
a Les Planes) per millorar les prestacions dels serveis municipals (Policia, Protecció 
Civil, TV-SantCugat i cugat.cat) amb l’objectiu futur de poder oferir serveis de banda 
ampla inalàmbrica (wimax) als ciutadans dels districtes; posar wifi als principals 
edificis públics de la ciutat; posar en marxa el canal youtube SantCugat, essent la 
primera ciutat de l’estat en fer-ho; implementar un sistema de reg intel·ligent que ens 
ha permès estalviar un 20% d’aigua de reg de parc i jardins, i començar a desplegar 
semàfors amb LEDs per tal d’abaratir la factura de llum; transformar radioSantCugat 
en un Grup Multimèdia (cugat.cat) creant la primera televisió local per internet de tot 
Catalunya (cugatTV); o instal.lar 4 Quioscs d’Informació Multimèdia a diversos punts 
de la ciutat per apropar la informació i la tramitació electrònica al ciutadà. 
 
 Atès que la tecnologia és un instrument eficaç per donar respostes eficients en 
els àmbits dels serveis urbans, la mobilitat, els serveis a les persones, el medi 
ambient i la governança, i que el model Smart City neix amb l’esperit de posar a la 
ciutadania en el centre dels projectes. En aquest sentit la tecnologia és un instrument 
d’especial utilitat per a l’Administració per posar a disposició de persones, entitats i 
empreses serveis en línea que s’ofereixen 365 dies l’any 24 hores al dia, amb 
independència de la seva localització en el municipi, evitant desplaçaments 
innecessaris i millorant la inclusió social i facilitant l’accés a la informació pública. 
 
Atès el marc jurídic vigent: 
 
• La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 

i particularment de no aportar informació o dades que estiguin en poder de les 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12352


                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.11                    pàg. 4 
 

administracions, però quan hagin d’aportar documentació addicional, aquesta 
podrà ser enviada en format electrònic. 

 
• La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, que incideix especialment la 
interoperabilitat entre els mitjans electrònics de les diverses administracions 
públiques per tal d’establir els mecanismes d’intercomunicació i coordinació 
adients. 

    
 Atès que el Pla Local d’Innovació 2008 (“SantCugat ciutat verda i digital”), 
mereixedor del premi Living Labs Global, es va desenvolupar a partir d’un procés 
intens de participació ciutadana amb gran part dels agents socials, econòmics, 
educatius i tecnològics de la ciutat, i aprovat per consens de totes les forces 
polítiques en sessió plenària de 15 de juny de 2009, un pla que va permetre definir els 
valors que compartim amb els ciutadans: innovació, eficiència, estalvi, sinèrgies 
(transversalitat), excel·lència i sostenibilitat, valors que han inspirat el nou Pla 
Estratègic SantCugat Ciutat Intel·ligent 2020 (SmartCity) que va ser presentat el 15 
d'octubre de 2010 conjuntament amb el projecte smartcity de la ciutat de Lleida, acte 
que va ser presidit pel llavors Conseller d'Economia de Catalunya, l'Honorable Sr. 
Castells. 
  
 Atès que totes les accions del Pla Estratègic s'orienten a l’estalvi i al retorn de 
les inversions, com un dels eixos directors del nou model de gestió intel·ligent de 
l'Ajuntament de Sant Cugat. Un model que té com a principals objectius la millora de 
la qualitat dels serveis al ciutadà i el valor afegit ofert; la definició d’un model de 
negoci associat a cada inversió tecnològica, considerant la participació de l’iniciativa 
privada; la priorització dels projectes en termes de rendibilitat econòmica i social; i la 
Integració dels recursos entre els diferents organismes i institucions per millorar la 
seva rendibilitat. 
 
 Atès que el concepte de ciutat intel·ligent es defineix com a aquella que fa ús 
dels avenços tecnològics per millorar la qualitat de vida dels seus habitants, ja no és 
una oportunitat sinó una prioritat com a conseqüència de les necessitats d'estalvi que 
tenim els municipis degut a la greu crisi econòmica que patim. 
 
 Atès que la innovació tecnològica és la base sobre la que s’ha d’edificar la 
ciutat intel·ligent, model de ciutat que ens ha de permetre assolir l’excel·lència en la 
gestió econòmica, en el servei a les persones i en el desenvolupament del talent i el 
coneixement de la nostra ciutat. 
 
 Per tots aquests motius, el Ple Municipal ACORDA: 
 
 1r.- Posicionar Sant Cugat els propers anys com una ciutat intel·ligent de 
referència a Catalunya. 
 
 2n.-  Encomanar a la gerència l’elaboració d’un pla de treball durant el 2012, 
per avançar per mitjans electrònics en la relació de la ciutadania amb l’Administració 
garantint els drets d’accés electrònic als serveis públics, aconseguir la màxima 
integració de processos i la simplificació dels tràmits, i donar un impuls als convenis 
de cooperació amb altres administracions en favor de la interoperabilitat. 
 
 3r.- Promoure ens i/o fórmules de parteneriats público-privats per desenvolupar 
projectes smartCity, amb l'objectiu de fer partícips a les empreses, fundacions, 
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universitats, centres de recerca i teixit associatiu, i així contribuir a la millora de 
l'activitat econòmica i social del territori. 
 
 4t.- Adquirir el compromís, sempre que sigui possible per la temàtica, a incloure 
barems de qualificació "smart" en els plecs i concursos públics de l'Ajuntament. 
 
 5è.- Buscar fonts de finançament públic a tots els nivells institucionals que 
permetin i ajudin a cofinançar la Ciutat Intel·ligent (smartCity). 
 
 6è.- Publicitar i fer arribar aquesta moció a tots els agents implicats. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ: En primer lloc deixeu-me fer un agraïment al 
Partit Socialista per sumar-se a aquesta moció i ser per tant copartíceps de la 
redacció d’aquesta moció, ens hauria agradat que la resta de grups també 
s’haguessin sumat, no ha estat possible, en tot cas després veurem com es posiciona 
cadascú. 
 
 Per començar una mica la defensa de la moció que sí m’agradaria explicar és 
que des dels anys 80 l’urbanisme ha estat en certa manera l’eix vertebrador dels 
nostres municipis. Com deia Martí Pol en una frase d’un bonic poema, als principis 
dels anys 80 deia “tot està per fer i tot és possible” i tenia molta raó, les ciutats -i aquí 
tenim al primer alcalde de la nostra democràcia- tenien molts reptes, moltes 
mancances, no hi havia Centres Cívics, no hi havia complexos esportius, s’havien 
d’urbanitzar molts carrers i per tant l’urbanisme ha estat el gran protagonista 
d’aquests primers 25 anys de democràcia, però l’any 2007 va arribar la crisi 
econòmica i això evidentment ha fet que als nostres municipis els nostres ingressos 
s’hagin vist molt afectats i per tant allò que dèiem abans de que tot està per fer i tot és 
possible segurament ho hauríem de canviar per un “ja no tot està per fer i segurament 
ja no tot és possible”, i per tant més que mai toca en aquests moments entrar en una 
fase, en una era de la gestió i de la innovació. Hem de ser capaços de gestionar 
millor les nostres ciutats, hem de ser capaços d’innovar en la gestió. I aquí és a on 
apareix el concepte de ciutat intel·ligent, d’Smart City, que en definitiva, i he volgut 
agafar una mica la definició que fa la wiquipèdia, diu que les ciutats intel·ligents, les 
Smart City, són aquelles ciutats que apliquen les TIC, que són les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, per tal de garantir un desenvolupament sostenible, un 
increment de la qualitat de vida dels seus ciutadans, una major eficiència dels seus 
recursos, tant de tipus humans com energètics, i una millor participació ciutadana. 
Anant una mica al que diu la moció, el concepte de “ciutat intel·ligent” es defineix com 
aquella que fa ús dels avenços tecnològics per millorar la qualitat de vida dels seus 
habitants. Ja no és una oportunitat sinó una prioritat, com a conseqüència de les 
necessitats d’estalvi que tenim els municipis degut a la greu crisi econòmica que 
patim,  
  
 Per tot plegat, i ara sí que llegiré una mica els acords que són molt curts de la 
moció, el Ple municipal acorda: 
  
 - Posicionar Sant Cugat els propers anys com una ciutat intel·ligent de 
referència a Catalunya. 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.11                    pàg. 6 
 

 -  Encomanar a la gerència l’elaboració d’un pla de treball durant el 2012, per 
avançar per mitjans electrònics en la relació de la ciutadania amb l’Administració 
garantint els drets d’accés electrònic als serveis públics, aconseguir la màxima 
integració de processos i la simplificació dels tràmits, i donar un impuls als convenis 
de cooperació amb altres administracions en favor de la interoperabilitat. 
 
 - Promoure ens i/o fórmules de parteneriats público-privats per desenvolupar 
projectes smartCity, amb l'objectiu de fer partícips a les empreses, fundacions, 
universitats, centres de recerca i teixit associatiu, i així contribuir a la millora de 
l'activitat econòmica i social del territori. 
 
 - Adquirir el compromís, sempre que sigui possible per la temàtica, a incloure 
barems de qualificació "smart" en els plecs i concursos públics de l'Ajuntament. 
 
 - Buscar fonts de finançament públic a tots els nivells institucionals que 
permetin i ajudin a cofinançar la Ciutat Intel·ligent (smartCity). 
 
 - Publicitar i fer arribar aquesta moció a tots els agents implicats. 
 
 En definitiva, la ciutat intel·ligent és aquella ciutat que per sobre de tot ha de 
ser capaç de gestionar molt millor els serveis i els recursos públics del seu municipi i 
per això cal mesurar, hi ha una frase que m’agrada molt del Galileo Galilei que deia 
“mesura tot allò que puguis i el que no puguis fes-ho mesurable”, i a això hi podríem 
afegir que allò que no es pot mesurar no es pot avaluar, i el que no es pot avaluar no 
es pot millorar. Aquest és el projecte d’smartCity que defensem per la nostra ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo també volia sumar-me a l’agraïment a Convergència i Unió perquè 
hem pogut arribar a aquesta moció. Passades les eleccions la vida continua i 
evidentment toca continuar defensant els drets dels ciutadans i per tant la millor 
manera d’ajudar-los que és el que ens toca com a representants de la ciutat. Jo m’he 
deixat el llibre de frases fetes, per tant no en faré cap, jo crec que el Sr. Puigneró ha 
explicat molt bé a què ens estem referint com a smartCity. L’altre dia parlant amb la 
meva veïna va veure una notícia dels smartCity’s i parlant de la comunicació em 
preguntava que què faríem, si posaríem cotxes Smart. Hi ha coses que són molt 
importants i a vegades no ho semblen, i aquesta ho és, que és com ens connectem 
de l’Ajuntament cap a fora i part de les nostres esmenes veníem de com ens 
connectem des dels ciutadans cap a dintre de l’Ajuntament, i ja sabeu que existeix la 
llei d’accés dels ciutadans a l’Administració Pública, i allò que alguna vegada hem 
parlat amb algun de vostès, de si fem una sol·licitud de l’escola bressol hem de portar 
la documentació i també per una altra cosa l’hem de tornar a portar, etc., doncs 
smartCity també és això, ciutat intel·ligent, per tant en aquest sentit entenem que és 
important, aquesta és una declaració, ja hi ha tasca feta per part de l’equip de govern 
en aquests mesos i evidentment esperem que no avancem des del cartró pedra sinó 
des de les coses que funcionen i existeixen i no són solament missatges 
comunicatius, i per tant anunciem que nosaltres continuarem en aquesta línia i el 
proper Ple presentarem una moció o una pregunta -que esperem també treballar amb 
la resta de companys del Consistori- sobre la Carta de Sabadell Municipal. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Nosaltres 
estem d’acord amb bastants coses de les que es diuen en aquesta moció, 
evidentment no ens oposem a sensors que es posen en contenidors per optimitzar la 
recollida d’escombraries, ni coses que millorin el sistema de reg i promoguin l’estalvi, 
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semàfors amb leds, ni en transformar per exemple Ràdio Sant Cugat en un grup 
multimèdia, amb tot això estem bastant d’acord. Creiem que la tecnologia pot ser com 
es diu en la moció un instrument eficaç per millorar l’eficiència i com es diu en 
l’esmena que ha introduït el grup Socialista, promoure les TIC per millorar la 
comunicació de l’Administració amb els ciutadans ens sembla molt bé. Tot i això -i 
sense voler ofendre- em sembla que el to de la moció és una mica “pijo” per dir-ho 
d’alguna manera però no ho dic per ofendre, ho dic perquè es repeteixen molts 
conceptes com “ser els primers en tot”, “ciutat de referència”, “excel·lència”, 
“coneixement”, “talent”, i evidentment que volem que la nostra ciutat tingui això però 
em sembla que es reitera molt com si fos la panacea una mica això de l’smartCity. 
Nosaltres com que sabem que s’aprovarà això i que es tirarà endavant, esperem que 
serveixi per optimitzar, per generar més eficiència, però per exemple de moment el 
tema dels KIM’s que vam comentar l’altre dia, per a nosaltres és una cosa que creiem 
que no està responent a les necessitats per les quals es va crear, per tant esperem 
que la implementació es millori. 
 
 Això que dèiem del llenguatge una mica triomfalista, ho dèiem perquè per 
exemple nosaltres no ens oposem a que s’apliquin criteris marc en els plecs de 
condicions de l’Ajuntament però creiem que hi ha moltes altres coses que s’han 
d’incloure i que creiem que ara potser no es contemplen, com per exemple que no hi 
hagi explotació laboral en els convenis, que a part de facilitar que empreses que 
apliquin criteris intel·ligents en tinguin prioritat doncs també cobrar dies de treball o 
altres que ofereixin valor afegit en el sentit que generin feina a persones del municipi i 
la formació. En aquest sentit emfasitzar un dels acords diu que es fomentarà 
partenariats perquè es vinculin empreses, fundacions, universitats i centres de 
recerca, doncs emfasitzar una mica i vincular el món universitari que hi ha a Sant 
Cugat i la gent de Cicles Formatius per generar ocupació i perquè tota aquesta 
implementació repercuteixi positivament a la ciutat. 
 
 Amb aquestes petites coses que nosaltres comentem i amb les que no hi 
estem d’acord podríem fins i tot estar d’acord amb la moció però hi ha una cosa que 
no ens permet votar a favor i és el tema d’INDRA, ho vam comentar fa molt de temps, 
i en l’últim Ple municipal va quedar clar que no compartim la visió de l’exèrcit, l’equip 
de govern va dir que no tenia res en contra dels exèrcits, però nosaltres sí, i creiem 
que és una mica estrany que una empresa que fa coses tan intel·ligents com els 
sistemes de reg i aquestes coses doncs faci coses com millorar la capacitat de matar, 
bàsicament INDRA es nodreix d’això, de fer coses militars, i una empresa que es 
dedica a matar més i millor doncs no volem que estigui per res vinculada al nostre 
Ajuntament, per tant compartim una part de la moció, no compartim gens això altre, i 
per tant ens abstindrem en la votació. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En 
primer lloc i en la línia que comentava el Sr. Bea, nosaltres tampoc no donarem 
suport a la moció però tampoc no ens hi oposarem perquè compartim el que vol dir la 
moció, en un moment complicat millorar l’eficiència, disminuir els costos per aquesta 
via de la utilització de les TIC’s és una bona cosa, és important, és interessant, però 
això és resultat també de tot un pla redactat en aquest cas per dues empreses que no 
fan aquestes coses per res, en aquest cas el Pla el van redactar Abertis i Indra, 
tothom sap què és Abertis, tothom sap què és Indra, són empreses que no fan res per 
res, el cas d’Abertis està més clar, i en el cas d’Indra també té les implicacions que 
comentava el Sr. Bea, Indra està molt implicada en el que és la tecnologia militar i en 
aquest cas no podríem estar d’acord. En qualsevol cas dir que en aquest cas 
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compartiríem el fi però no els mitjans, per allò d’anar citant a gent i citar a Maquiavelo 
també. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres pensem que aquesta moció és més una declaració d’intencions que una 
moció concreta, unes intencions que són certament molt bones perquè qui negarà 
que tot el que es proposa és bo per la ciutat, per tant nosaltres ja d’entrada els hi 
adverteixo que votarem a favor de la moció, el que sí voldria dir és que aquí s’ha de 
tenir en compte que aquí es fa un seguit de mesures que entren dintre d’aquest 
projecte d’smartCity, algunes ja s’han fet o s’estan desenvolupant, altres es faran, i el 
que sí voldríem és advertir que quan aquestes intencions es posin en pràctica es 
tingui en compte que estem en un temps d’austeritat, que suposo que es tindrà en 
compte, és a dir que totes aquelles coses que serveixen per a fer un estalvi de la 
despesa de l’Ajuntament d’entrada ens semblen bé, amb les altres s’ha de tenir en 
compte que el primer que ha de contemplar l’ajuntament són els drets bàsics dels 
ciutadans que en aquest moment i en el futur estan a vegades amb dificultats per 
poder-los atendre, doncs que això estigui molt present i que no s’estiri més el braç 
que la màniga, que no estem en temps de particular prosperitat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ: Agrair en aquest cas el suport també del 
Partit Popular a la moció, ja els hi he dit que això serà així, que a banda de tot el que 
s’ha fet, el que es farà va en la línia, amb l’objectiu precisament d’estalviar, de 
procurar ser més eficients en com prestem els serveis sobretot a l’espai urbà, que és 
una despesa important de l’Ajuntament, per tant sempre en la línia de que qualsevol 
inversió que fem, que a banda el que intentarem és que la inversió la faci en aquest 
cas el concessionari, per tant introduir aquests elements en els Plecs perquè la gestió 
que fan en aquest cas la concessionària de l’enllumenat, d’escombraries o de zona 
blava ja incorpori aquests elements smart, aquests elements d’intel·ligència per poder 
fer una gestió més eficaç d’aquest espai urbà, per tant això ho tenim contemplat i de 
fet per això és un dels acords també de la moció. 
 
 Pel que fa a Iniciativa i a la CUP, bé, jo intencionadament ja no vaig fer esment 
a la moció ni d’INDRA ni d’Abertis perquè sabia que els hi generava aquest rebuig, 
però jo els hi vull dir que les empreses no són dolentes de per si, les empreses 
intenten evidentment fer el seu negoci i en aquest cas segurament algunes d’elles, i 
en trobarem també d’altres, que donen serveis en aquest cas a exèrcits però també 
fan altres coses profitoses i no per això també les hem de desqualificar. En tot cas 
celebrar que com a mínim s’abstinguin i estic segur que a la llarga veuran que el 
projecte aquest d’smartCity és un projecte molt bo per la ciutat i molt positiu, al marge 
d’INDRA’s i Abertis com vostès han comentat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     21 (CiU, PP i PSC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       4 (ICV-EUiA i CUP) 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER SOL·LICITAR LA 
INTEGRACIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA DEL CORREDOR FERROVIARI DEL 
MEDITERRANI AL SEU PAS PER SANT CUGAT. 
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 El passat 19 d’octubre la Comissió Europea va donar llum verda al projecte 
conegut com a Corredor Ferroviari del Mediterrani. Aquest corredor ha estat inclòs en 
els projectes impulsats per l’ens europeu com a eix prioritari en la futura xarxa 
ferroviària d’Europa, tant de mercaderies com de passatgers. 
 
 El Corredor Ferroviari del Mediterrani resseguirà la costa mediterrània de la 
Península Ibèrica des del port d’Algesires fins a la frontera francesa, connectant els 
principals ports catalans –el de Barcelona i el de Tarragona– amb la resta d’Europa i 
amb el sud de l’Estat espanyol. Des de la frontera de Catalunya amb l’Estat francès, 
aquest eix ferroviari travessarà França, Luxemburg, Alemanya, Dinamarca i Suècia, 
fins a connectar amb Sant Petersburg, passant per Hèlsinki, la capital noruega. A 
més, aquest eix tindrà dues bifurcacions: una que anirà des d’Alemanya cap al nord 
d’Itàlia, fins a connectar amb el port de Gènova, passant per Suïssa; i una segona, 
que sortint també d’Alemanya, connectarà els importants ports d’Anvers i Rotterdam 
amb l’eix ferroviari del que participarà Catalunya.  
 
 Els Governs de Catalunya i l’Estat espanyol han manifestat la seva satisfacció 
per la decisió de la Comissió Europea d’incloure el Corredor Ferroviari del Mediterrani 
en la xarxa d’eixos prioritaris. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès se suma a 
aquesta satisfacció, ja que per la dimensió del conjunt de l’eix ferroviari, exposada en 
el paràgraf anterior, és obvi que aquesta infraestructura serà molt important pel 
desenvolupament econòmic del conjunt de l’Estat espanyol, de Catalunya i de Sant 
Cugat. De fet, el teixit empresarial de Sant Cugat serà un dels més beneficiats per 
aquesta infraestructura ferroviària. 
 
 Malgrat la satisfacció amb que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acull la 
decisió que ha pres la Comissió Europea, el consistori subscriu el comunicat fet públic 
per FERRMED on es demana que es tinguin presents les següents qüestions: 
 
o La correcta identificació dels Corredors Principals a la Xarxa Central, prioritzant-hi 

les inversions.  
 
o La implantació progressiva dels Estàndards FERRMED a l’expressada Xarxa 

Central, començant pels Corredors Principals, considerant –entre d’altres 
conceptes- la major longitud dels trens de mercaderies i l’urgent canvi d’ample de 
via a les línies convencionals del Corredor Mediterrani Ibèric.  

 
o La inserció de l’aglomeració urbana de Màlaga com a node de la Xarxa Central.  
 
o La inclusió, en el Corredor Mediterrani Ibèric, de les línies Llorca – Granada i 

Almeria – Motril – Màlaga – Algesires així com les grans circumval·lacions de les 
ciutats de Barcelona i València. 

 
 A més de les consideracions de FERRMED, l’Ajuntament de Sant Cugat posa 
de manifest la seva preocupació per l’impacte acústic que, amb el Corredor Ferroviari 
del Mediterrani, poden patir els barris de Coll Favà i de Can Magí-Roquetes. 
L’increment de pas de trens de mercaderies de fins a 750 metres de llarg, 
especialment en hores nocturnes, fa del tot necessari prendre mesures i realitzar les 
inversions que calgui per minimitzar aquest impacte. 
 
 Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el ple municipal de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès acorda el següent: 
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 1.- Instar al Govern de l’Estat, a través del Ministeri de Foment, a incloure en 
les seves inversions el cobriment, mitjançant un calaix, de les vies de Renfe al seu 
pas pels barris de Coll Favà i Can Magí-Roquetes. 
 
 2.- Sol·licitar el suport del Govern de la Generalitat, a través de la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat, en la demanda de cobriment de les vies que l’Ajuntament 
traslladarà al Govern de l’Estat.  
 
 3.- Demanar al Govern de l’Estat, a través del Ministeri de Foment, que 
incorpori en el projecte les consideracions que ha marcat l’associació FERRMED un 
cop coneguda la decisió de la Comissió Europea pel que fa al Corredor Ferroviari del 
Mediterrani. 
 
 4.- Informar la Comissió Europea, a través del Comissari Europeu de 
Transports, de les demandes de l’Ajuntament de Sant Cugat en referència a les 
inversions que l’Estat espanyol haurà de fer per desenvolupar el Corredor Ferroviari 
del Mediterrani. 
 
 5.- Traslladar el contingut d’aquesta moció al conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder; al ministre de Foment del 
Govern de l’Estat que es formi després de les eleccions generals del 20 de novembre 
del 2011; al comissari europeu de Transports, Siim Kallas; i a l’associació FERRMED.   
 

ESMENES DEL PSC I PP SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA DE CiU 
 
 - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU AMB ESMENES DELS GRUPS 
MUNICIPALS DEL PSC I DEL PP PER SOL·LICITAR LA INTEGRACIÓ 
AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA DEL CORREDOR FERROVIARI DEL 
MEDITERRANI AL SEU PAS PER SANT CUGAT. 
 
 El passat 19 d’octubre la Comissió Europea va donar llum verda al projecte 
conegut com a Corredor Ferroviari del Mediterrani. Aquest corredor ha estat inclòs en 
els projectes impulsats per l’ens europeu com a eix prioritari en la futura xarxa 
ferroviària d’Europa, tant de mercaderies com de passatgers. 
 
 El Corredor Ferroviari del Mediterrani resseguirà la costa mediterrània de la 
Península Ibèrica des del port d’Algesires fins a la frontera francesa, connectant els 
principals ports catalans –el de Barcelona i el de Tarragona– amb la resta d’Europa i 
amb el sud de l’Estat espanyol. Des de la frontera de Catalunya amb l’Estat francès, 
aquest eix ferroviari travessarà França, Luxemburg, Alemanya, Dinamarca i Suècia, 
fins a connectar amb Sant Petersburg, passant per Hèlsinki, la capital finesa. A més, 
aquest eix tindrà dues bifurcacions: una que anirà des d’Alemanya cap al nord d’Itàlia, 
fins a connectar amb el port de Gènova, passant per Suïssa; i una segona, que sortint 
també d’Alemanya, connectarà els importants ports d’Anvers i Rotterdam amb l’eix 
ferroviari del que participarà Catalunya.  
 
 Els Governs de Catalunya, València, Múrcia, les Illes Balears i l’Estat espanyol 
han manifestat la seva satisfacció per la decisió de la Comissió Europea d’incloure el 
Corredor Ferroviari del Mediterrani en la xarxa d’eixos prioritaris. L’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès se suma a aquesta satisfacció, ja que per la dimensió del 
conjunt de l’eix ferroviari, exposada en el paràgraf anterior, és obvi que aquesta 
infraestructura serà molt important pel desenvolupament econòmic del conjunt de 
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l’Estat espanyol, de Catalunya i de Sant Cugat. De fet, el teixit empresarial de Sant 
Cugat serà un dels més beneficiats per aquesta infraestructura ferroviària. 
 
 Malgrat la satisfacció amb que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acull la 
decisió que ha pres la Comissió Europea, el consistori subscriu el comunicat fet públic 
per FERRMED on es demana que es tinguin presents les següents qüestions: 
 
o La correcta identificació dels Corredors Principals a la Xarxa Central, prioritzant-hi 

les inversions.  
 
o La implantació progressiva dels Estàndards FERRMED a l’expressada Xarxa 

Central, començant pels Corredors Principals, considerant –entre d’altres 
conceptes- la major longitud dels trens de mercaderies i l’urgent canvi d’ample de 
via a les línies convencionals del Corredor Mediterrani Ibèric.  

 
o La inserció de l’aglomeració urbana de Màlaga com a node de la Xarxa Central.  
 
o La inclusió, en el Corredor Mediterrani Ibèric, de les línies Llorca – Granada i 

Almeria – Motril – Màlaga – Algesires així com les grans circumval·lacions de les 
ciutats de Barcelona i València. 

 
 A més de les consideracions de FERRMED, l’Ajuntament de Sant Cugat posa 
de manifest la seva preocupació per l’impacte acústic que, amb el Corredor Ferroviari 
del Mediterrani, poden patir els barris de Coll Favà i de Can Magí-Roquetes. 
L’increment de pas de trens de mercaderies de fins a 750 metres de llarg, 
especialment en hores nocturnes, fa del tot necessari prendre mesures i realitzar les 
inversions que calgui per minimitzar aquest impacte. 
 
 Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el ple municipal de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès acorda el següent: 
 
 1.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, a través del Ministeri de Foment, a incloure 
en les seves inversions el cobriment, mitjançant un calaix, de les vies de Renfe al seu 
pas pels barris de Coll Favà i Can Magí-Roquetes. 
 
 2.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya, un estudi del cobriment  
en determinats llocs, de les vies dels FGC al seu pas pel centre urbà.  
 
 3.- Demanar al Govern de l’Estat, a través del Ministeri de Foment, que 
incorpori en el projecte les consideracions que ha marcat l’associació FERRMED un 
cop coneguda la decisió de la Comissió Europea pel que fa al Corredor Ferroviari del 
Mediterrani. 
 
 4.- Instar al Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, a millorar la 
interconnexió entre les dues xarxes ferroviàries a través de les estacions que 
ambdues administracions tenen a Volpelleres, adequant l’entorn i facilitant el trànsit 
viari.  
 
 5.- Informar la Comissió Europea, a través del Comissari Europeu de 
Transports, de les demandes de l’Ajuntament de Sant Cugat en referència a les 
inversions que l’Estat espanyol haurà de fer per desenvolupar el Corredor Ferroviari 
del Mediterrani. 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.11.11                    pàg. 12 
 

 6.- Traslladar el contingut d’aquesta moció al conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al ministre de Foment del Govern de 
l’Estat, al comissari europeu de Transports i a l’associació FERRMED.   
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’han presentat esmenes per part del grup 
Socialista i també una esmena per part del grup Popular, per tant passarem entenc a 
discutir prèviament les esmenes. Em diuen que s’ha arribat a un acord, perfecte, 
doncs si és així tindrà la paraula ja directament el Sr. Pere Casajoana per exposar la 
moció. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
Tot seguit passo a llegir la moció tal com hem acordat amb el Partit dels Socialistes 
de Catalunya i amb el Partit Popular. 
 
 (El regidor Sr. Pere Casajona dóna lectura a l’anterior moció). 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres quan vam rebre aquesta moció ens va semblar bé genèricament en el seu 
contingut però notàvem a faltar que no parléssim de les altres vies que passen per la 
nostra ciutat que són les vies de Ferrocarrils, pensàvem que ja que sol·licitem el 
cobriment de les vies dels ferrocarrils de Renfe demanem també el cobriment de les 
vies de Ferrocarrils de la Generalitat i en aquest cas així vam presentar les esmenes i 
creiem que s’ha recollit en part en el que són els acords de Ple i per tant li donarem 
suport com no pot ser d’una altra manera, però insistíem en això, que pel nostre 
municipi a part de les vies de Renfe hi passen les vies de Ferrocarrils i aquestes 
també causen problemes, sobretot als veïns del centre i que seria bo que posats a 
cobrir ho cobríssim tot. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: El grupo municipal del Partido Popular se vio en la necesidad de solicitar 
esta pequeña modificación a título de enmienda para que conste y quede claro 
porque en los últimos meses ha salido en los medios de comunicación que el Partido 
Popular, sobre todo se decía el PP de Cataluña i el PP nacional, estaba en contra del 
corredor del Mediterráneo, y consideramos que es muy oportuno recoger en la 
moción que anteriormente ya han sido diferentes gobiernos autonómicos como 
pueden ser el Gobierno de la Comunidad Valenciana, el Gobierno de la región de 
Murcia, el Gobierno de las Islas Baleares, en que de manera clara y expresa tal como 
ha hecho el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Generalitat, han apostado de 
manera clara por este Corredor Mediterráneo. En este sentido consideramos 
necesario para disipar dudas y que quede claro y por escrito hacer mención expresa 
a este hecho. Y en segundo lugar también consideramos que ha sido mejorada la 
redacción de los suplicandos cuando se hace mención a “l’estudi del cobriment de les 
vies de Ferrocarrils” y no a “l’estudi i cobriment”, consideramos que es necesario en 
estos momentos en que las finanzas públicas están como están, pues antes de hacer 
obras pues estudiarlas bien, considerar el coste que pueden tener y en su caso tirar 
adelante. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: En 
l’anterior Ple nosaltres ja vam votar en contra del tema de la moció del Corredor 
Mediterrani, vam esgrimir diferents motius polítics i econòmics, en aquest cas se’ns 
planteja una moció que és evident que va en benefici d’una part important dels veïns i 
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veïnes de Sant Cugat i és en funció d’això que votarem a favor de la moció un cop 
han quedat totes les esmenes introduïdes, tot i que ja ho vaig dir en una Comissió 
aprofito per dir-ho, en lloc de fer servir eufemismes per parlar de governs de diferents 
espais com el País Valencià, Múrcia o les Illes, no costava res dir Països Catalans. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Només per dir que ja estàvem d’acord amb el text inicial d’aquesta moció però jo crec 
que s’ha enriquit prou bé amb les esmenes tant del PSC com del Partit Popular. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PM) PER IMPULSAR 
UNA SEGONA RESIDÈNCIA-CENTRE DE DIA DE CARÀCTER PÚBLIC A SANT 
CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que el ràpid creixement del nostre municipi s’ha realitzat de forma 
precipitada en els darrers anys. 
 
 Atès que la població del nostre municipi, tot i de ser amb una taxa de població 
infantil molt elevada, està envellint. 
 
 Atès que els serveis públics d’atenció a la gent gran a la ciutat no han crescut a 
la ciutat d’ençà de la posada en marxa de la residència de Santa Rosa. 
 
 Atès que Sant Cugat només disposa d’un centre de dia per a gent gran de 
caràcter públic.  
 
 Atès que en la majoria de programes electorals de les formacions polítiques 
amb representació al consistori apuntaven la necessitat immediata d’una segona 
residència pública i d’un altre centre de dia al municipi. 
 
 Atès que la ràtio de places públiques de residències i centres de dia públiques 
a Sant Cugat és inferior a la mitjana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
 Atès que no podem garantir places públiques d’aquests serveis per a la gent 
gran del nostre municipi. 
 
 Atès que el Departament de Benestar i Família havia donat el vist-i-plau per a 
la seva planificació abans de l’estiu de l’any 2010 i ho va anular de les seves reserves 
pressupostàries. 
 
 Atès que l’impuls inicial només contempla una reserva de sòl, no preveu una 
construcció immediata, ni  tampoc la despesa necessària. Si està prevista una 
planificació sine die i un seguit de processos administratius que es podrien posar en 
marxa. 
 
 Atès que el consistori de Sant Cugat ha de mostrar la voluntat de servei públic i 
garantir l’atenció de totes les persones grans amb situació especial o de necessitat.  
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 Atès que en el Pla d’equipaments aprovat en el passat mandat existia la 
necessitat i es contemplava la voluntat de l’anterior equip de govern. 
 
 Per aquests motius el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès proposa que el Ple d’aquesta Corporació prengui els següents acords: 
 
 1r.- Instar al Departament de Benestar i Família a planificar un segon 
equipament públic combinant una nova residència assistencial i centre de dia per a 
persones grans. 
 
 2n.- Projectar, reservar i proposar al Departament de Benestar i Família una 
reserva de sòl efectiva per a la construcció d’aquest nou equipament. 
 
 3r.- Traslladar els presents acords a la taula de la gent gran de Sant Cugat del 
Vallès i del Tercer Sector. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres varem presentar aquesta moció per reafirmar un acord de Ple del passat 
mandat en que instàvem a totes les forces polítiques que aleshores tenien 
representació a la construcció d’una segona residència conjuntament amb el servei 
de Llar de dia per les persones grans. Com tots sabem som una ciutat de més de 
86.000 habitants i que només disposa d’una residència i d’un centre de dia públics 
amb escasses places públiques i per tant el que des del Partit dels Socialistes de 
Catalunya volíem era incrementar l’oferta de places públiques i en aquest sentit no 
llegiré la moció, sí que llegiré en tot cas els acords de la moció, i en aquest sentit 
precisament per això la presentàvem. El primer acord seria instar al Departament de 
Benestar i Família a planificar un segon equipament públic combinant una nova 
residència assistencial i centre de dia per a persones grans; el segon acord seria 
projectar, reservar i proposar al Departament de Benestar i Família una reserva de sòl 
efectiva per a la construcció d’aquest nou equipament; i el tercer acord traslladar els 
presents acords a la taula de la gent gran de Sant Cugat del Vallès i del Tercer 
Sector. Estem parlant de no començar a executar una obra, sabem que les finances 
públiques estan com estan, i per tant com que ja ens sabem la resposta que quedi 
clar que no estem demanant que es comenci a fer l’execució de l’obra sinó que en el 
calendari econòmic sabem que fins el 2013 no es pot començar a executar aquest 
projecte i per tant el que demanem és que es comenci a posar fil a l’agulla per la 
construcció i que el 2013 estiguem preparats i que puguem fer això. Ens consta que 
pot haver-hi una cessió ja per part de l’ajuntament d’un terreny per a aquesta segona 
residència, però el que volem és que l’ajuntament estigui a l’expectativa i lluiti 
precisament per aquesta segona residència i que en tot cas és el nostre model 
assistencial per les persones grans. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: D’entrada 
valorar que ens agrada el contingut i el que comenta la moció, dir que hi votarem a 
favor, és una cosa que portàvem ja en el nostre programa com molts altres partits que 
estan aquí al Consistori i en tot cas refermar-nos en el fet que estem parlant d’un 
col·lectiu que a banda que és evident que Sant Cugat creixerà, segurament és el 
col·lectiu més vulnerable i el que és més fàcil que entri en situació de desemparament 
i per tant és el que segurament necessita de més ajut, tant a nivell econòmic, 
convencional com efectiu, per tant hi votarem a favor. 
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 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres no podem deixar de donar suport a una moció que proposa un 
equipament que considerem que és absolutament necessari donat el dèficit de places 
públiques que té el nostre municipi, atenent el nombre d’habitants que tenim. Jo 
voldria recordar també que quan es va debatre el Pla d’equipaments que es va fer 
amb una amplíssima participació ciutadana, un dels equipaments més proposats i 
més valorats i que la gent puntuava més era precisament aquest tipus de residències 
per a la gent gran, i a més a més i si jo no ho tinc malentès en algun moment s’havia 
proposat ja o s’havia tingut un projecte de construcció d’una altra residència aquí, per 
tant en el fons no faríem més que valorar això, i potser per últim jo penso que és 
possible que en el 2013, com deia el Pere Soler, pugui resultar un equipament 
absolutament imprescindible donat el progressiu envelliment de la població, i 
possiblement les retallades que poden arribar a la gent gran, que és la gent més 
vulnerable i és per aquests motius que òbviament donarem suport a la moció 
presentada pel grup del PSC. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aquesta moció toca un punt realment sensible com és la gent gran que està patint 
situacions difícils, ara bé, trobem a faltar dues coses en aquesta moció, una és el 
saber fins a quin punt Sant Cugat té necessitat d’una residència d’ancians que 
probablement no li discuteixo, només dic que trobo a faltar el punt, i la segona és quin 
cost tindria el fer-la. Certament és una declaració d’intencions la moció, és una 
declaració de bones intencions, però poden passar dues coses, o que sigui 
impossible o que no sigui del tot necessari; que hi hagi altres vies per atendre les 
situacions de la gent gran o bé pot passar que sigui urgent fer-la i llavors s’hagin de 
buscar recursos d’algun altre lloc per poder-la tirar endavant perquè sigui 
indispensable. De manera que nosaltres no votarem a favor però tampoc en 
abstindrem perquè sí que ens agradaria que més endavant es vegi amb la profunditat 
suficient quina és la situació d’aquesta població de Sant Cugat que pot estar 
especialment dificultada. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. SUSANNA 
PELLICER, EN NOM DE CiU: Des del grup municipal de Convergència i Unió 
informar tal com vam comunicar al grup del PSC que votarem en contra d’aquesta 
moció per les següents raons: 
 
 Recordar que en les Comissions Informatives del passat mandat vam treballar 
el Pla Gerontològic aprovat el setembre per unanimitat del 2003 i que tenia vigència 
durant 8 anys i precisament s’acabava en aquest passat mandat. Aquest Pla entre 
altres accions preveia reserva d’un sòl per a una segona residència pública i així es 
va fer, per tant alguna de les demandes que es fa en aquesta moció ja estan fetes, 
l’Ajuntament en aquell moment va fer els deures i hi ha una reserva de sòl per a això. 
També suposava un altre compromís per a nosaltres important i era que qualsevol 
residència nova que es fes tingués un número de places mínimes concertades per a 
la gent gran, concretament de Sant Cugat, fet que hem anat seguint el seu 
compliment com ha passat amb la Residència Amma, com la futura FIATC, que 
s’inaugurarà al febrer, i la de Mira-sol que no s’ha fet perquè no s’ha arribat a fer la 
residència. Per tant l’Ajuntament va fer els deures i tenim el terreny. 
 
 Durant l’any 2010 davant dels canvis legislatius que s’anaven produint i que 
afectaven aquest sector, bàsicament la Llei de la dependència i la Llei de Serveis 
socials que feia que les famílies poguessin rebre ajuts econòmics per fer front a 
places residencials per a gent gran, vam veure que davant d’aquest canvi havíem de 
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fer actualitzacions i per tant vam treballar conjuntament amb la Diputació i amb la 
Informativa una anàlisi de dades i una actualització de les tendències, amb la fi de 
que al desembre de 2010 vam tenir ja l’estudi fet i voldria dir també que durant tot 
aquest temps a Sant Cugat, tal com reflexa i ens diu aquest  estudi, vam tenir la sort, 
per a nosaltres, uns altres ho veuen d’una altra manera, de tenir diversos operadors 
que van venir aquí a fer al municipi les seves residències, tot s’ha de dir de molt bona 
qualitat, per tant l’estudi ens diu que actualment tenim una bona oferta de qualitat. 
 
 Què ens deia la Diputació?, doncs reflectia la situació d’aquestes residències 
que malgrat són privades tenen molts llits buits, i recomanava que semblava més 
lògic omplir aquestes places abans de fer edificis nous, evidentment per omplir 
aquests llits a preus accessibles ens recomanava i és el que estem fent que 
demanéssim a la Generalitat places concertades, i això és al que estem dedicant els 
nostres esforços, més que demanar a la Generalitat que construeixi ni ara ni al 2012, 
potser en un futur, la residència nova, fer que les famílies que ho necessitin puguin 
concertar una plaça o un ajut a una d’aquestes residències que ja estan fetes. Per 
tant amb aquest criteri d’eficiència intentem concertar el número màxim de places, 
hem tingut diverses entrevistes i en això és amb el que estem treballant, i aconseguir 
que la gent gran d’aquest municipi que està en llista d’espera aconsegueixi una plaça 
al nostre municipi al més aviat possible. Vull informar que actualment a Sant Cugat 
tenim una demora de 15 dies en l’adjudicació d’aquestes places. Paral·lelament la 
nostra política és que la gent gran també es pugui quedar el màxim de temps a casa 
seva, que és el que ells volen, i ens hem preocupat perquè tinguin una vida autònoma 
el màxim d’anys a casa seva, per això vam començar i estem realitzant uns 
programes d’ajuts a domicili com són bàsicament l’arranjament d’habitatge, per 
exemple canviar banyeres per dutxes, els pisos de Promusa per a gent gran adaptats, 
etc. Lògicament arriba un moment en que la gent ha d’anar a una residència i en això 
estem treballant. 
 
 Resumint, la nostra política i els nostres esforços va a concertar el màxim de 
places i com saben el que també els hi vaig oferir és que molta d’aquesta informació 
els hi manca perquè ho vam tractar en Comissions Informatives del passat mandat, 
que cap de vostès hi eren, estaven la Sra. Gorina, la Sra. Berta Rodríguez, el Sr. Toni 
Ramon i El Sr. Xavier Boix, i jo el que els hi demanava era que retiressin la moció i 
oferir-los-hi diàleg, i oferir-los-hi tot, tant el Pla gerontològic i l’actualitzat de la 
Diputació conjuntament, estudiar-ho, mirar-ho i si realment no els convencia tornar a 
preparar o presentar aquesta moció, per tant per això els hi vam demanar, vostès ho 
han tirat endavant, però jo els hi segueixo oferint la màxima col·laboració i totes les 
dades que necessitin, tal com ha dit el representant del Partit Popular per la nostra 
part la tindran. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Gràcies per l’explicació, però precisament és això, és la contraposició de models, 
vostès i el Partit Popular opten pels serveis concertats i nosaltres optem pels serveis 
públics i de qualitat. Vostès saben que no és el mateix fer una reserva que un traspàs 
de sòl i a més a més quan ja abans del mandat, però no del nostre mandat municipal 
sinó del mandat de la Generalitat, hi havia ja una predisposició del Departament de 
Benestar i Família d’executar aquesta residència però és clar canvien els governs i 
canvien les prioritats, per tant nosaltres l’únic que fem amb aquesta moció és refermar 
el compromís d’aquest ajuntament de tirar endavant aquest projecte i evidentment 
davant de l’explicació sabrem que no tirarà endavant però tampoc ens tanquem en el 
diàleg, precisament el que volíem refermar era que continuem amb aquest compromís 
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de tirar endavant aquesta segona residència pública que tant necessita la nostra 
ciutat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. SUSANNA 
PELLICER, EN NOM DE CiU: Només dir Sr. Soler que amb predisposicions no es fan 
les coses, evidentment durant el tripartit hi va haver promeses, va haver contactes 
però no va haver ni un compromís ni un euro de pressupost, per tant van parlar però 
si realment hagués estat tan important i hagués estat una prioritat per al tripartit ho 
haguessin pogut fer llavors, per tant les coses s’han de posar a on són. En el nostre 
cas, jo repeteixo que nosaltres no tenim mania a les coses privades, al contrari, 
creiem en la col·laboració entre el públic i el privat, i per tant en aquests moments el 
que nosaltres volem potser és un model diferent, i el que jo crec que vol la gent és 
que en un moment determinat tenir una plaça i per tant el que estem lluitant és que 
aquesta gent, aquestes residències que tenen llits buits els puguin concertar, perquè 
la gent al final el que vol és tenir una plaça i una plaça de qualitat, li és igual si la 
residència és de l’Ajuntament -que no en tenim-, de la Generalitat o privada. Per tant 
el que hem d’accelerar és que el màxim ràpid possible aquestes persones tinguin 
aquest accés, i per tant nosaltres seguirem treballant i oferint una altra vegada aquest 
diàleg, per tant no tenim cap mania amb les coses privades. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El tercer torn és molt excepcional com diu el 
ROM i hauria gairebé de ser per al·lusions, per tant ha de ser molt breu Sr. Soler. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres tampoc tenim mania a ningú. Més que res perquè vostès han dit que no van 
rebre ni un duro, és difícil, perquè va ser en el darrer període del Govern, per tant el 
compromís va ser en el darrer període del Govern de la Generalitat que es va prendre 
el compromís, per tant aquesta no és l’excusa. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:       6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra: 15 (CiU) 
Abstencions:       4 (PP) 
 
PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS 
 
 6.- PROPOSTA DE SEPARACIÓ D’AQUEST MUNICIPI COM A MEMBRE 
INTEGRANT DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL. 
 
 Atès que aquest municipi forma part del Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental, com a membre de ple dret des del moment fundacional en 
haver aprovat inicialment la seva creació i constitució amb els corresponents estatuts 
a través d’acord plenari municipal adoptat en sessió de 16 d’octubre de 2000 i 
posterior aprovació definitiva a través d’acord del propi òrgan col·legiat en data 6 de 
novembre de 2001. 
 
 Atès que segons els seus estatuts la finalitat del Consorci es circumscriu a la 
gestió i prestació, de forma unificada, de serveis i activitats d’interès comú en matèria 
de residus a la comarca del Vallès Occidental incloent-se entre els seus objectius 
concrets la construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les 
instal·lacions necessàries per al tractament, reciclatge i disposició controlada de 
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residus municipals i assimilables així com anàlegs objectius referits a les deixalleries 
municipals i també el foment de l’aplicació de la recollida selectiva. 
 
 Atès que durant el període transcorregut des de la posada en marxa o entrada 
en funcionament del Consorci, els objectius del mateix han estat coberts ja de manera 
directa per part municipal sense que la pertanyença a aquest ens supramunicipal hagi 
aportat de manera efectiva en l’àmbit prestacional dels corresponents serveis, 
avantatges o sinèrgies en disposar aquesta població d’instal·lacions pròpies com son 
la planta de compostatge, planta de transferència i deixalleries municipals. 
 
 Atès d’altra banda que Sant Cugat del Vallès pertany també com a membre de 
ple dret a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ens local supramunicipal de 
caràcter territorial creat a través de la Llei del Parlament de Catalunya núm. 31/2010, 
de 3 d’agost, publicada en el DOGC núm. 5708 de 6.09.10. 
 
 Atès que segons l’art. 14.d) de la Llei de l’AMB, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona té, entre d’altres, les competències i la titularitat dels serveis de tractament, 
valorització i disposició dels residus municipals i dels enderrocs procedents d’obres 
menors i de reparació domiciliària, així com la coordinació dels sistemes municipals 
de recollida de residus municipals, la tria i la selecció d’envasos, d’acord amb el seu 
ordenament específic i el servei de deixalleria, sens perjudici de la prestació efectiva 
d’aquest servei en col·laboració amb els municipis, tractant-se en conseqüència 
d’objectius marcadament anàlegs o coincidents amb les finalitats pròpies del Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. 
 
 Atès que segons l’article 269 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya (LMC), els 
consorcis locals son entitats públiques de caràcter associatiu i de naturalesa 
voluntària que comporta la lliure incorporació i separació, tot contenint-se pel que fa a 
Catalunya la seva regulació detallada a través del decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
 Atès que l’article 323 del ROAS estableix que qualsevol ens consorciat podrà 
separar-se del consorci sempre que es compleixin les condicions de formulació del 
preavís en el termini que assenyalin els estatuts i d’estar al corrent en el compliment 
de les obligacions i compromisos assumits com a membre i entre els quals s’integra 
la corresponent aportació econòmica municipal com a quota amb periodicitat anual. 
 
 Atès que segons l’article 25.1) dels vigents estatuts del Consorci cadascun dels 
ens consorciats  podrà separar-se del Consorci, sempre que doni un preavís al mateix 
amb un mínim d’un any d’antelació, que estigui al corrent en el compliment del 
compromisos adquirits i que en garanteixi la liquidació de les obligacions pendents, tot 
establint l’apartat 2 del propi article, que la separació serà efectiva amb l’acord del 
Consell Plenari. 
 
 Atès  la procedència pels motius indicats d’exercitar el dret de separació del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental de conformitat amb els 
principis legals d’eficàcia i eficiència que han d’informar l’activitat de les 
administracions públiques en no aportar la pertanyença al Consorci amb la 
corresponent despesa econòmica, cap avantatge o sinèrgia en l’àmbit prestacional 
del servei públic en matèria de gestió i tractament de residus que es troba ja 
degudament cobert, en aquest cas, tant amb actuacions directes municipals com a 
través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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 En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR la lliure separació d’aquest municipi com a membre del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, en exercici del dret previst 
a l’article 269.2) de la LMC, en relació amb els articles 312.2) i 323 del ROAS.  
 
 2n.- FORMULAR  als efectes indicats el corresponent preavís amb antelació 
d’un any de conformitat amb allò que preveu l’article 25.1) dels estatuts del Consorci 
en relació amb l’article 323.a) del ROAS. 
 
 3r.- INSTAR de la presidència del Consorci que una vegada hagi transcorregut 
el termini d’un any computable des de la formulació del preavís, sigui sotmesa al 
Consell Plenari la proposta d’adopció del corresponent acord en els termes previstos 
en l’article 25.2) dels estatuts en ordre a l’efectivitat de la separació. 
 
 4rt.- TRASLLADAR els presents acords al consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental als efectes legals corresponents.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
PARAIRA: Com ja vam explicar a la Comissió Informativa el que estem proposant 
avui és fer aquesta separació, és a dir que deixem de ser membres del Consorci de 
Residus del Vallès Occidental atès que creiem que en aquests moments hi ha una 
duplicitat perquè també estem en l’Entitat de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana i 
creiem que tot i la col·laboració que hem tingut mentre no hi hem estat, i també els hi 
agraïm i volem fer arribar el nostre agraïment al Consorci, doncs creiem que en 
aquests moments hem d’optimitzar recursos i ens hem de donar de baixa. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL 
D’ASSIGNACIÓ D’USOS A DIVERSOS EQUIPAMENTS DE L’AV. DE LES 
ROQUETES I ALTRES DEL MUNICIPI. (EXPEDIENT NÚM. 82004/11). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determinen els articles 
67.1.d) i 68.4.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,) pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d'Urbanisme, en relació a l’art. 92 i següents del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, el projecte Pla Especial d’assignació 
d’usos a diversos equipaments de l’Av. de les Roquetes i altres del municipi, 
d’iniciativa pública municipal, en els mateixos termes del projecte elaborat per part del 
Servei de Planejament i Gestió de l’Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana, que 
incorpora l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, d’acord amb el que determina 
l’art. 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada. 
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 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 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 85.5) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 4t.- SOL·LICITAR informe a l’Autoritat del Transport Metropolità, d’acord amb 
el que determina l’art. 20.2) del Decret 344/2006, de 19 de desembre. 
 
 5è.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superat el termini assenyalat en el punt segon anterior i complimentats 
els punts tercer i quart anteriors, no s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació 
davant el projecte de Pla Especial 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. 80 
del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
En aquest cas es tracta de bescanviar l’ús d’una parcel·la d’una peça situada a l’Av. 
Roquetes que és la que inicia tot aquest expedient. Inicialment aquesta parcel·la 
estava dotada d’ús esportiu i el que es proposa és canviar-la a tècnic-administratiu, 
com que les peces d’equipament no es poden destruir sinó que s’han de mantenir 
sempre, el que es proposa és dotar d’un ús tècnico-administratiu aquesta parcel·la de 
l’Av. Roquetes pel fet de poder canviar a ús esportiu una parcel·la del carrer Victor 
Català que té uns 4.000 m2, una parcel·la del carrer Abat Escarré que té uns 1.500 
m2, reconèixer l’ús docent i esportiu de l’escola bressol de la Floresta i dotar d’ús 
esportiu a la parcel·la de la masia de Can Canyameres que són aproximadament uns 
6.500 m2. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Com crec que ha explicat el regidor el que fem ara i farem totes les 
altres vegades és adequar els usos al Pla d’equipaments que vam aprovar i aquí el 
que fem és l’ús esportiu. A nosaltres ens va preocupar en algun moment –cosa que ja 
hem parlat amb el regidor- el pàrquing de Volpelleres i el seu entorn també esportiu, 
l’entorn del voltant, entenem però que l’estudi de mobilitat adjunt com a mínim dóna 
alguna garantia i per tant per això votarem a favor. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’IMPLANTACIÓ D’USOS COMERCIALS. 
(EXPEDIENT NÚM. UP00/11/14). 
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 1r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’art. 47.2.ll), de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en relació a l’art. 65.2) del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i d’acord amb el 
que determina l’art. 236.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, art. 71.2) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en relació a l’art. 74.2) del seu Reglament i articles 58 a 66 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació de l’Ordenança 
municipal d’implantació d’usos comercials, en els mateixos termes del text elaborat a 
l’efecte, tenint en compte que es va constituir la comissió per a la modificació de la 
mateixa, segons acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 2 de 
novembre de 2011. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de TRENTA 
DIES, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província (BOP), Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 
tauler d’anuncis i pàgina web municipal, segons el que preveu l’art. 63 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
 3r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’esmentada modificació de l’ordenança, en 
el supòsit que durant el tràmit d’informació pública no s’hagi formulat cap al·legació i 
PUBLICAR íntegrament el text de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, 
premsa local i tauler d’anuncis així com anunciar en el DOGC la referència del BOP 
en el que s’hagi publicat íntegrament el text i REMETRE l’acord d’aprovació definitiva 
de l’ordenança i copia íntegra i fefaent de la mateixa a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona als efectes del que determina l’art. 65.3) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
 4t.- NOTIFICAR els presents acords al Servei d’Intervenció en l’Edificació i al 
Servei de Comerç, amb l’objecte d’observar el contingut dels mateixos i normativa 
d’aplicació respectivament, en totes aquelles llicències que es sol·licitin a partir de la 
data d’aprovació del present acord. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Fa aproximadament dos mandats vam constatar des de l’Ajuntament que 
degut al boom immobiliari i al boom o explosió financera s’estava produint un 
fenomen que consistia en la destrucció del comerç de proximitat per l’increment 
massiu d’oficines del sector financer i d’oficines del sector immobiliari, per tant 
mitjançant inicialment una modificació de PGM, del Pla General Metropolità, vam 
crear una ordenança per evitar les zones fredes, com per exemple al carrer Francesc 
Moragas, on hi ha masses oficines bancàries i per exemple els dissabtes a la tarda 
comercialment no funcionen, per tant vam crear una ordenança per evitar les zones 
fredes; això per exemple també passava a Coll Favà on qualsevol caixa d’estalvis hi 
muntava una oficina però el temps ha passat i ara està passant el fenomen contrari, 
actualment si no compto malament han tancat 15 o 16 oficines bancàries i encara en 
tancaran més, per tant això que ens preocupava fa tres anys ara passa a l’inrevés, 
ara no ens preocupa les oficines bancàries o immobiliàries sinó que hem fet una 
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treball de camp i hem constatat que actualment tenim masses locals amb les 
persianes baixades, per tant ara el problema és que tenim molts carrers amb moltes 
persianes baixades, ara no és una zona freda, ara és una zona desèrtica, per tant 
nosaltres hem de treballar per impulsar el sector de serveis i el sector del comerç. 
Aquest tema no ens ha de preocupar perquè ara estem dotats d’una ordenança que 
si observem que un carrer s’està consolidant comercialment el podem ajudar canviant 
l’ordenança, per tant si d’aquí a tres mesos observem que al carrer Sant Bonaventura 
està passant una aturada comercial podem canviar l’ordenança sense problemes, per 
tant penso que ara és important tenir les persianes obertes i crear activitat dins la 
nostra ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL 
TERME MUNICIPAL DEL PAPIOL. 
 
 Atès que segons acord del Ple municipal en sessió de 18 de maig de 2009 es 
va procedir, de conformitat amb allò que disposa els art. 28.1) i 114.2.c) del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 28.4) del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, regulador de la Constitució i Demarcació 
Territorial dels municipis i de les Entitats Municipals Descentralitzades, al 
nomenament dels representants d’aquest Ajuntament en la Comissió de delimitació 
epigrafiada i de la qual en formaven part l’Alcalde de la Corporació, un representant 
de l’EMD de Valldoreix i la Tinent d’Alcalde de Territori. 
 
 Atès que en base a les darreres modificacions del cartipàs polític municipal 
esdevé necessària la designa de nous membres de la susdita Comissió de delimitació 
per a les actuacions futures de dit òrgan col·legiat. 
 
 En base a l’anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- NOMENAR als següents membres electes municipals com a membres de 
la Comissió de delimitació del terme municipal de Sant Cugat del Vallès en la part que 
confronta amb el terme del municipi del Papiol, tot modificant-se parcialment en els 
corresponents termes la designa efectuada pel Ple Municipal en sessió de 18 de maig 
de 2009, així com mantenint-se el representant tècnic i la secretaria de la Comissió en 
els termes inicials i quedant en conseqüència amb la següent composició: 
 
Sra. Mercè Conesa i Pagès  Alcaldessa-Presidenta de la Corporació 
Sr. Josep Puig i Belman   President de l’EMD de Valldoreix 
Sr. Josep Romero i Tejero  Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat 
Sr. Josep Tarragó i Pampalona Cap del Servei de Planejament i Gestió com a 

representant tècnic 
Sr. Josep M. Rigau i Caixès  Secretari de la Corporació 
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 2n.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament del Papiol, a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix i al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
En aquest cas es tracta d’actualitzar les Comissions de delimitació donat que hi ha 
hagut eleccions municipals fa un temps i les persones que ocupen les responsabilitats 
són les que han de formar part d’aquesta Comissió de Delimitació. En el cas del 
Papiol la Comissió són l’alcaldessa de Sant Cugat, el president de l’EMD de 
Valldoreix, el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, el cap de Planejament i gestió 
i el secretari de la corporació. En aquest cas el punt més delicat de la línia de 
delimitació del terme amb el Papiol és el tema -ja sabut per tothom- de l’Ermita de la 
Salut, que com bé saben s’entra pel Papiol i es combrega -qui ho faci- a Valldoreix. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 10 i 11 
 
 10.- PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME 
MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AMB EL MUNICIPI DE RUBÍ. 
 
 1r.- INICIAR amb el quòrum previst a l’art. 114.2.c) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb el que determina l’art. 28 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, expedient de delimitació del terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès, en la part que confronta amb el terme del municipi de Rubí, d’acord 
amb la proposta elaborada per part de l’equip de topografía de la Secció de Recursos 
i Informació de l’Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana 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.- NOMENAR la corresponent Comissió de delimitació que quedarà 
constituïda pels següents membres en els termes de l’art. 28.2) del Decret 244/2007, 
de 6 de novembre: 
 
Sra. Mercè Conesa i Pagès  Alcaldessa-Presidenta de la Corporació 
Sr. Josep Romero i Tejero  Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat 
Sr. Pere Casajoana i Singla   Regidor Delegat d’Urbanisme i Obres 
Sr. Josep Tarragó Pampalona Cap del Servei de Planejament i Gestió com a 

representant tècnic 
Sr. Josep M. Rigau i Caixès  Secretari de la Corporació 
 
 3r.- ELEVAR certificació dels presents acords a l’Ajuntament de Rubí i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 
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 4t.- COMUNICAR el present acord als propietaris de les finques afectades, 
d’acord amb el que determina l’art. 28.2) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, una 
vegada l’Ajuntament de Rubí hagi nomenat la seva Comissió i hagi estat determinada 
la data de les operacions de delimitació. 
 
 5è.- FACULTAR a l’Alcaldessa-Presidenta o Tinent d’Alcalde de Territori i 
Sostenibilitat, indistintament, perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer 
efectius aquests acords. 
 
 11.- PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME 
MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AMB EL MUNICIPI DE SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS. 
 
 1r.- INICIAR amb el quòrum previst a l’art. 114.2.c) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i d’acord amb el que determina l’art. 28 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, expedient de delimitació del terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès, en la part que confronta amb el terme del municipi de Sant Quirze 
del Vallès, d’acord amb la proposta elaborada per part de l’equip de topografía de la 
Secció de Recursos i Informació de l’Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana 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.- NOMENAR la corresponent Comissió de delimitació que quedarà 
constituïda pels següents membres en els termes de l’art. 28.2) del Decret 244/2007, 
de 6 de novembre: 
 
Sra. Mercè Conesa i Pagès  Alcaldessa-Presidenta de la Corporació 
Sr. Josep Romero i Tejero  Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat 
Sr. Pere Casajoana i Singla  Regidor Delegat d’Urbanisme i Obres. 
Sr. Josep Tarragó Pampalona Cap del Servei de Planejament i Gestió com a 

representant tècnic 
Sr. Josep M. Rigau i Caixès  Secretari de la Corporació 
 
 3r.- ELEVAR certificació dels presents acords a l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 4t.- COMUNICAR el present acord als propietaris de les finques afectades, 
d’acord amb el que determina l’art. 28.2) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, una 
vegada l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès hagi nomenat la seva Comissió i hagi 
estat determinada la data de les operacions de delimitació. 
 
 5è.- FACULTAR a l’Alcaldessa-Presidenta o Tinent d’Alcalde de Territori i 
Sostenibilitat, indistintament, perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer 
efectius aquests acords. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ CONJUNTA PUNTS NÚMS. 10 i 11 
 

 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: El 
títol gairebé ho diu tot, es tracta de delimitar exactament les línies de terme entre els 
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nostres veïns. En aquest cas portem avui la línia de terme amb Rubí que a vegades 
hem tingut algun conflicte amb les seves propostes urbanístiques i nosaltres hem 
presentat al·legacions i en el cas de Sant Quirze del Vallès hi ha gairebé tota la línia 
de terme definida exceptuant un tros del Camí dels Monjos amb el qual hi ha certa 
discrepància que esperem que amb aquest expedient puguem concretar-ho. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 10 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 11 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 12.- PROPOSTA DE FORMACIÓ DE SOBRANT DE VIAL I ADJUDICACIÓ 
AL CARRER BOLIVIA NÚM. 6. (EXPEDIENT NÚM. 92/11/04). 
 
 1r.- CONSTATAR que el projecte de Transcripció a escala 1/1000 del Pla 
General Metropolità i planejament vigent en el sector de Mira-sol, aprovat per 
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya en data 26 de juny de 2003 i publicat en el DOGC de 24 de desembre de 
2003, així com la seva modificació aprovada per resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 21 de març de 
2007 i publicada en el DOGC d’11 de maig de 2007, contempla, entre d’altres, la 
formació del següent efecte no utilitzable, no essent necessari la tramitació d’un 
expedient d’alteració jurídica de béns, d’acord amb el que determina l’art. 21 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, la descripció de la qual és: 
 
- Porció de terreny de forma de trapezi irregular de 8,5 m² de superfície, que es troba 
al carrer Bolívia núm. 6 del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Confronta, al 
Nord part amb finca propietat de les Sres. Isabel Abella Daurella, Rosa Artiso Carrera 
i Sr. Josep Sayós Abella i part amb el carrer Bolívia, al Sud amb la cruïlla dels carrers 
Bolívia i Colòmbia, a l’Est amb el carrer Bolívia i a l’Oest amb finca propietat de les 
Sres. Isabel Abella Daurella, Rosa Artiso Carrera i Sr. Josep Sayós Abella. 
 
 2n.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, amb el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, la 
porció de terreny a que fa referència el punt primer anterior. 
 
 3r.- ADJUDICAR directament a favor de les Sres. Isabel Abella Daurella, Rosa 
Artiso Carrera i Sr. Josep Sayós Abella, en la seva qualitat de propietaris de la 
parcel·la confrontant que es troba al carrer Bolívia núm. 6, d'acord amb el que preveu 
l'article 45 del citat Reglament del patrimoni dels ens locals, que es valora en 
3.570,08 € (TRES MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 
(3.025,49 € nominal + 544,59 € IVA), d’acord amb l’informe emès per part del Cap de 
la Secció de Valoracions en data 18 de novembre de 2010 i que s’incorpora a la 
proposta com a motivació específica d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú i sense perjudici de complimentar allò que 
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determina l’art. 40 del Reglament del patrimoni dels ens locals, essent a càrrec dels 
adjudicataris totes les despeses derivades de l’elevació a escriptura pública notarial 
de l’esmentada adjudicació fins llur inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
 4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldessa-President i/o al Tinent d’Alcalde de Territori i 
Sostenibilitat, indistintament, per tal de subscriure documents administratius en ordre 
a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa a Bé 
Patrimonial de Propis de 8,5 m² i per subscriure la corresponent escriptura 
d'adjudicació, prèvia a la corresponent reglamentària tramitació, i quants altres 
documents puguin esdevenir legalment necessaris. 
 
 5è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris, en ordre a la inscripció en el Registre de 
la Propietat de Sant Cugat del Vallès, de l’esmentat sobrant de vial, així com 
adjudicació al titular dominical que hi confronta. 
 
 6è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès, al efectes del que determina l’art. 119 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 7è.- NOTIFICAR el present acord a les Sres. Isabel Abella Daurella, Rosa 
Artiso Carrera i Sr. Josep Sayós Abella, en la seva qualitat de propietaris de la finca 
confrontant als efectes escaients, tot informant als adquirents que totes les despeses 
de tramitació i adjudicació respectivament seran íntegrament al seu càrrec, inclòs 
l’IVA corresponent, així com a la Secció de Patrimoni i Oficina de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona en Sant Cugat del Vallès. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
En aquest cas es tracta d’un retorn d’un sobrant de vial quan es va fer el planejament 
per la urbanització del carrer Bolívia i adjacents, es va preveure un xamfrà de mida 
major i quan es va realitzar l’obra aquest xamfrà es va reduir, per tant va haver-hi un 
sobrant de carrer que va passar a l’ajuntament que no vam actualitzar. En aquest cas 
portem el retorn a la parcel·la d’on va sortir, el carrer Bolívia núm. 6. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 13 i 14 
 
 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
NÚMERO 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2011. 
 
 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. 
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 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. 
 
 Atès el corresponent informe d’Intervenció de 8 de novembre d’enguany on 
s’informa favorablement de la possibilitat de realitzar la modificació pressupostària, i 
tenint en compte que l’increment final de despesa net és de 3.255.274,49 €, com a 
nou endeutament per fer front a les actes de pagament en expedients d’expropiació 
forçosa per l’adquisició principalment de zones verdes ubicades a l’àmbit territorial de 
l’EMD de Valldoreix, en execució de l’aprovació del Pla General Metropolità de 
Barcelona aprovat l’any 1976. 
 
 Vistos els annexos que formen part de l’expedient, es sotmet al Ple la següent: 
   

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 16 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2011, sota la forma de modificació pressupostària via 
transferència i de crèdit extraordinari. 
 
 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 2011,  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 per a 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 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ENDEUTAMENT FINANCER A LLARG 
TERMINI. 
 
 Atès l’article 53 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb 
especial esment pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini i el seu règim 
d’autorització, així com el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària. 
 
 Tenint en compte l’article 14.2 del Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, i d’acord 
amb la disposició 15ena de Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2011, estableix que solament es podran concertar 
operacions de crèdit a llarg termini si d’acord amb la liquidació de l’exercici 2010 la 
ràtio de l’estalvi net és positiva i la ràtio legal de percentatge de càrrega financera 
està per sota del 75% dels Drets Reconeguts Nets per operacions corrents de la 
darrera liquidació. 
 
 Vist l’informe d’Intervenció de data 8 de novembre de 2011 en que es ratifica 
l’existència d’estalvi net positiu, així com que el nivell de percentatge de càrrega 
financera o rati d’endeutament a finals de l’exercici 2011 amb aquest endeutament 
previst per import de 3.255.274,49 €, la ràtio és del 70,45 %. 
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 Cal tenir en compte que aquest nou endeutament és per fer front a les actes de 
pagament en expedients d’expropiació forçosa per l’adquisició principalment de zones 
verdes ubicades a l’àmbit territorial de l’EMD de Valldoreix, en execució de l’aprovació 
del Pla General Metropolità de Barcelona aprovat l’any 1976. 
 
 Vistos els annexos que formen part de l’expedient, es sotmet al Ple la següent: 
   

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- APROVAR i iniciar els tràmits pertinents per tal de poder concertar la 
sol·licitud de nou endeutament financer a llarg termini, per un import de 3.255.274,49 
€ previstos en el capítol 9è d’ingressos després de l’aprovació de l’expedient número 
16 de modificació del pressupost de 2011, facultant a l’Alcaldessa o persona en qui 
delegui per la signatura de les pertinents documentacions. 
 
 2n.- COMUNICAR al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, atesa les seves funcions de tutela financera dels ens locals, la 
documentació necessària regulada per l’Ordre ECF/138/2077, de 27d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals que regula el format i el 
contingut de la documentació a trametre en cadascun dels supòsits regulats per 
normativa estatal i la nota informativa del Departament d’Economia i Coneixement del 
12 d’abril de 2011. 
 

TORN PRESENTACIÓ CONJUNTA PUNTS NÚMS. 13 i 14 
 

 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Si els hi sembla bé passaré a l’explicació dels dos punts de forma 
conjunta perquè estan estrictament relacionats. El primer d’ells és una proposta 
d’aprovació de l’expedient de modificació núm. 16 que té dues parts, la primera fa 
referència a quatre transferències de crèdit que no alteren ni els ingressos ni les 
despeses sinó que estem passant saldos d’unes partides a unes altres, que la 
Comissió Informativa va retre puntual informació, i són d’aquestes modificacions que 
han de passar pel Ple en uns determinats casos, no pel seu import sinó per la seva 
naturalesa, es tracta d’intercanvi de saldos entre partides del mateix grup comptable 
per tant no té més transcendència. L’import total és de 36.976,34 €. La segona 
proposta de modificació de pressupost té molta més envergadura i està relacionada 
amb el punt núm. 14 que, com saben, és una proposta d’aprovació d’endeutament 
financer a llarg termini. Els hi diria que l’explicació és comuna donat que estem 
parlant de les successives expropiacions a les quals aquest ajuntament ha hagut 
d’anar fent front i continuarà fent front en el futur derivades del fet que des del Pla 
General Metropolità hi ha tota una sèrie de zones verdes amb les quals i prèvia 
instància dels propietaris es pot arribar a aquesta conjuntura de que l’Ajuntament hagi 
de veure’s obligat a expropiar parcel·les de zones verdes que estan especialment 
concentrades en el territori de Valldoreix, no exclusivament però sí de forma més 
abundant al territori de Valldoreix. Saben també vostès perquè ja ho hem vingut 
parlant en Comissions Informatives i en d’altres reunions que aquests casos són 
freqüents, hi ha molts expedients, molts d’ells ja s’ha vingut fent front, una expropiació 
és una adquisició d’un bé immoble per tant té naturalesa d’inversió, i per tant 
correspon i s’ajusta a que puguem plantejar aquesta sol·licitud d’un crèdit a llarg 
termini perquè és una inversió i que en aquest cas es planteja per un import de 3,2 
milions d’euros, concretament 3.255.274,49 € i que està exclusivament destinat per 
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tant a finançar una part d’aquestes inversions que hem vingut fent front i que farem 
front durant les properes setmanes i mesos. 
 
 Aquest crèdit comporta, òbviament, tal com els hi deia, una modificació de 
pressupost i en aquest cas no és una transferència de crèdit sinó que és un augment 
de crèdit, i rep el corresponent informe aprovatori de l’Interventor i la proposta 
consisteix a l’aprovació per tant de l’expedient de modificació núm. 16 amb els dos 
components que els hi he explicat, amb la corresponent publicació i la dació de 
compte. 
 
 I així mateix i pel que fa al punt núm. 14 es recull l’informe favorable de 
l’Interventor, concretament en els termes següents, amb aquesta càrrega inclosa i 
també inclosa les devolucions de la participació en els ingressos de l’Estat de les 
quals vam tenir notícia durant el passat mes d’agost, en aquest moment elevaríem el 
rati de càrrega financera fins el 70,45%, per tant estem per sota dels límits legals que 
estableixen altres requisits i s’informa per tant que es pot aprovar la concertació 
d’aquesta nova operació de crèdit a llarg termini i que es poden iniciar els tràmits 
pertinents per la seva obtenció. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En 
primer lloc anunciar el nostre vot favorable als dos punts per una qüestió bàsica, per 
un tema de responsabilitat política. Tenim l’espasa de Damocles de les expropiacions 
forçoses sobretot a la zona de Valldoreix que aprofito per recordar també que ha estat 
motiu de litigi entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat durant molt de 
temps, de qui es feia càrrec d’aquestes expropiacions, i això a banda de fer-nos 
perdre el temps també ens ha suposat un cost d’aquests litigis, en qualsevol cas per 
un tema de responsabilitat, per un tema de que aquesta despesa és la que és i és 
l’espasa de Damocles que tenim a sobre com administració, entenem que hem de 
donar suport a aquests dos punts. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que potser quan acabem l’any batrem el rècord del Sr. Joly de 
modificacions de crèdit, ja en portem 16, això no és bo ni dolent, simplement és una 
constatació. Aquests punts vostès entendran que des de l’oposició si tens una 
modificació de crèdit el més habitual és votar en contra o l’abstenció –no sé si els 
altres companys ho faran- però aquí tenim una paradoxa i és que estem parlant 
d’expropiació de zones verdes, d’una possible sentència judicial del Tribunal 
d’expropiacions, obligació de l’ajuntament per expropiar, per tant obligació dels 
regidors per dotar econòmicament aquesta expropiació, per tant obligació a votar que 
sí, o sigui podem dir el que vulguem però en el moment que això arribés efectivament 
no ens podem posar en contra d’una decisió judicial que ens insta a una expropiació 
forçosa d’un terreny de zona verda. Aquest és el tema que a nosaltres ens porta a 
votar que sí i no una abstenció en el punt 13 que si no fos per aquest punt de les 
zones verdes seria el que faríem. Les modificacions de partides no són significants 
entre elles, són petites, hi ha altres coses d’economia i ho han constatat també altres 
grups municipals que crec que haurien de treballar més, no és el cas, però en aquest 
sentit sí que votarem a favor. Estem parlant de les expropiacions de zones verdes, 
n’hem parlat a la Comissió Informativa sobre la càrrega financera que representa per 
aquest ajuntament haver-se de fer front al conjunt d’aquestes zones verdes, 20 
milions, 30 milions, 40, si totes s’haguessin de portar a terme, sabem i ens ho han 
explicat en Junta de Portaveus i en Comissió Informativa les negociacions que s’estan 
fent amb els ens metropolitans per tal que aquest com a mínim pugui entrar una part 
d’aquest paquet perquè tothom es beneficiï d’aquestes zones verdes, Sant Cugat 
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però també l’àrea metropolitana, i per tant amb això donarem suport a aquesta 
aprovació. En qualsevol cas també veiem amb una certa alegria que sembla ser que 
també les zones verdes de Valldoreix ara també les finançarà l’Ajuntament de Sant 
Cugat, recordar-nos que en alguns Plens passat i en alguns anys passats l’EMD de 
Valldoreix va haver de fer-se càrrec, també a instàncies de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, d’expropiacions de zones verdes. No sé si ha estat casualitat, canvi de govern 
a Valldoreix, però hem canviat i està bé perquè és el que defensàvem quan estàvem 
al govern i defensem el mateix ara quan estem a l’oposició a Valldoreix i aquí. Per 
tant el nostre vot favorable en els punts 13 i 14. 
 
 . REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aquesta qüestió sobre la que vam ser corresponentment informats en la Comissió 
Informativa d’Economia, és una qüestió que per a nosaltres -tenint en compte la 
política que nosaltres proposem de contenció de les despeses de l’administració 
pública- sorprèn una mica perquè aquestes coses, aquestes obligacions que té 
l’ajuntament d’expropiar a propietaris de terrenys per manament judicial doncs podien 
haver estat previstes amb molta antelació perquè els procediments judicials no duren 
tres mesos ni un any, segurament tots han durat més tenint en compte que hi ha 
recursos, etc. Entenem que segons la informació proporcionada per l’equip de govern 
és necessari disposar d’aquests diners per a dur a terme les expropiacions, per 
l’obligació judicial de sentències, i que aquestes obligacions són causa d’acords que 
podrien ser aliens al propi ajuntament perquè són acords que estan presos per 
entitats supramunicipals que no són l’ajuntament. No obstant això, aquesta despesa 
s’hauria d’haver previst en el pressupost tant de l’any 2010 com de l’any 2011 i la 
despesa ara mateix s’hauria de fer amb equilibri pressupostari, no amb més 
endeutament que és el que nosaltres defensem, no endeutar més l’ajuntament, i per 
això votarem en contra del punt 14 de més endeutament i comminem a l’ajuntament 
perquè en l’exercici 2012 tingui cabuda en el pressupost una partida per a fer front 
aquestes despeses. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Gràcies als portaveus d’Iniciativa per Catalunya i del Partit dels 
Socialistes per la seva explicació del context que coneixen bé perquè tenen un 
recorregut que poden donar llum sobre moltes d’aquestes qüestions i pel seu suport a 
aquests punts. Respecte la intervenció del Sr. Benejam, efectivament en el 
pressupost de 2011 ja hi ha consignades unes partides per a fer front a aquestes 
inversions, igual que hi seran en el pressupost del 2012; sí que hi ha una certa 
problemàtica en la cadència d’arribada de l’obligació efectiva de fer-hi front. Aquí hi 
concorren dues circumstàncies, una primera és una oportunitat d’accedir amb un molt 
bon crèdit que parteix de la Diputació de Barcelona que té una subvenció que és molt 
interessant per l’Ajuntament i, dues, d’un plantejament, i és que aquest tipus 
d’inversions -aquesta i qualsevol inversió- s’entén que és a llarg termini i que per tant 
dóna “rèdit” -i ho poso entre cometes perquè el cas és molt peculiar- a la ciutadania 
durant un llarg període de temps i aquesta és la filosofia a través de la qual té sentit 
que aquestes inversions es financin a llarg termini i que no es vinculi un ingrés 
d’aquest mateix exercici per a pagar avui en aquest moment i de forma íntegra una 
inversió que tindrà un rèdit durant un llarg període de temps. L’endeutament no és 
dolent per se, jo sóc de l’opinió -i crec que la immensa majoria dels gestors 
econòmics de totes les administracions de tot el món- que una administració que 
tingués endeutament zero és una administració segurament mal conduïda des del 
punt de vista econòmic, segurament no, amb tota seguretat, perquè la manera de 
poder fer front a aquestes inversions de benefici plurianual és recórrer a aquest tipus 
d’eines de les quals el sistema entenc que ens ha de posar a la nostra disposició. Per 
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tant efectivament hi havia previsió, és una previsió no completa si vostè vol, però 
cada exercici haurem d’anar pressupostant una bona part de les inversions que tenim 
en disponibilitat o amb capacitat de fer a aquestes zones verdes i aquesta és la 
circumstància en la qual ens trobem. Pensem que aquest endeutament a llarg termini 
és l’eina òptima, a més tenim un molt bon canal de finançament en aquest cas i per 
tant pensem que és el canal òptim que podem proposar. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Potser estem parlant de coses diferents però, si més endavant el 
Tribunal d’expropiacions obliga a l’ajuntament a fer un justipreu per expropiar una 
zona verda, l’Ajuntament l’ha de pagar o no? Sí, oi?, per tant com que l’hem de pagar 
hem de tenir dotació pressupostària quan sigui. A mi em sembla que a vegades hi ha 
discussions que són curioses; jo entenc el que diu el company i té tota la raó sobre 
que s’hauria d’haver previst aquests percentatge d’expropiació en altres 
pressupostos, però si hi ha Tribunals que sortiran quan sigui, la setmana que ve, el 
mes que ve o d’aquí dos mesos, l’Ajuntament -i no l’equip de govern- ha de tenir la 
dotació pressupostària, per tant la discussió no té molt sentit entenc. Sí que té sentit 
amb el que deia el company sobre la dotació anterior, per tant home! potser que fem 
la discussió del que toca. 
 
 . REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Quant al que ha dit el Sr. Brugarolas, nosaltres no estem dient que no s’hagi 
d’endeutar un ajuntament sinó que la qüestió és que no sé si s’ha d’endeutar més 
perquè estem arribant ja al límit legal que és el 75% i estem en el 70 i escaig per cent, 
que ja és suficient, estem molt a prop del límit, i és això el que no volem, arribar al 
límit o superar-lo. Per això per a nosaltres l’endeutament no és dolent en si mateix, 
sinó que és l’endeutament que és massa. 
 
 Referent al que ha dit el company Sr. Villaseñor, jo crec que sí que toca ara 
discutir això perquè s’està aprovant ara un endeutament de 3 milions que no és poc, i 
que s’haurà de pagar a llarg termini però que s’haurà de pagar i tot el que 
aconseguim reduir avui no ho haurem de pagar demà. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 13 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 14 
 
Vots a favor:     21 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:   4 (PP) 
Abstencions:      0 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 15.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En primer lloc donarem sortida a les preguntes 
que ens han entrat per escrit i tenim una interpel·lació a l’equip de govern entrada pel 
Partit Popular que diu el següent: “Quines són les organitzacions que lluiten 
contra l’exclusió social que reben ajudes de l’ajuntament de Sant Cugat per a 
dur a terme aquesta tasca fonamental al nostre municipi i fora d’ell i quina és la 
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quantia que rep cadascuna d’elles”. Li contestarà el regidor d’Habitatge, Serveis 
Socials i Joventut, Sr. Grangé. 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT, JOVENTUT I 
HABITATGE, SR. RAÜL GRANGÉ (RESPOSTA): 
 
ATORGACIÓ AJUTS A ORGANITZACIONS QUE LLUITEN CONTRA L’EXCLUSIÓ 
SOCIAL: Tot i la dificultat d’acotar el concepte d’exclusió social, he intentat fer-ho 
amb la màxima amplitud possible, jo ara lògicament li diré les entitats que vostè ens 
demana perquè vostès volien visualitzar dins del Ple aquest aspecte, però els hi 
enviaré també per escrit totes les entitats amb la subvenció que reben i amb la 
normativa al respecte que està aprovada per aquest ajuntament. 
 
 Comencem pel Col·lectiu de la gent gran de Sant Cugat del Vallès, 2.121,37 €; 
el Racó de l’amistat de les Planes, 9.057,14 €; Llar d’avis de la Parròquia, 10.096,27 
€; Col·lectiu Gent Gran de la Floresta Pearson, 4.554,14 €; Col·lectiu Gent Gran de 
Mira-sol, 10.657,14 €; Canvis voluntariat gent gran, 1.921,24 €; Acolliment lingüístic, 
8.927,90 €; ASDI, 33.702,51 €, DAPSI, 6.118,38 €; Jeroni de Moragas, 35.006,33 €; 
Sant Medir, 4.940; Avan, 7.300,63 €; Càritas de Sant Cugat, 39.300 €; Creu Roja, 
36.432,66 € i Oncolliga, 2.800 €. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No sé si és això el que volien o amb l’objectiu 
que havien fet la pregunta, dir que evidentment els tècnics valoren diferents criteris 
alhora d’aportar aquests ajuts, poden ser en funció també de les activitats que 
desenvolupen, de la necessitat que tenen en cada moment l’entitat en qüestió. 
 
 Donem ara resposta a les preguntes del Ple passat, que es van formular i que 
no es van contestar en Comissió Informativa i per tant és obligatori contestar-les avui. 
Entenc que al Sr. Brugarolas se li va adreçar una pregunta en relació al compte 
general. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
(RESPOSTA): 
 
COMPTE GENERAL ANY 2010: Em refereixo a la pregunta que se’m va adreçar des 
del grup municipal del Partit Popular sobre una partida del Compte General de l’any 
2010, concretament la 60900, que porta per títol “enjardinament” i en el qual hi consta 
en un dels resums del mateix un crèdit inicial d’una quantia de 2,8 milions i que 
després consta una modificació de pressupost una quantitat que és molt grossa i ja 
es veu que aquí hi ha algun tipus d’error. Efectivament l’equip econòmic ha fet la 
investigació de què és el que ha succeït i concretament la resposta és la següent: 
l’any 2009 es va aprovar una Ordre EHA/3565/2008 que canviava la normativa antiga 
respecte a la classificació de les partides comptables, el concepte 609 que 
antigament era el que corresponia a la jardineria es va modificar i inclou “altres 
inversions noves en infraestructures i béns destinats a l’ús general”. La qüestió és 
que entre molts altres canvis que s’hi van entrar amb el programa comptable que fem 
servir a l’ajuntament que es diu Sicalwin tots aquests canvis de nomenclatura i els 
canvis que hi haguessin de modificació van quedar convenientment recollits i s’ha 
donat la circumstància que aquesta no va quedar recollida en aquest cas pel tema de 
la nomenclatura. És a dir el que falla en el Compte General comptable no és el 
contingut, no són els imports, no falla el codi, el que falla és el nom, diu 
“enjardinament” quan en realitat hauria de dir “altres inversions noves en 
infraestructures i béns destinats a l’ús general”. Òbviament això ja ha estat corregit, 
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està feta la consulta als òrgans pertinents per si s’havia de presentar algun tipus 
d’esmena, alguns tipus de correcció, la resposta per part d’aquests òrgans se’ns ha 
dit que és un error molt menor, que no té cap tipus d’incidència i que no calia fer cap 
tipus d’acció. Els hi agraïm la vigilància que tenen sobre aquesta documentació i 
estem a la seva disposició per qualsevol altre assumpte. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara sí que els demano que formulin les 
preguntes en el Ple d’avui. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: 
 
ELIMINACIÓN DE LA REVISTA SANT CUGAT AVUI: En el Pleno de 21 de marzo 
de este año el grupo municipal del Partido Popular presenta una moción solicitando la 
eliminación de la revista Sant Cugat Avui, el equipo de gobierno, si no recuerdo mal, 
votó en contra de esta moción; dos meses más tarde, en el mes de mayo, el mismo 
equipo de gobierno que había rechazado la moción elimina la revista Sant Cugat 
Avui. Queremos en primer lugar felicitar al equipo de gobierno por esta eliminación, 
consideramos que era un gasto prescindible en estos momentos de crisis, 
consideramos que gobernar es priorizar y hacer de la austeridad en el gasto público 
una exigencia imperativa de conciencia consideramos que es estar por la línea 
correcta. Las familias se están apretando el cinturón, las PIME, los comerciantes, 
también las administraciones públicas debemos apretarnos el cinturón, eso sí, lo que 
nos gustaría en adelante es un ejercicio de mayor coherencia política por parte del 
equipo de gobierno y si una moción considera el equipo de gobierno que responde 
realmente al bien común de la población pues que vote en consonancia con ello y que 
no se deje llevar por otras connotaciones posiblemente en este caso electorales por 
la fecha en que se produjo. Si hay alguna explicación al respecto a este cambio pues 
nos gustaría una aclaración al respecto. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
ELIMINACIÓ DE LA REVISTA SANT CUGAT AVUI: Era totalment coherent la 
decisió que vam prendre en aquell moment perquè nosaltres el passat mandat vam 
fer una aposta estratègica per anar utilitzant canals de comunicació digitals, i com 
recordarà molt bé vam posar en marxa els QIMs, els Quioscos d’Informació 
Multimèdia, precisament en aquella època, i això ens va permetre també prendre la 
decisió de que el proper govern municipal, per tant un cop passades les eleccions, 
prescindiríem de la revista municipal, prescindiríem del paper en aquest cas. Vostès 
en aquell moment -vostès no però sí el grup del Partit Popular que hi havia llavors- 
aprofitant que nosaltres ja havíem pres i anunciat aquella decisió se’ns va presentar 
una moció en el Ple una mica oportunista en aquest sentit, i nosaltres el que vam dir 
en aquell Ple és que nosaltres no eliminaríem la revista en aquell precís moment però 
que l’eliminaríem un cop acabat el mandat que és com ens havíem compromès. Per 
tant coherència absoluta. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR (RÈPLICA): 
 
ELIMINACIÓN DE LA REVISTA SANT CUGAT AVUI: Según el portal Cugat.cat esta 
revista procedió a ser eliminada en el mes de mayo, con lo cual considero que por la 
fecha del mes de mayo considero que el equipo de gobierno aún era el que estaba en 
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ejercicio el mes de marzo, porque el nuevo equipo de gobierno entra en vigor el mes 
de junio, con lo cual es el mismo equipo de gobierno quien rechaza y evita en 
cualquier caso una enmienda pactada con el grupo municipal Popular en la 
eliminación de esta revista municipal. Se limita a decir “no” porqué quizás es el 
Partido Popular y no vaya a ser que salga en medios de comunicación pública que 
prospere esta moción y, repito, a los dos meses se elimina la revista. En cualquier 
caso felicitar al equipo de gobierno por esta actuación, que continúe en esta línea 
haciendo de la austeridad una línea de actuación y contará siempre con el apoyo de 
este grupo municipal. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
MANCA D’ABSORCIÓ COL·LECTORS EN ALGUNES ZONES DE SANT CUGAT: 
Voldria fer una pregunta sobre l’episodi de pluges que vam tenir la setmana passada i 
alguns problemes que vam patir per manca d’absorció dels col·lectors en zones de 
Sant Cugat, hi ha hagut zones que a més a més coincidien amb obres noves de Sant 
Cugat en que la funció dels col·lectors no va funcionar. Entenem que va ser un 
període molt intens amb poc temps però també entenem que les obres noves haurien 
de poder absorbir aquesta quantitat d’aigua. Estic parlant de l’estació de Mira-sol, del 
Mira-sol centre, del Pont del Safareig, o la connexió del carrer Martorell amb Can 
Gatxet. Tot això són obres noves, actuacions que s’han fet per renovar el paviment i 
també com anècdota zones de Can Mates que els carrers o la carretera no semblava 
una carretera, semblava un riu, per tant és saber què és el que ha passat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS 
(RESPOSTA): 
 
 MANCA D’ABSORCIÓ COL·LECTORS EN ALGUNES ZONES DE SANT CUGAT: 
La informació més concreta l’explicarem a la Comissió Informativa però en termes 
generals els col·lectors sí que van funcionar, el que passa és que a vegades la gran 
quantitat d’aigua que va caure en aquell moment, juntament amb les fulles que a 
vegades s’acumulen, no van deixar que engolís prou bé. L’explicació tècnica 
nosaltres també l’estem preparant per si cal revisar alguna cosa però també recordar 
que va ser un episodi de pluges en un moment que va ploure molt, que en d’altres 
punts de la ciutat que altres vegades s’havien inundat aquest cop s’han anat fent 
actuacions i s’ha millorat, i també ja que surt el tema sí que voldria agrair a totes les 
persones voluntàries i serveis municipals, tant de l’ADF, com Policia, com Brigada, 
que van estar allà per intentar una solució ràpida. Es va tornar a la normalitat amb 
certa rapidesa, sí que va haver un moment caòtic, plovia molt, i hem d’aprendre i 
millorar. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: 
 
MOCIÓ ANY 2009 SOBRE GRATUÏTAT SERVEIS PÚBLICS A PERSONES 
ATURADES SENSE PRESTACIÓ D’ATUR: Jo volia fer una pregunta sobre una 
moció institucional que va ser aprovada l’octubre del 2009 i que feia referència a la 
gratuïtat dels serveis públics a persones aturades que havien esgotat ja la capacitat 
de la prestació d’atur. La pregunta concreta era si ens podrien dir quantes persones 
s’han beneficiat o han demanat acollir-se a aquesta prestació i si tenen també el cost 
que això ha suposat pel consistori. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li hem de mirar aquesta documentació, aquestes 
dades no les tenim avui com es pot imaginar, per tant li preparem i ja tindrà la 
resposta. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 
MOCIÓ ANY 2009 SOBRE CREACIÓ D’UN CENTRE DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL: La pregunta que faré també té a veure amb una moció institucional 
que es va fer el 2009, on es va dir que es volia crear a Sant Cugat un Centre de 
Cultura Popular i Tradicional, com que des de la CUP estem preparant propostes en 
aquest sentit volíem saber en quin punt es troba el procés ja que es contemplaven 
coses com: oferir espais de treball i magatzem a les entitats, una mostra anual de 
cultura popular, elaborar un catàleg del patrimoni festiu de la ciutat, etc. Doncs volem 
saber com està el procés. 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE CULTURA I TURISME, SR. ESCURA 
(RESPOSTA): 
 
MOCIÓ ANY 2009 SOBRE CREACIÓ D’UN CENTRE DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL: Efectivament hi havia una moció sobre el Centre de Cultura Popular i 
Tradicional i es va respondre ja en el seu moment que era un procés llarg, 
començava per la instauració de l’oficina que està en funcionament i sobretot el 
suport a totes i cadascuna de les entitats que desenvolupen i despleguen activitats de 
cultura popular i tradicional, precisament agremiades dins la Coordinadora d’entitats 
de cultura popular i tradicional. Amb tot això hi ha hagut el procés paral·lel de la Unió 
que com vostè sap perfectament hi ha hagut una sèrie de dificultats que tots esperem 
que acabin d’una manera el més positiva possible i pensem que pot ser un dels 
elements que potenciï aquest centre. De tota manera estic avançant coses que potser 
no hauria de fer, perquè són coses que s’estan debatent en aquests moments entre la 
Unió, l’Ajuntament, etc., per veure com ho podem impulsar amb la penúria de 
recursos que tenim en aquests moments, però a veure com ho podem fer per anar 
avançant amb aquest suport cap aquest futur Centre de Cultura Popular i Tradicional. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 
SENTÈNCIA TSJC RESPECTE TEMA URBANÍSTIC ESADE-CREÀPOLIS: Llegint 
aquests dies diferent premsa ha sortit una sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya respecte a un tema urbanístic d’Esade-Creàpolis que vulnera la legalitat 
a partir d’una demanda d’una empresa i volíem saber exactament a quina part 
d’Esade-Creàpolis fa referència i com està la situació actualment. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA 
(RESPOSTA): 
 
SENTÈNCIA TSJC RESPECTE TEMA URBANÍSTIC ESADE-CREÀPOLIS: La 
sentència a la que vostè fa referència estima parcialment les al·legacions que va 
presentar JOSEL i fa referència a tres usos que considera que no són compatibles, 
nosaltres considerem que sí que són compatibles, hi ha un tema de llindes del subsòl. 
Aquests usos que nosaltres considerem que són compatibles no estan inscrits en el 
que seria el PGM de l’any 76 perquè són usos de nova creació i per tant poden 
dificultar una mica la comprensió del senyor Jutge en la clarificació exacta d’aquests 
usos. El tema del subsòl és una modificació del Pla Especial que ja es va fer en el seu 
moment, simplement refer aquest Pla Especial acordant aquesta existència d’aquesta 
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llinda del subsòl. Perquè s’entengui, el soterrani nosaltres havíem determinat que 
estaria a 10 metres del carrer, el dictamen del Sr. Jutge va dir que nosaltres no dèiem 
que estaria a 10 metres del carrer el soterrani. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vostès imaginin l’aparcament soterrat, aquest 
aparcament soterrat ha de deixar una distància entre la paret i el carrer de 10 metres, 
i aquests 10 metres no es compleixen amb l’aparcament soterrat, n’hi ha menys, no 
sé quants però n’hi ha menys, però això és una qüestió que es pot regularitzar, per 
tant és qüestió de modificar d’acord com interpreta el Sr. Jutge i ajustar aquesta 
distància perquè és soterrada i en cap cas afecta al paisatge sinó al funcionament de 
l’aparcament interior. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: 
 
ALEVINS FUTBOL SALA: Faré dues interpel·lacions al regidor d’Esports. La primera 
interpel·lació va en referència a les declaracions que hi ha hagut les darreres 
setmanes respecte a l’aleví del futbol sala a Sant Cugat. Com saben des del club han 
demanat que puguin entrenar algun temps abans i les declaracions de la regidoria -o 
com a mínim el que han recollit els mitjans de comunicació- és que sembla que no hi 
ha acord en aquest sentit i que s’insta al pagament, no sabem si és l’apartat 
d’entrenament o de jugar d’aquest equip, per tant nosaltres evidentment no hi 
entrarem ni sortirem però sí que instem a la regidoria a que iniciïn un altre cop les 
negociacions al respecte i que cerquin noves solucions perquè la canalla tan petita no 
hagi d’entrenar a les 7 de la tarda i que sigui com el conjunt dels clubs. 
 
DENEGACIÓ PUBLICITAT EN INSTAL·LACIONS PAV3: L’altra pregunta també va 
adreçada al regidor d’Esports respecte a la publicitat als equipaments esportius. La 
majoria dels equipaments esportius de Sant Cugat tenen la possibilitat de posar una 
tanca amb la propaganda de “Fruiteria ....” i així els clubs es busquen algun patrocini. 
Però hi ha alguns clubs, en concret els que juguen al Pavelló 3, al PAV3, que no 
tenen aquesta possibilitat perquè vostès no deixen que es posi publicitat al PAV3. I 
aquesta és la pregunta, en un moment de dificultat econòmica on els clubs tenen la 
dificultat d’accés als patrocinis, on suposo que la dotació de subvencions o es 
congelaran o seran una mica més reduïdes, cal trobar diners atípics per finançar les 
matrícules, els arbitratges i tot el que comporta el món de l’esport. Per què en el 
Pavelló 3 no poden posar publicitat i en tot cas els hi demanem que reconsiderin 
aquesta situació. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS, XAVIER TIZÓN (RESPOSTA): 
 
ALEVINS FUTBOL SALA: Contestant a la primera pregunta, el tema del pagament 
s’ha fet només sobre partits, no és a l’hora d’entrenaments, de fet l’opció que teníem 
era fer-ho sobre les dues vessants, però fruit d’una negociació amb el futbol sala i una 
entesa vam arribar al punt que es decidís només sobre els partits. En qualsevol cas 
és de rebut la instància que vostès fan a que segueixin aquestes negociacions, jo els 
hi agraeixo perquè sens dubte ho estem fent així i espero jo també personalment que 
fructifiquin en un bon sentit. 
 
DENEGACIÓ PUBLICITAT EN INSTAL·LACIONS PAV3: Pel tema de la publicitat 
sobre el PAV3, li haig de dir que recentment hem treballat de manera transversal amb 
dues àrees més sobre el tema de la publicitat i per tant és un tema a millorar. En 
qualsevol cas en Comissió Informativa o en el proper Ple -perquè no disposo ara 
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mateix de la informació exacta sobre el tema del PAV3- però sí li haig de dir que la 
casa està treballant per trobar noves vies de finançament per les entitats esportives. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ALEVINS FUTBOL SALA: Jo també voldria afegir que el tema del futbol sala crec 
que s’ha d’arreglar, però tinguin en compte que nosaltres fins ara hem tingut un model 
que és el model a través de l’OMET al qual s’hi han acollit 5 esports de tota la ciutat, 
dins d’aquest model OMET els alevins no s’han federat, amb una excepció que és el 
futbol sala la Floresta, per què amb una excepció?, doncs perquè a la Floresta el 
futbol sala ha fet també una funció social, de cohesió de barri, etc. Ara se’ns planteja 
per part dels clubs un canvi de model i això també hem de saber com ens pot afectar 
el model OMET, i ho hem de pensar i ho hem de plantejar perquè potser nosaltres 
volem insistir en un model i els clubs estan determinant que els interessa més federar 
als nanos per obtenir també una subvenció per cada fitxa, per tant no ens enganyem, 
també estem parlant de temes de finançament. Per tant l’encàrrec que té el regidor -i 
crec que ho ha estat fent- és arreglar la situació. Ara bé, sí que els hi hem de dir que 
a nosaltres ens hauria agradat més no trobar-nos a vegades amb fets consumats i 
trobar-nos que hem d’improvisar de manera ràpida, però jo crec que ho arreglarem, 
però sí que vol dir que haurem de tractar amb igualtat a tothom i per tant si deixem 
que es federin alevins també ho haurem de deixar en d’altres casos, i per tant això 
ens pot fer entrar en crisi també el model OMET i ens pot fer entrar en crisi el fet que 
els nens i nenes entrenin a les escoles. És a dir, nosaltres en aquests moments, com 
a esport municipal i com a esport escolar, estem treballant amb les escoles i utilitzant 
per tant els pavellons de les escoles i les pistes de les escoles, en el moment que les 
escoles també accedeixen a aquest model perquè estem en una competició escolar 
on els entrenaments no són directes pel club sinó que sí que són persones dels clubs 
que entrenen a les escoles però que venen supervisades o tutelades per l’OMET, per 
tant tinguem clar que no és tan senzill com dir entreno i tinc pista, sinó que tenim 
dificultats de tenir pista per als entrenaments, tenim dificultat de tenir pista per als 
partits, i a més tenim tota aquesta concepció de l’esport escolar, per tant s’han de 
pensar bé les solucions definitives en relació a tot això. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA (RÈPLICA): 
 
ALEVINS FUTBOL SALA: La pregunta no era per a fer un debat sobre el model 
esportiu de Sant Cugat -com vostè ha fet-, jo comparteixo a grans trets el que vostè 
parla sobretot de l’esport escolar, el que passa és que estem a finals de novembre i 
estem parlant d’això quan suposo que això s’hauria d’haver parlat -i aquí no estic 
dient ni culpables ni innocents, simplement és una constatació- el mes de juny entre 
les diferents parts, i en canvi ho estem parlant ara. L’altra consideració o l’altra 
fotografia és els per què de les coses, suposo que si hi ha un club en concret que ha 
creat un equip d’alevins no deu ser per caprici, deu ser per alguna cosa, vostès 
sabran quines són les coses, doncs possiblement perquè hi ha altres germans en 
d’altres clubs, a infantil, a juvenil, el que sigui, també podria ser per proximitat i podria 
ser fins i tot perquè potser a l’esport escolar li falta una certa empenta. Des del grup 
pensem que ara estem al mes de novembre i -en la línia del que deia vostè- tenim 6 
mesos per tirar endavant una possible revisió o no revisió del lligam entre esport 
federat i esport escolar, però en aquests moments tenim una circumstància, tenim 
una patata calenta que creiem que s’ha de resoldre, per tant el que li preguntàvem al 
regidor i que ha respost en part és: horaris i reiniciar les converses, que crec que és 
la seva voluntat.  
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ALEVINS FUTBOL SALA: De tota manera jo sí que crec Sr. Villaseñor que aquest és 
un tema que sí que s’ha de parlar en el Consell Municipal de l’Esport i per tant aquest 
Consell jo crec que totes les entitats esportives tenen alguna cosa a dir i jo crec que 
nosaltres hem de ser prou oberts perquè si les entitats entenen que aquest és un 
model que ha servit molts anys i que ara no serveix doncs que el puguem replantejar. 
Pensi que encara no està constituït, hi ha hagut una reunió però no s’ha constituït, hi 
ha el reglament, per tant també ens hem trobat en un moment en que no és tan fàcil 
parlar de les regles del joc quan comencem de nou, per tant jo crec que de tota 
manera estem en el bon camí, i crec que l’àrea d’Esports està fent la feina que 
correspon. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 
DISMINUCIÓ REPRESENTACIÓ MUNICIPAL EN COL·LEGIS ELECTORALS: Jo 
també faré dues interpel·lacions, una al tinent d’alcalde Sr. Puigneró, com tots vostès 
saben ahir va haver-hi eleccions -no entrarem a valorar els resultats- però sí que des 
del nostre grup municipal creiem -ja que tenim aquesta oportunitat- que hem de 
felicitar a tots els interventors i apoderats de totes les forces polítiques del consistori 
perquè van ajudar a desenvolupar la tasca de la jornada electoral de manera molt 
correcta, per tant per endavant la nostra felicitació. Però sí que vam notar a faltar en 
determinats moments personal, no sé si dir-li de l’Ajuntament o que vingués a partir 
de l’Ajuntament, que assessorés o ajudés a les persones, suposo que com jo vostès 
van recórrer diferents col·legis electorals i van poder veure en certs moments algun 
tipus de caos amb les llistes. Hem de tenir present i espero que no serveixi l’excusa 
de l’acotament dels diners; està bé haver retallat algunes coses però algunes altres 
nosaltres creiem que no s’havien d’haver tocat perquè en un moment en que s’han 
ajuntat col·legis electorals, està bé; manca d’informació, malament; personal de 
l’ajuntament que normalment assessorava a les persones que estaven a les meses i 
que en aquest cas precisament la felicitació dels apoderats i interventors perquè van 
ajudar molt a les meses a desenvolupar la seva tasca, però es va notar a faltar. 
Concretament jo vaig estar amb d’altres persones al col·legi Joan Maragall a l’hora del 
tancament i no hi havia ningú que pogués assessorar a les persones que estaven 
allà. La presència de la policia, va estar bé perquè no es va necessitar però en 
d’altres ocasions sí que hi havia algú que estava més constantment a l’escola. Per 
tant esperem que en properes conteses es pugui solventar d’alguna manera i que al 
menys hi hagi algun representant a qui poder-se adreçar. 
 
RETORN DEVOLUCIÓ SUBVENCIONS: La segona qüestió li dirigeixo a vostè Sra. 
Alcaldessa perquè no sé a qui adreçar-la. Revisant les actes de la Junta de Govern 
Local hem pogut constatar darrerament que hi ha hagut uns retorns de devolució de 
subvencions per uns imports força importants. Ens sobta que partides que anaven 
destinades als serveis a les persones, sobretot als serveis de la Llei de la 
dependència una devolució de més de 43.000 €, o una partida que anava amb això 
que hem aprovat tots avui referent a la ciutat Smartcity, una partida de devolució 
sobre la modernització de les TIC de les noves tecnologies 2010 per un import de 
més de 42.000 €, i altres partides que a vegades sí que hi ha ajustos i que són més 
petites, però aquestes xoquen particularment. Llavors ens agradaria saber per què 
aquestes devolucions en concret?, quantes devolucions?, si és molt habitual? Més 
que res perquè nosaltres a part de no gastar aquests diners que ens sembla bé que si 
sobren -és curiós que sobrin diners de la Llei de la dependència, però si sobren- es 
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retornin, però la reflexió és si ens ho atorguen al nostre municipi hi ha d’altres 
municipis que es poden veure agreujats i que no se’ls hi atorga i aquesta és la nostra 
preocupació, que sol·licitin uns diners, no s’executin i que després hi hagi altres 
ajuntaments que no se’ls hi atorgui, per tant ens agradaria saber per què, quantes 
vegades i que siguem més curosos en tot cas a l’hora de fixar i de demanar les 
subvencions que afilem una mica més el llapis. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
DISMINUCIÓ REPRESENTACIÓ MUNICIPAL EN COL·LEGIS ELECTORALS: 
Personal de l’administració en els col·legis electorals n’hi havia, el que passa és que 
no hi va ser tot el dia, com estàvem acostumats. Hi eren a primera hora, hi van ser 
també al migdia, i també hi van ser a l’hora del tancament. És cert que vam creure 
convenient que en determinades hores del dia potser no calia que hi hagués una 
persona de l’administració, amb el cost que això significa, durant tota la jornada 
electoral. En tot cas sí que revisarem una mica els protocols que hem definit per 
aquestes eleccions, també és cert que jo vaig estar amb vostè al col·legi electoral de 
la plaça del Coll i realment crec que és un espai molt petit per la quantitat de gent que 
hi va a votar, de seguida vaig fer anar-hi policia perquè posés una mica d’ordre i 
estigués atent a la situació que allà es generava i potser en aquest cas en aquest 
col·legi i en algun altre haurem de revisar-lo, però també li he de dir que va haver-hi 
absoluta normalitat democràtica en aquestes eleccions, i per tant també en aquest 
sentit crec que ens hem de felicitar tots plegats, no només pel resultat alguns, sinó 
també per com es van desenvolupar les eleccions. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): 
 
DISMINUCIÓ REPRESENTACIÓ MUNICIPAL EN COL·LEGIS ELECTORALS: De la 
mateixa manera que celebrem la iniciativa que des de l’ajuntament es va posar en 
marxa de contractar persones que estaven en situació d’atur per la transmissió de 
dades, doncs això també és Smartcity, i per tant un prec, ara ha posat el dubte sobre 
la taula, esperem que l’escola de la plaça del Coll no la treguin de la plaça del Coll i 
de la mateixa manera que faig aquest prec, esperem els que som del centre -i ara 
això sí que em pertoca- que l’antic ajuntament torni a fer de col·legi electoral. 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT, JOVENTUT I 
HABITATGE, SR. RAÜL GRANGÉ (RESPOSTA): 
 
RETORN DEVOLUCIÓ SUBVENCIONS: Sr. Soler, per avançar-li una mica el 
concepte del que vostè deia, no li puc donar els números exactes que per suposat li 
enviaré, però fer-li saber que alguna d’aquestes partides de la Llei de dependència no 
són d’executar o no, sinó que formen part del contracte-programa que es fa amb la 
Generalitat de Catalunya pel qual la Generalitat de Catalunya fa una provisió de les 
hores del Servei d’Atenció Domiciliària que es necessitaran i per tant les computa. 
Aleshores en aquest cas sí que li puc dir que sortosament no hem hagut d’utilitzar-les 
totes, per tant les hem retornat a la Generalitat. Ja li enviaré el nombre de totes les 
subvencions que s’han hagut de retornar, però generalment són per aquest concepte, 
perquè moltes vegades són aproximacions sobre necessitats futures, es provisiona i 
aleshores si no s’arriba al total d’aquestes necessitats, es retorna. 
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 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): 
 
RETORN DEVOLUCIÓ SUBVENCIONS: Només per saber qui provisiona, és a dir, 
qui fa les previsions?, la Generalitat, el departament, o les fan vostès, perquè 43.000 
€ són molts diners. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li contestarem en el proper Ple o abans, en la 
Informativa, acuradament perquè sàpiga el motiu perquè evidentment no ens agrada 
tornar ni renunciar a cap subvenció i menys en els moments que estem, i per tant 
quan ho fem, amb cara llarga, però està justificat. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 20,44 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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