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ESBORRANY ACTA 

 
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 VICENS 
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 vint-i-quatre minuts del dia 
divuit de juny de dos mil dotze, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple 
municipal sota la Presidència de la 
Il·lma. Sra. Alcaldessa i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE 
ORDINARI DE DATA 21 DE MAIG DE 2012. 
 

- APROVAR per assentiment dels 25 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de maig de 2012. 
 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
 2.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV-EUIA I CUP DE 
SUPORT AL MANIFEST DE DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC 
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PRESENTAT PER L’ASSEMBLEA DE DOCENTS DELS CENTRES PÚBLICS DE 
SANT CUGAT. 
 
 Atès que s’ha creat una assemblea de docents dels centres públics de Sant 
Cugat formada per professionals d’escoles bressol municipals, escoles d’infantil i 
primària i instituts.  
 
 Atès que l’assemblea es dirigirà al ple municipal el proper dia 21 d’abril de 2012 
i que vol manifestar la seva preocupació i indignació davant les mesures restrictives 
que està aplicant el Govern de la Generalitat, així com el propi Consistori, contra 
l’ensenyament públic a la nostra ciutat i al nostre país. Aspecte que els grups signants 
subscriuen. 
 
 Atès que la greu retallada dels pressupostos per a les despeses de 
funcionament dels centres que s’està produint des de l’any 2010 (més d’un 25%) 
està obligant a ajustar despeses bàsiques i indispensables per al normal funcionament 
dels centres. Els ajustos pressupostaris que s’han hagut de fer han arribat al punt 
d’haver de prescindir de la calefacció aquest hivern passat, en alguns centres de 
secundària. Cal afegir que l’ajuntament també ha suprimit la subvenció per a “petites 
despeses de funcionament” i ha, tal com constaten els professionals, disminuït les 
hores de la feina del serveis corresponents a reformes i reparacions en els centres 
públics. 
 
 Atès que la reducció o anul·lació d’altres subvencions com les beques de 
menjador, les beques de llibres de text i material didàctic, les beques d’educació 
especial i la partida de “Material per a tothom” afecten sobretot les famílies més 
desfavorides econòmicament. Amb aquestes retallades es fa més difícil complir 
l’objectiu d’inclusivitat, és a dir, “garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol 
tipus de marginació i d’exclusió al nostre alumnat”. 
 
 Atès que la retallada en les prestacions que oferia l’Ajuntament als 
centres ha acabat amb la psicomotricitat a l’etapa d’infantil, un dels cursos de piscina i 
el transport que es facilitava a les escoles més allunyades per a aquesta activitat i per 
a les activitats del Pla de Dinamització; els projectes i la subvenció de l’Agenda 21. 
 
 Atès que l’equip de govern ha comunicat que pel curs vinent no hi haurà Pla 
d’obres a les escoles sinó que tan sols mantindran el Pla de manteniment, és a dir, 
només arreglaran aquelles coses que es considerin perilloses per a l’alumnat i per al 
funcionament del centre. 
 
 Atès que les mesures proposades estan provocant una pèrdua de qualitat 
a les escoles bressol municipals i un possible augment i precarietat del servei. 
D’aquestes mesures podem destacar un augment de ràtio, reducció d’hores de les 
educadores i educadors, canvis de titulacions i externalització dels serveis.. 
 
 Atès que les partides destinades al projecte PROA i al “Pla d’Entorn” 
formalitzades a l’inici de curs han quedat retallades abans de finalitzar-lo. Es tracta 
de subvencions provinents del Ministerio de Educación, Generalitat de Catalunya i el 
propi Ajuntament, destinades a facilitar la integració dels membres més joves de la 
nostra societat. “Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les 
necessitats educatives dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la 
comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més 
desafavorits”. Cal afegir que en alguns centres s’han deixat de fer els tallers d’estudi 
assistit, iniciats el mes d’octubre i, per a algunes famílies, l’ajut destinat a activitats, 
sortides, extraescolars, etc. quedarà eliminat. 
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 Atès que la retallada de plantilles anunciada comportarà el proper curs que hi 
hagi al voltant de 3000 docents menys dels necessaris (entre primària i secundària). 
Per una part, no hi haurà un augment de professorat per atendre els nous 15.000 
alumnes més que hi haurà i, per l’altra, a més, es rebaixen les plantilles existents, 
cosa que suposarà més precarietat i acomiadaments pel personal substitut i interí. La 
retallada de personal afectarà directament la qualitat de l’ensenyament. Ens podem 
acomiadar de l’atenció a la diversitat: de l’atenció a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, del treball en grups reduïts, desdoblaments, grups flexibles, i de 
les hores de reforç per a qui ho necessita. S’obre la porta a la discriminació i a 
l’escletxa social. És així, pel que es veu, com el nostre Govern combat el fracàs 
escolar que tant diu que el preocupa.  
 
 Atès que augment de la ràtio alumnat/professorat. D’entrada, en molts 
centres, la superfície de les aules no permet l’augment enunciat. No cal dir que la 
massificació de les aules també repercuteix en la qualitat de l’ensenyament i 
disminueix el tractament individualitzat de l’alumnat. 
 
 Atès que la Generalitat de Catalunya ha encetat una política de baixes per 
malaltia del professorat que afecta la qualitat del servei. En aquests moments, el 
professorat amb una baixa no és substituït en els primers deu dies laborables. Per 
tant, l’alumnat és atès pel professorat de guàrdia del centre i perd hores de classe de 
la matèria afectada. La realitat és encara molt més greu i humiliant: suposa la reducció 
de sou en cas de baixa perllongada, un atemptat contra la dignitat de les persones 
que són “castigades” amb una disminució del seu poder adquisitiu quan més recursos 
necessiten.  
 
 En aquest sentit, cal afegir que actualment ja no es cobreixen les baixes o 
reduccions de jornada del personal d’administració i serveis (administratives, 
tècniques d’educació infantil, educadores USEE, vetlladores), ni del personal 
subaltern. Això alenteix i dificulta força el funcionament essencial dels centres. Al 
personal interí administratiu se li ha reduït el 15% de la jornada i els centres afectats 
en pateixen les conseqüències. 
 
 Atès que en els darrers temps s’està donant un clar empitjorament de les 
condicions laborals dels professionals dels sector. Aquestes mesures s’han 
concretat ja en un augment d’hores lectives i se n’ha anunciat ja un altre per al curs 
vinent, acompanyat d’una nova retallada del sou (augment de l’IRPF per part del 
govern central i disminució d’un 3% per part del govern de la Generalitat, que se suma 
al 5 % de l’any anterior). En els darrers anys, la pèrdua de poder adquisitiu dels 
professionals supera amb escreix el 20 %. L’augment d’hores lectives en detriment de 
les hores de coordinació pedagògica i preparació de classes conjuntes en el claustre 
comporten un perjudici a la qualitat docent. 
 
 Atès que s’estan donant una continus canvis en els currículums, sobretot 
d’ESO i de Batxillerat. La capacitat d’improvisació en aquest aspecte és realment 
alarmant. Després de gairebé dues dècades de canvis continus sense criteri ni 
consens amb la comunitat educativa, la precipitació continua. Sense anar més lluny, fa 
uns mesos se’ns anunciava la incorporació de noves matèries optatives a quart d’ESO 
i ara se’ns diu que no es faran. Els canvis no han fet altra cosa que provocar 
dissensions i desorientació en el professorat.  
 
 Atès que la progressiva privatització i externalització d’alguns serveis 
públics insinuada pel Conseller d’Economia agreuja de manera notable la situació 
descrita. 
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 Atès que es millores que s’havien aconseguit durant els últims anys, a favor de 
l’atenció a la diversitat i, en general, de tot l’alumnat, ara les eliminen i per tant es fa 
més difícil  complir “l’objectiu prioritari del Servei d'Educació de Catalunya, que és 
desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels seus alumnes, com a 
principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social”. “La finalitat 
de millorar els resultats educatius i reduir l’abandó escolar prematur” també perilla. 
Atès que els col·lectiu agrupat en assembles considera que les actuacions endegades 
contra l’escola pública catalana no apunta a cap altre resultat que no sigui directament 
desmantellar-la.  
 
 Atès que la qualitat de l’escola pública ha de ser el referent públic. 
 
 Es per tot això que el Ple Municipal de Sant Cugat acorda: 
 
 Primer.- Donar suport al manifest presentat  per l’assemblea de docents de 
centres públics de Sant Cugat 
 
 Segon.- Rebutjar les retallades en educació pública que estan posant en perill 
la qualitat d’un servei referent que ha acostat la igualtat d’oportunitats a tots els 
catalans i catalanes. 
 
 Tercer.- Rebutjar les retallades endegades pel Govern de Catalunya respecte al 
servei educatiu, així com respecte a les beques i aspectes correctors de renda, així 
com  respecte a les condicions dels treballadors i treballadores  
 
 Quart.- Crear un taula de diàleg per a tornar a definir els pressuposts 
municipals respecte a l’àmbit d’educació i per tant que es puguin corregir la manca de 
pressupost descrits en la part expositiva. 
 
 Cinquè.- Traslladar aquests acords al Govern de Catalunya i de l’Estat, als 
Grups Parlamentaris catalans, als centres educatius i les AMPA de la nostra ciutat, i a 
la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat del Vallès. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  Hi ha una sol·licitud d’intervenció per part de 
l’Assemblea de Docents de Sant Cugat del Vallès, i per tant li dono la paraula a la 
representant de l’Assemblea de Docents. 
 
INTERVENCIÓ DE LA SRA. VIOLANT GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓ DE 
L’ASSEMBLEA DE DOCENTS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, EN ELS TERMES 
DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
Bona tarda, gràcies per donar-nos la paraula. Em dic Violant, sóc una docent més 
d’un centre públic de Sant Cugat. Per fer una miqueta d’història dir-vos que els 
docents dels centres públics de Sant Cugat ens reunim en Assemblea cada dijous i en 
aquesta assemblea hi som representants docents de tots els nivells, de bressol, 
primària, secundària i escola oficial d’idiomes. En aquesta Assemblea nosaltres 
expressem els nostres grans problemes en aquests moments, les nostres 
preocupacions, sobretot pel que fa a les retallades des de totes les administracions, 
per tant nosaltres decidim en l’assemblea crear i escriure un manifest per tal de 
manifestar, d’expressar clarament, totes les mancances que ens trobem en aquest 
moment. Aquest manifest molt difícil d’arribar als estaments, molt difícils d’arribar a 
poder-ho comentar amb l’administració, tenim la sort de que diferents partits polítics, 
aquí representats, ho passin a moció i ens tenen a bé presentar-ho com a moció en el 
Ple. Aquest manifest és evident que no expressa només reivindicacions pel vostre 
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consistori, pel nostre ajuntament, expressa reivindicacions per a totes les 
administracions que toquen a l’ensenyament públic. Tenim la sort que això ens ho 
presentin com a moció i gràcies a això podem reunir-nos amb la Sra. Esther Salat i 
amb diferents tècnics la setmana passada amb dues llargues reunions. Creiem 
fermament que si no haguéssim fet el manifest i aquest manifest no hagués estat llegit 
en el Ple del mes passat no haguéssim accedit a aquestes reunions, per tant és ja 
prou i útil per haver estat possible per tenir aquest contacte. Aquestes reunions 
serveixen perquè se’ns puntualitzin i argumentin punts del manifest que d’alguna 
manera nosaltres volem avui expressar aquí les conclusions a les que nosaltres 
arribem en aquestes reunions i volem expressar-les perquè quedin ben consolidades i 
perquè quedin establertes davant de tot el municipi. 
 
Entenem en primer lloc, volem expressar clarament, la nostra més grata sorpresa 
davant l’afirmació que el consistori no intervé, econòmicament, en cap altres centre 
que no sigui públic de la vila. Això no sé si us ho creureu o no però per a nosaltres va 
ser una gran grata sorpresa perquè en moltes ocasions ens trobem per exemple a 
agents municipals a les portes d’escoles privades i concertades amb més presència 
que davant de les públiques, per tant nosaltres en cap moment pensàvem que això 
era així. Per tant en primer lloc volem manifestar la nostra grata sorpresa. 
 
En segon lloc volem encoratjar que aquest recolzament no cessi en cap moment, ans 
al contrari, que augmenti tant com sigui possible, ja que l'ensenyament públic ara més 
que mai és desatès per les administracions superiors. Demanem, doncs, un 
recolzament econòmic i també un compromís de responsabilitat d’aquest Consistori 
per l'ensenyament públic de la ciutat, sobretot perquè entenem que l’ensenyament 
públic és l'únic democràtic, perquè és l'únic que està obert a tothom, i per tant, l'únic 
capaç de garantir la justícia social, entenem, per tant, que és lògic que això sigui així i 
que és lògic que hauria de ser l'únic a recolzar des de les administracions públiques. 
 
En tercer lloc, ens volem oferir com a assemblea de docents, per treballar amb 
vosaltres en aquest sentit, perquè pugueu conèixer de primera mà quina és la realitat, 
en tot moment, de l'ensenyament públic, a la nostra població. Per tant restem oberts a 
qualsevol iniciativa de part vostra, nosaltres esperem ser rebuts també en d’altres 
ocasions perquè normalment parleu amb direccions i a vegades pot ser que no sigui 
directament les mateixes preocupacions les transmeses. 
 
En quart lloc, volem que compteu amb nosaltres quan accediu a les administracions 
superiors relacionades amb l'ensenyament públic, així la delegació territorial i la 
conselleria d'ensenyament. Per tant, estem disposats a participar a les reunions que 
calguin i esperem i agraïm, que vosaltres ens ajudeu a obrir camí per poder-nos fer 
sentir davant d’aquestes. En concret esperem i agrairem moltíssim que ens ajudeu a 
trobar entrevista amb el Sr. Baulenes o la Sra. Rigau, que segurament són més 
accessibles a vosaltres que a nosaltres, per ser el govern d'aquest municipi del mateix 
partit polític que aquests estaments superiors, ja que nosaltres com Assemblea no 
pertanyem a cap partit ni a cap sindicat. 
 
I en cinquè lloc, volem que es faci realitat un acord de l’última reunió amb la Sra. 
Esther Salat, un acord d’un manifest de lluita unitària sortit del Consell Escolar 
Municipal, en defensa clarament de l'ensenyament públic de qualitat, perquè si no és 
així impedirem que aquest algun dia deixi de ser de qualitat. 
 
Ho esperem, no per a nosaltres, com a treballadors, sinó que ho esperem pel bé dels 
nostres infants i joves de qualsevol condició sense excepció. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Crec que 
l’enunciat de la moció és prou extens i prou clar com perquè no em reiteri massa, 
només expressar des de la CUP que creiem que estem en una situació realment 
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preocupant, la veritat és que a nosaltres ens sobta que quan ve gent que està 
treballant en el sector de l’educació des d’Educació de l’Ajuntament es posi en dubte 
que s’està atemptant contra la qualitat de l’ensenyament per les retallades de la 
Generalitat o de l’Estat. Creiem que alguns dels exemples que s’han comentat en el 
text, la reducció en l’atorgament de subvencions, l’augment de ratios, retallades de 
sous i conseqüent precarització del professorat, i l’exemple de que havia una escola 
que s’havia quedat sense calefacció crec que és per agafar-se a la cadira. 
 
 Nosaltres el que volíem expressar més enllà d’aquest text concret que 
compartim totalment, per això hem donat suport a la moció, és que s’està aprofitant la 
crisi, una cosa que es diu crisi, per aprofundir en les retallades i creiem que és el 
moment potser de crear un nou concepte que és les desmantellades; fins ara hem 
parlat de retallades però hem vist que les retallades no són una finalitat sinó que són 
un mitjà per desmantellar el sector públic, de la mateixa manera que el Sr. Boi Ruíz ho 
està fent amb la sanitat per tal d’afavorir el sector privat, s’està fent amb l’educació, 
s’està per tant fent desmantellades més que retallades. Nosaltres seguim dient que hi 
ha moltes alternatives abans que treure aquesta despesa, ho hem dit en aquest Ple 
moltes vegades i avui no ens reiterarem però que fins que no es facin retallades que 
no afecten a les condicions de vida de la població, en aquest cas les condicions com 
sempre dels més desafavorits, doncs no creuem amb aquest lema de “no hi ha 
alternativa”, no hi combreguem en absolut. Creiem que aleshores queda molt clar que 
sí que hi ha alternatives, però si no es fan, si no es duen a terme i en canvi es retalla 
en educació, es retalla en sanitat, es retalla en serveis públics és perquè no hi ha una 
voluntat política. Avui tenim aquí l’Assemblea de Docents però un altre dia seran els 
treballadors de la sanitat, un altre dia serà la gent que es dedica a la inserció laboral 
dels discapacitats perquè al ritme que anem no quedarà res, ni al sector públic, ni a 
l’educació, ni a la sanitat. Per tant creiem que hem de començar a plantejar realment 
la qüestió i es poden fer esforços des de l’Ajuntament per intentar pal·liar les 
retallades que venen d’estadis superiors però aquí hi ha una qüestió de voluntat 
política i el que hem de començar a posar sobre la taula i transmetreu als estadis 
superiors és que es retalli a on s’ha de retallar, que hi ha molts exemples i deixem de 
tocar el sector públic que és una de les maneres que estan hipotecant el futur de la 
nostra societat, a curt termini i a mig termini és greu però a llarg termini és devastador. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: En primer lloc alegrar-me de que s’hagi pogut fer aquesta reunió, nosaltres vam 
proposar quan vam fer balanç del nostre mandat, que proposàvem un gran pacte de 
ciutat entre tots els partits, entre tots els estaments, incloses les AMPAs i els 
ensenyants per suposat, per intentar arribar a una solució i a un pacte que defensés el 
que era l’ensenyament públic. Nosaltres quan hem llegit el manifest o moció, per 
suposat que l’hem fet nostre perquè considerem que reuneix quatre aspectes que 
realment són difícils de no recolzar. 
 
 El primer d’ells és el que fa referència al funcionament bàsic de l’escola, hi ha 
un increment de ratio per aula, hi ha una disminució de les plantilles, la no substitució 
de baixes, la disminució del nombre d’educadors i canvis en les titulacions, tot això fa 
que per suposat nosaltres pensem que d’una manera directa afecta a la qualitat de 
l’ensenyament públic, impedeix l’atenció a la diversitat i pot arribar fins i tot a donar 
lloc a una discriminació social. 
 
 El segon aspecte que nosaltres destacaríem del que seria el manifest és 
aquells aspectes que probablement no afecten a aspectes absolutament bàsics de 
l’ensenyament però que creiem que clarament contribueixen al bon funcionament dels 
centres, creen cohesió social i faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral com 
són els ajuts al menjador, el Pla d’entorn a les activitats extraescolars, sortides, 
material per a tothom, etc. 
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 El tercer punt que creiem que també toca el manifest és el que fa referència 
òbviament a la situació dels ensenyants. Pels motius abans esmentats la seva feina 
es fa més feixuga i més estressant i si a això li sumem una davallada de les seves 
retribucions creiem que aquest escenari com és fàcil suposar no ajuda a millorar la 
situació ni contribueix a la qualitat final. 
 
 Finalment, un altre aspecte que potser no és el principal però creiem que també 
hi contribueix és el considerar les condicions físiques que tenim nosaltres aquí a les 
escoles, algunes de les quals ja no són magnífiques de per se. És evident que fer 
classe sense calefacció o en condicions que no són idònies tampoc no facilita la feina 
i creiem que al final poden acabar també revertint en la qualitat final de l’ensenyament.  
 
 Per tots aquests motius és que nosaltres hem fet nostre aquest manifest o 
moció i, insisteixo, demanem un diàleg amb totes les parts implicades per intentar 
arribar a un consens que rebaixi la tensió i contribueixi a millorar el funcionament de 
l’ensenyament públic. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que tots plegats en el moment de presentar la moció vam 
interpretar el que ens demanava l’Assemblea de Docents, era traslladar el seu neguit 
sobre què passarà a l’endemà, i per tant que des de l’àmbit municipal fem pinya tots 
els grups polítics per intentar traslladar aquest neguit bàsicament a aquells que estan 
reduint el pressupost, que són la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat. A 
vegades segurament ens desviem per altres situacions però jo crec que aquest és un 
dels punts importants, l’altre són els temes de caire municipal que vosaltres jo crec 
que heu definit d’una manera claríssima i explícita i jo crec que no cal fer més coses. 
En qualsevol cas està en vosaltres en que si tot això ha servit perquè es pugui 
endegar un altre cop una tanda de reunions que puguin fer millorar molt el servei, que 
es puguin trobar sinèrgies i acords d’àmbit municipal doncs home!, aquesta moció 
-encara que la perdem- ja haurà servit, per tant des del nostre grup ens sentim 
contents malgrat sigui el resultat que sigui d’aquesta moció. 
 
 Demanar als companys de Convergència i Unió tot i que ja sé que a vegades 
costa demanar actuacions a governs que són del mateix signe, de la Generalitat de 
Catalunya en aquest cas, nosaltres també ens hi hem trobat i ho hem intentat i a 
vegades les qüestions de partit són les que són, però crec que hi ha temes de ciutat 
com aquest que és important que tots plegats anem junts, i aquest com el dels Jutjats, 
Torre Negra i les torres elèctriques són alguns dels que si que hauríem d’intentar-ho 
passi el que passi. 
 
 És cert que durant molts anys s’han fet unes actuacions molt positives en temes 
d’escoles bressol aquí. Vostè comentava anteriorment l’anterior possible canvi de 
model, la cessió per part dels docents en condicions fins i tot econòmiques i laborals 
per tal que tothom tingués la mateixa situació. Era un moment on semblava que podia 
haver-hi una doble línia, una concertada i una pública, i com que això de la política i 
això de la gestió té una memòria curteta, curteta, ja ningú se’n recorda però tampoc 
no fa tants anys, estem parlant del 99-2003, per tant és important que ens recordem 
de les inversions de futur que alguns han fet, que ara potser sona una mica estrany 
però sí, van ser unes inversions de futur que encara no estan amortitzades. D’altra 
banda creiem que cal defensar com dèiem el conjunt de la proposta santcugatenca 
sobre els no retalls, és evident que vostès ens han de dir -és la seva opinió- que la 
Generalitat de Catalunya ens retalla aquests diners perquè no hi ha diners a la caixa, 
aquesta serà la resposta. El que segurament sempre hi ha diners on posar en un lloc 
o en un altre o sistemes fiscals a partir dels quals ingressar d’una manera o d’una 
altra, i estaríem parlant de patrimoni i de grans rendes o de successions per exemple, 
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però ara entenc que aquest no és el debat i no hi entrarem. És complicat que un 
ajuntament, un, aquest i qualsevol altre ajuntament, pugui rendibilitzar unes retallades 
que baixen dels 1.800 € per plaça a 1.600, de 1.600 a 1.300, de 1.300 a 1.000, i els 
propers a 850; això no és opinable, això és un fet, per tant hi ha una major aportació. 
 
 Vostès també diuen que el cost de cada plaça, mesurat en cost econòmic, no 
en benefici social, però sí en cost econòmic, és de 8.922 €. És clar, aquí costa 8.922 
€, és una tonteria però vull recordar-los-hi que vostès han gestionat les escoles 
bressol durant 25 anys i si aquest cost és de 8.922 alguna cosa tindran vostès a veure 
en la gestió, entenc jo, perquè sinó tindríem un problema. I sí, comparativament amb 
la mitjana de les escoles municipals, que és de 5.485 hi ha una diferència i també 
s’hauria de calcular com dèiem abans el servei perquè a vegades ens oblidem del 
servei i el benefici social i això també hauria d’estar en qualsevol cost econòmic, i 
7.100 € en les de la Generalitat de Catalunya, per tant des de la Generalitat a les 
nostres tampoc hi ha molta diferència, per tant també és un tema a apropar. 
 
 Es poden pujar les quotes?, doncs home! si pugem molt les quotes seran més 
cares que a l’escola bressol privada, i per tant no tindrà molt sentit. Com saben, i no 
cal fer moltes trucades, si agafem la web de municipis del voltant veurem com les 
nostres escoles bressol tenen un cost diferent. Evidentment hi ha consideracions 
sobre escola concertada en altres municipis que també s’han de tenir en compte, que 
fan segurament baixar el preu bàsicament perquè redueixen les condicions laborals i 
econòmiques dels treballadors. Aquesta és una situació que també s’ha de tenir en 
compte. La setmana passada el Partit Socialista, el grup parlamentari Socialista, ha 
entrat una proposta de resolució amb 50.654 signatures, algunes dels presents en 
aquesta Sala, on demanem la continuïtat del servei d’escola bressol, i això vol dir 
treure diners d’aquí per posar-ne aquí, al final és això. Demanem la garantia d’aquesta 
continuïtat i de les condicions, i demanem també suport als ajuntaments, al nostre 
també, perquè es posin sobre la taula tots aquells diners que es deuen als 
ajuntaments, a partir dels quals podrem tirar endavant aquesta sèrie de mesures. 
50.000 signatures és molt o és poc?, no sé si és molt o és poc però en qualsevol cas 
hauríem de tenir present quants nens i nenes estan en escoles bressol públiques i 
segurament no són tan poques, segurament seran unes quantes. 
 
 Jo voldria insistir en la unitat dels diferents grups en això, crec que vostès han 
encetat una nova línia, pel que ens han dit els docents, de col·laboració i una nova 
línia de diàleg, que entenem com a positiva i entenem que cal un front comú davant 
de la defensa de l’estat del benestar, en aquest cas de les escoles bressol. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Certament, davant de la situació que ens trobem amb les escoles bressol, davant 
d’una situació que afecta als nens, que afecta a les famílies, que afecta al personal 
docent i que està atenent aquesta activitat tan fonamental en la nostra ciutat, doncs no 
es pot menys que simpatitzar amb el que s’està exposant i amb el que s’està dient. 
Ara bé, jo crec per tant d’entrada que ens sembla bé que surti aquesta iniciativa del 
conjunt de la comunitat educativa, per dir-ho d’una manera ràpida, el que creiem de 
totes maneres és que per una part podem dir que ens adherim a la necessitat de 
dialogar amb l’administració i que es dialogui amb totes les parts implicades, sobretot 
per explicar bé per què es fan les coses, i per què es fan unes coses i no es fan unes 
altres. El que sí trobem és que s’ha equivocat potser el tiro de la moció, perquè aquí 
es dirigeix sobretot a la Generalitat i certament la Generalitat és qui té més 
competències en aquest tema, però és que l’Ajuntament també en té de 
competències, competències limitades però capacitat i recursos i maneres de fer 
possibles en té. Què és el que nosaltres creiem que passa aquí com una manifestació 
més?, doncs nosaltres en la campanya electoral vam dir -i ara que ha passat un any 
es van veient les coses- que es corria el risc -i creiem que s’està confirmant- que 
l’equip de govern actual que és d’un partit que fa molts anys que governa i que ha 
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governat sobretot en èpoques de bonança doncs porta com una espècie d’inèrcia de 
fer les coses d’una determinada manera, cosa que és comprensible però que no és bo 
per la ciutat, llavors alguna cosa ha apuntat la senyoreta que ha parlat abans en nom 
de les escoles bressol si no m’equivoco sobre les prioritats, falta en la labor del govern 
tenir clares quines són les prioritats, falta enfocar la crisis de la manera que la crisi 
requereix ser enfocada; falta veure o al menys si s’ha fet la ciutadania no ho sap i 
nosaltres tampoc, i amb això basta en acudir als pressupostos que s’han aprovat 
recentment a l’ajuntament, basta amb això i comparar-los amb els de l’any passat que 
són pràcticament molt similars, es retalla per aquí, es retalla per allà, però què és més 
important, l’educació o el món de la cultura?; el món de la cultura és important però, 
quants diners es gasten en una cosa i en l’altra? Basta anar comparant aquestes 
coses i altres que ara no entraré en detall però que són per demés manifestes per 
donar-se compte que això es podria fer d’una altra manera. Per tant s’ha d’explicar 
quins criteris s’estan utilitzant, no basta en dir “no tenim diners”, perquè amb el que 
tenim alguna cosa podrem fer, no? S’han d’explicar bé els criteris, s’ha d’explicar per 
què es fan les coses i per això crec que la moció s’hauria d’haver plantejat d’una 
manera diferent de com s’ha plantejat i nosaltres ens abstindrem per aquesta raó, 
però pot ser que aquesta moció sigui només un primer pas per anar avançant en una 
direcció que és important perquè toca alguna cosa que és fonamental en la vida de la 
nostra ciutat. 
 
 . REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: En primer lloc comentar que entenem el manifest i les reivindicacions i 
compartim els aspectes de fons reivindicatius sobre l’escola pública. També comentar 
que des de l’ajuntament i concretament des de la Regidoria que ocupo es manté un 
diàleg constant amb els centres educatius i les famílies amb una àmplia accessibilitat 
a parlar en qualsevol moment del dia i en qualsevol moment de l’hora. 
 
 Voldria fer una sèrie de comentaris respecte a les mesures que comenta la 
moció i que són les mesures que s’han aplicat darrerament en l’ensenyament públic, 
en diferents trobades amb famílies, amb directors, amb inspectors, amb mestres, 
coincidíem en que de les mesures que s’han aplicat n’hi ha dues que afecten molt 
negativament a la qualitat de l’escola pública. Les modificacions en els criteris de 
substitució del professorat i els augments de ratio. Són mesures que el Govern central 
ha obligat a aplicar a totes les Comunitats Autònomes d’aquest Estat, en el 
desplegament del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 d’abril, i que la Generalitat -els 
informo- ha recorregut a la Comissió de Garanties Estatutàries perquè està 
convençuda que envaeix les competències de la Llei d’Educació. Són mesures, entre 
d’altres, que se sumen a la de la jornada lectiva, que obliga a que tots els docents 
passin a tenir 25 hores lectives, les ratios d’alumnes diu que es poden ampliar fins a 
un 20% i la substitució de professors -i aquest és un element prou greu- diu que no es 
realitzaran dins dels primers 10 dies lectius de baixa. En un primer informe la 
Comissió estableix que l’Estat no té competència en determinar les substitucions del 
professorat i per tant Catalunya impugnarà i lluitarà perquè l’Estat no obligui a aplicar 
aquestes mesures a l’escola pública. 
 
 En la moció que avui debatem també es fa referència a alguns aspectes relatius 
a les polítiques educatives de l’Ajuntament de Sant Cugat que entendrem que tenen 
matisos perquè podrien ser confuses o errònies. Destacar que aquest ajuntament es 
caracteritza pel suport que dóna a l’educació i que aquest suport ha d’estar en 
consonància amb els recursos de que disposem i amb el marc d’ingressos, i en 
aquests darrers anys és evident que per a fer coses noves hem hagut de replantejar 
d’altres que ja fèiem, per tant la moció esmenta alguns programes que es van deixar 
de fer l’any 2009 o 2008 però no esmenta els programes nous que s’han fet o els que 
s’han mantingut els darrers anys, i volem posar de manifest el compromís d’aquest 
ajuntament en l’educació en tant que ha incrementat el pressupost educacional els 
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darrers anys en un 20%. Destacar que al pressupost es prioritzen per una banda les 
competències directes de l’ajuntament i per l’altra totes aquelles necessitats, noves 
necessitats, que sorgeixen de l’entorn de crisi, com poden ser l’increment de beques 
menjador, la creació de nous ajuts o nous programes educatius per atendre les 
necessitats socials. En el cas de les escoles bressol recordar que és degut a la 
reducció a zero del pressupost del Govern de l’Estat en les polítiques de la infància 0 
a 3; hem d’aplicar -aquest i tots els ajuntaments de Catalunya- mesures per poder 
mantenir els serveis, i ho hem fet analitzant les repercussions que puguin tenir en el 
dia de l’escola, garantint la qualitat d’infants als més petits, i ho hem fet apropant-nos 
al que estableix la normativa i al que apliquen la majoria d’escoles bressol de 
Catalunya. 
 
 Altres aspectes que tracta la moció, per exemple és que es va deixar de fer 
l’any 2008 el programa de formació a mestres amb psicomotricitat, o que es va deixar 
de donar el 2009 transport gratuït a la piscina, hem seguit però pagant el monitoratge i 
la reserva de carril per un import de 60.000 € i entenem que és responsabilitat 
d’aquest ajuntament, com us comentava, donar resposta a les necessitats 
peremptòries i amb l’estalvi d’aquests dos programes o d’aquestes dues mesures, 
vam poder obrir dos cursos nous per valor d’un terç més del que ens havíem estalviat, 
programes de transició al treball per a aquells joves amb risc social, per a aquells 
joves amb fracàs escolar, que la nostra ciutat tenia amb aquest servei però que 
s’havia detectat un increment de necessitat. 
 
 Concretant però el que esmenta la moció sí que voldria deixar molt clar que ni 
ha hagut per part de l’Ajuntament retallada en els centres de primària en llum, ni 
aigua, ni calefacció, ni s’ha deixat de netejar, una altra cosa és els centres de 
secundària que depenen directament de la Generalitat, ni s’ha disminuït la dedicació 
dels treballadors de la Brigada al centres de primària; tenim un aplicatiu informàtic 
amb més de 500 incidències entrades per les escoles que estan resoltes i una 
cinquantena que estan en execució, ni hi ha hagut disminució de l’aportació de 
l’Ajuntament al Pla Educatiu d’Entorn, al contrari, ha augmentat, ni s’ha retirat la 
subvenció de l’ajuntament per educació física, ni s’ha anul·lat o reduït per part de 
l’Ajuntament les beques menjador o de material didàctic, tenim un total de 551.000 € 
destinats de l’Ajuntament amb beques, amb ajuts de transport, amb ajuts a llibres, 
amb ajuts a l’escolaritat d’escola bressol, i per tots aquests motius entenent que el 
contingut de la moció no s’ajusta a la realitat, votarem en contra, remarcant això sí 
que l’ajuntament de Sant Cugat seguirà prioritzant l’educació en els pressupostos 
municipals, que donarem compliment a les nostres competències en matèria 
d’educació i que seguirem treballant per l’educació i per l’escola pública. 
 
 Només per acabar, comentar i agrair la postura i el diàleg per part dels 
representants de l’Assemblea de Docents, a la darrera reunió els hi vaig fer una 
proposta que amb anterioritat, les anteriors setmanes, havia fet també als 
representants de les escoles i al representants de les famílies perquè entenem que és 
una preocupació que compartim tots i que necessàriament requereixen de la 
construcció entre tots. Estem passant per unes situacions que mai havíem previst i 
que requereixen fer estrènyer vincles i que mirem de trobar solucions conjuntes, tenim 
els espais de diàleg, tenim la voluntat i compartim el compromís per l’educació. Està 
molt bé reivindicar, està molt bé que el PSC i altres partits reivindiquin el contingut del 
manifest i també espero que així es sumin i donin suport i recolzin la moció que està 
com a punt núm. 5 de l’ordre del dia per la independència econòmica i fiscal de 
Catalunya i en suport del moviment “Diem prou”. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No hi ha torn de rèplica. 
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INTERVENCIÓ DE LA SRA. VIOLANT GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓ DE 
L’ASSEMBLEA DE DOCENTS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, EN ELS TERMES 
DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
Els alumnes han fet aquestes reflexions, no estan corregides, una alumna de 12 anys 
ha trobat solucions, i vosaltres, tothom, no vosaltres, les administracions, que treballeu 
molt i molt bé i no les sabeu trobar.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:        6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra: 15 (CiU) 
Abstencions:       4 (PP) 
 
 3.- MOCIÓ DEL PSC I D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS PER FER UNA REVISIÓ DEL CENS DE BÉNS IMMOBLES DE LA 
CIUTAT I  PERFILAR CRITERIS DE PAGAMENT DE L’IMPOST MUNICIPAL DE 
BÉNS IMMOBLES (IBI) DE PROPIETATS VINCULADES A ENTITATS RELIGIOSES 
I QUE FINS ARA RESTAVEN EXCLOSES. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’han presentat unes esmenes de la CUP 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
L’esmena que es sotmet a votació, salvo error, s’ha presentat després de celebrades 
les Comissions Informatives corresponents, i no solament són les de la CUP en 
aquest cas sinó que després hi ha una esmena també de CiU, és a dir que es pot 
tractar tot el tema alhora perquè segons el ROM interpretat a la nota informativa dels 
Serveis Jurídics de 27 de ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Carreras, no hi ha cap esmena de CiU en 
aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
aquest no, he dit que en la propera moció, que és la que hem presentat el Partit 
Popular sí que hi ha una esmena que està en les mateixes condicions que les de la 
CUP. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però no tenen res a veure. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No, 
però el problema és el mateix. El problema és que s’han presentat fora del termini que 
estableix el ROM i per tant jo crec que han de ser rebutjades, salvo que el Sr. Rigau 
pensi d’una altra manera. Per cert que voldria aprofitar ara –perquè no he tingut 
ocasió fins ara- per felicitar públicament als Serveis Jurídics de l’Ajuntament perquè 
han fet realment una nota molt treballada, molt ben feta.  
 
 Aquí hi ha un punt que diu d’una manera bastant clara que és bo, i ja sabem 
que el ROM és nou i que l’anem aplicant i millorant amb el temps, que és bo que 
anem plantejant aquests temes, diu: “Les esmenes han de ser tractades en Comissió 
Informativa o Junta de Portaveus segons correspongui la seva presentació haurà de 
ser per tant anterior a la Comissió Informativa o a la Junta de Portaveus 
respectivament, de manera que quan una esmena es presenta amb posterioritat s’ha 
d’entendre que ha estat presentada fora de termini i per tant no pot ser rebuda, ni 
sotmesa al Ple. Després segueix dient: “Únicament es poden formular esmenes “in 
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voce” o no escrites, o sigui en el propi Ple, quan s’hagin presentat esmenes 
transaccionals com a conseqüència del debat del punt de l’ordre del dia”, o sigui que 
una esmena “in voce” requereix una prèvia esmena transaccional que, salvo error per 
la meva part, no és el cas, per tant per anar aplicant el ROM tal com correspon crec 
que s’haurien de retirar aquestes esmenes per tal que la propera vegada ho fem 
millor. Té molt sentit a més perquè lògicament les esmenes han de ser alguna cosa 
que mereix com a mínim la mateixa consideració que una moció, han de poder ser 
estudiades, han de poder ser parlades, el que no té massa sentit és que sobre la 
marxa et presentin -com ha passat a vegades i com està passant ara- una esmena 
cinc minuts abans del Ple, per tant jo crec que això té molt sentit i és un bon moment 
per començar a aplicar-ho.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: A veure Sr. Carreras, a la Junta de Portaveus es 
va quedar que hi haurien aquestes esmenes, és a dir, no és que siguin unes esmenes 
que no es van anunciar sinó que en Junta de Portaveus la CUP va anunciar les seves 
esmenes i CiU va anunciar les seves esmenes, i es va concretar fins i tot el contingut 
de les esmenes. 
 
 Vostè Sr. Carreras no va venir a la Junta de Portaveus, va venir el Sr. Benejam, 
hi érem tots els grups i allà vam explicar com serien les esmenes. Per tant m’agrada 
molt que vostè vulgui fer una discussió a cada Ple del sentit o significat del Reglament 
Orgànic Municipal, si més no a bastants plens, però aquí estem per resoldre 
problemes, si volem fer una reflexió sobre el Reglament Orgànic Municipal no pateixi, 
convocarem una reunió a part i plantegem totes les qüestions, però jo crec que hem 
d’anar per feina i resoldre. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Hi 
ha una cosa que es diu Registre d’entrada que vostè sap bé que és on estampen la 
data d’entrada de l’esmena, i per tant si les esmenes han estat entrades en el Registre 
d’entrada de l’Ajuntament amb temps i forma, llavors no hi ha cap problema. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En temps i forma és abans del Ple Sr. Carreras. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Però si aquí s’admeten aquestes esmenes que han estat presentades després de la 
Junta de Portaveus, després de les Comissions Informatives, llavors s’està vulnerant 
el ROM amb les bendicions de la Sra. Alcaldessa si vostè vol, però s’està vulnerant. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Carreras, crec que a la Junta de Portaveus va 
quedar molt clar, jo el que els hi diria ..., a veure que el Sr. Secretari que es pronunciï i 
farem el que el Sr. Secretari digui però, Sr. Carreras, jo de veritat li demanaria que no 
em plantegi això al mig del Ple, miri de plantejar-ho prèviament i jo crec que una 
reunió de portaveus prèvia i podem aclarir totes aquestes qüestions, li dic de veritat, 
perquè fem retardar el Ple de manera innecessària.  
 
 . SECRETARI GENERAL: Efectivament, el que estableix el ROM és que les 
esmenes sobre mocions que siguin competència d’alguna Comissió Informativa s’han 
de tractar en Comissió Informativa i llavors a la Junta de Portaveus les mocions que 
no corresponguin a l’àmbit material de cap Comissió Informativa, o bé d’assumptes 
sobrevinguts, això està ja explicitat en una nota de 7 d’octubre de 2011.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant Sr. Secretari, les esmenes de la CUP 
procedeixen o no procedeixen? 
 
 . SECRETARI GENERAL: No perquè ho digui jo sinó perquè està establert al 
ROM i aprovat per assentiment, crec recordar, de tot el Consistori, el que es tracta en 
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la moció és un tema netament de competència de la Comissió Informativa d’Economia 
i Ocupació, perquè està parlant singularment sobre l’Impost de Béns Immobles, sobre 
l’IBI, o sigui que entenc que és un tema específic de Comissió Informativa, que 
s’havien de tractar les esmenes en Comissió Informativa, i no perquè ho entengui jo 
sinó perquè és el que diu el ROM. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, per tant l’art. 30.1) del ROM no s’aplicaria 
en aquest cas? 
 
 La informació que em dóna el Tinent d’Alcalde és que aquesta moció es va 
tractar en Comissió Informativa i la CUP en Comissió Informativa va anunciar que 
presentaria esmenes, m’ho confirmen els representants de la CUP? 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
S’hauria de veure el registre d’entrada com li deia abans Sra. Alcaldessa, que és el 
que mana. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Vam fer el 
mateix que va passar a la Junta de Portaveus, vam concretar que hi haurien esmenes 
però no vam dir quines esmenes hi haurien. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: O 
sigui, no es van tractar en la Comissió Informativa les esmenes perquè porten data ..., 
la de CiU ha entrat avui a les 4 de la tarda. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En qualsevol cas són casos diferents perquè la 
moció que vostè comenta sobre la transparència no és de cap Comissió Informativa, 
era de Junta de Portaveus, es va tractar en Junta de Portaveus. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
que la Junta de Portaveus fa una setmana i l’esmena s’ha presentat avui. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Carreras, és igual, no insisteixi. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No 
és igual, vostè no aplica el ROM, val. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí que aplico el ROM, hi tant que aplico el ROM, 
jo crec que vostè hauria de venir a les Juntes de Portaveus, això sí que li prego. 
 
 Sr. Pros, defensen les esmenes, doncs endavant Sr. Bea amb les esmenes. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Una qüestió d’ordre si us plau, com a portaveu substitut que va acudir a la Junta de 
Portaveus. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ja li he donat paraula per qüestió d’ordre al seu 
portaveu. Sr. Benejam, li he donat al seu portaveu. No té la paraula. 
 

TORN TRACTAMENT ESMENES DE LA CUP 
 
ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE SANT CUGAT A LA MOCIÓ 
ORIGINÀRIA DEL PSC I ICV-EUIA. 
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“Moció del PSC i d'ICV-EUIA de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès per fer 
una revisió del cens de béns immobles de la ciutat i perfilar criteris de pagament 
de l'impost municipal de béns immobles (IBI) de propietats vinculades a entitats 
religioses i que fins ara restaven excloses” 
 
Esmena 1 
 
Al títol: 
 
Moció del PSC i d'ICV-EUIA de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès per fer una 
revisió del cens de béns immobles de la ciutat i perfilar criteris de pagament de 
l'impost municipal de béns immobles (IBI) de propietats vinculades a entitats 
religioses, partits polítics, ONG, fundacions i altres entitats jurídiques i que fins ara 
restaven excloses” 
 
Esmena 2 
 
(en l'apartat d'atesos) 
 
“Atès que partits polítics, ONG, fundacions i altres entitats jurídiques, així com també 
les diferents confessions , especialment l’església catòlica disposa de diferents béns 
immobles provinents, entre d’altres, de cessions , permutes, donacions, herències, 
etc.” 
 
Esmena 3 
 
(en els acords) 
 
6. Instar al Congrés dels Diputats a modificar la Llei d'Hisendes locals, en la Llei de 
Mecenatge i Fundacions i altres normes estatals, autonòmiques i locals, per clarificar 
les exempcions de l'IBI i d'altres impostos a l'església catòlica, a altres confessions i a 
altres entitats jurídiques, així com les ONG els partits polítics i les seves fundacions, 
en la línia dels acords anteriors. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS ESMENES DE LA CUP 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Una 
prèvia, el que és evident és que crec que hem de fer una Junta de Portaveus 
extraordinària per a debatre aquestes qüestions perquè això sembla “La vida de Brian” 
i en portem uns quants. Vull constatar això i resoldre aquestes coses en una Junta de 
Portaveus extraordinària perquè hi ha bastants problemes en l’aplicació del ROM, crec 
jo. 
 
 Per no infringir molt el ROM aniré ràpid en l’exposició de les esmenes, 
bàsicament des de la CUP compartíem el sentit de la moció però crèiem que calia 
concretar quin tipus d’entitats eren les que no estaven exemptes de pagar de l’IBI. 
Crèiem que algunes de les coses que es comentaven, diu la moció en un dels acords 
“Restant excloses d’aquesta aplicació els llocs de culte, béns d’interès nacional, 
centres educatius concertats i activitats de caire social i assistencial” per exemple, 
doncs no ho compleixen partits polítics, fundacions, organitzacions no governamentals 
i altres, per tant la nostra esmena és en el títol, en els atesos i els acords afegir 
després de “impost a l’església catòlica, altres confessions i altres entitats jurídiques, 
així com les ONGs, els partits polítics i les seves fundacions”, per què ho fem això?, 
doncs perquè creiem que l’IBI l’ha de pagar tothom, hi ha alguns casos en que està 
justificada l’abstenció, en casos on es faci una tasca social, benèfica, totalment 
altruista, i creiem que en el cas dels partits polítics és si més no qüestionable que no 
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hi hagi afany de lucre, o sigui que no fan una tasca assistencial o social creiem que és 
evident, i la veritat és que també hem presentat les esmenes perquè ens sentíem una 
mica instrumentalitzats amb aquesta moció perquè és una moció que sorgeix a nivell 
estatal –no és cap secret- i el Partit Socialista Obrer Espanyol ha dit que la presentarà 
a tots els municipis i és clar, ens sobta una miqueta després que els últims anys on ha 
governat a l’Estat espanyol doncs Izquierda Unida hagués presentat un parell de 
proposicions per eliminar els privilegis fiscals de l’església i el Partit Socialista Obrer 
espanyol no mostrés cap preocupació especial en aquest sentit. Per tant a nosaltres 
ens agrada plantejar aquesta qüestió perquè el que no pots fer és demanar que uns 
paguin i uns no, però en canvi tu no aplicar-te la mateixa llei. Bàsicament aquest era el 
motiu de les nostres esmenes. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Després de la discussió sobre el Frentre Revolucionario de Judea i el Frente Judaico 
Popular de Liberación, a veure, les esmenes, que és del que es tracta i dels 
companys de la CUP. Entenem que aquesta moció, a banda de que el PSOE hagi fet 
en el seu moment, el seu Secretari General, el Sr. Rubalcaba, hagi presentat això com 
una campanya nova i tal, vostè sap que tant Izquierda Unida, com EUiA, com Iniciativa 
per Catalunya, ha portat aquest tema durant molt de temps i abans que ho digués el 
Sr. Rubalcaba ja s’havia presentat a diversos ajuntaments, això per una banda. 
 
 Per una altra banda, a vegades sumar sinergies va bé, malgrat diferències i que 
els companys a vegades no poden dur a terme altres propostes, benvinguts al “redil” i 
benvinguts a fer aquest tipus de coses. Pel que fa a concretar les entitats i a les 
esmenes, home! fer un inventari de les entitats o no que en teoria han de pagar IBI o 
no, és complicat, a més a més aquesta moció està molt focalitzada a una qüestió 
determinada que és aquelles propietats de l’església que no són ni centre de culte, ni 
fan finalitats socials, etc., etc., ni són patrimoni històric. Jo crec que està molt focalitzat 
aquí i molt focalitzat en aquests temes, una altra cosa que seria d’un debat més 
profund i molt llarg és quines entitats sí o no podrien tenir excepció de pagar l’IBI. 
Entenem que en aquest sentit aquesta moció hauria de ser molt més àmplia, està molt 
focalitzada en un tema i hauria de ser molt més àmplia. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Permeti’m primer Sra. Alcaldessa un comentari que és gratis, com 
anem fotuts de calers, que si algun dia poguéssim obrir allò d’allà seria gratis i podria 
córrer l’aire, per tant seria interessant. 
 
 No em deixen de sorprendre les esmenes de la CUP, jo pensava, seriosament, 
des d’un sentiment de proximitat que les seves esmenes anirien a que els col·legis 
concertats paguessin l’IBI, o fins i tot el Monestir, però veig que han anat cap a un 
altre costat, podíem haver fet aquestes esmenes o podíem haver parlat de qualsevol 
altra qüestió. Vostès han cregut que lligàvem una cosa amb una altra, han cregut que 
lliguem concordats amb partits polítics, vostès creuen que els partits polítics no tenim 
una acció social, jo crec que sí, jo no sé si vostès són partits polítics però nosaltres sí i 
nosaltres entenem que els partits polítics sí que tenen una funció social, segurament 
una funció que s’ha de redefinir, i s’ha de canviar i segurament ens haurem d’adaptar 
-tots plegats- a una nova situació i per tant canviar que és el que toca, però sí que és 
una acció social i la necessitem. 
 
 Aquí al final el que estem posant sobre la taula és si una cosa és necessària o 
no i si s’ha de finançar amb fons públics, és això, i nosaltres entenem que sí. 
 
 D’altra banda la moció, perquè és clar si no l’explico com que votarem les 
esmenes i si guanya l’esmena no parlarem de la moció, doncs la moció bàsicament 
està posada en l’àmbit local, per això per una altra banda l’esmena de la CUP sobre si 
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els partits polítics han de pagar o no, per sort o per desgràcia cap dels partits polítics, 
com a mínim els que jo conec, no sé si vostès tenen propietats, nosaltres no tenim 
cap propietat, per tant l’IBI ja ens el posen en el lloguer, per tant diguem que 
multiplicar zero per zero és zero, és difícil que paguem IBI quan no tenim cap 
propietat, per tant si la moció està fixada aquí, nois, és complicat pagar l’IBI. 
 
 D’altra banda, què és el que diem?, què és el que no és aquesta moció?, 
aquesta moció no és un atac contra l’església catòlica ni qualsevol altra confessió, 
aquesta moció no està dient que s’han de treure els diners de les subvencions a 
Càritas, aquesta moció no està fent un revisionisme de la Guerra Civil, aquesta moció 
no està en qüestions de doctrina de confessió i de fe, aquesta moció està parlant 
d’economia i està parlant d’IBI. Per tant el nostre debat anirà per aquí i no anirà en 
qualsevol altra situació, què és el que diem?, que tothom ha de pagar des d’aquest 
àmbit, i després parlarem també de partits polítics, tothom ha de pagar el que li toca, 
les taxes i els impostos que li toquen des d’aquest àmbit, excloent activitats -en aquest 
cas parlem de l’església- lligades a benestar social i assistencials, entre parèntesi 
Cáritas i altres, col·legis, centre de culte i béns d’interès nacional. L’església catòlica 
en aquest cas disposa o té el 30% dels béns patrimonials exempts del conjunt de 
l’Estat. Això és el que estem dient que no s’ha de tocar, què és el que diem que sí 
s’ha de tocar?, doncs aquells que tenen activitats econòmiques, aquells solars, 
aquells pisos que estan llogats, que no formaven part de culte, benestar social, 
educació o béns d’interès patrimonial. En aquests moments no sabem de què estem 
parlant de Sant Cugat, no sabem si tenim 1, 25 o 300.000, no ho sabem, per això el 
que demanem és un cens, i després ja es decidirà l’IBI en les taxes, les ordenances 
fiscals de l’any que ve com s’apliquen. 
 
 Els companys de la CUP traspassen un tema lligat a partits polítics, ONGs, 
fundacions i altres entitats jurídiques i altres entitats jurídiques haurien de definir 
quines són, nosaltres entenem que els partits polítics, totes aquelles activitats que 
siguin oneroses i no formin part de la seva activitat és evident que haurien de pagar. 
M’agradaria dir-los-hi que tant la seu del PSOE com la seu del PSC paguen IBI a nivell 
general, a Barcelona i a Madrid; nosaltres no en paguem perquè està imputat en el 
lloguer, i per tant no sé si s’han deixat -volent o no- Sindicats o altres tipus de 
fundació, en qualsevol cas hi ha entitats jurídiques que crec que no estan ben 
definides, jo crec que malgrat tot a una ONG, per exemple el cas de Metges sense 
Fronteres, jo crec que després de la reducció de subvencions -a part del finançament 
privat que tenen- treure o fer-los-hi més pressió per la seva activitat no és adequat, i 
qui diu aquest tipus d’ONG també poden ser altres. 
 
 Malgrat tot jo crec -intentant agafar-lo d’un costat positiu- que és una cosa de la 
que se n’hauria de parlar, crec que tots plegats hauríem d’estar també en una anàlisi, i 
per tant si hi ha partits polítics que disposen de béns d’aquest tipus, que realitzen 
aquest tipus d’activitat, doncs home!, que pagui com tothom. Això és el que volem dir i 
crec que el nostre posicionament ha quedat clar. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Tenim la certesa que això és un plantejament purament econòmic el que fa el Partit 
Socialista en aquesta moció i una anàlisi de la situació en que es troba Espanya. 
Certament centralitza bastant tota aquesta qüestió de l’IBI, no ja en la moció sinó en 
tota la campanya -si és que es pot dir així, que no sé si és una campanya exactament 
que hi ha hagut en els mitjans de comunicació i demés- es focalitza sobre l’església 
catòlica el que principalment també s’entén per la importància que té en el nostre país 
l’església catòlica per la quantitat de patrimoni que té l’església i pels serveis que 
indubtablement presta a la societat. Ara bé, el cert és que les exempcions de l’IBI no 
solament, com ja es diu una mica en la moció, afecten a l’església catòlica i a les 
confessions religioses, afecten a moltes altres institucions, d’allò més variades, des de 
les instal·lacions de l’exèrcit, els edificis de l’Estat, els de les Comunitats Autònomes, 
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els de l’SGAE, que a vegades està tot sovint tant de moda, i tantes altres, el criteri és i 
això pel que jo sé dintre de que no sóc expert en la matèria, però pel que sé, tots 
aquells edificis que pertanyen a entitats que no tenen afany de lucre estan exempts de 
l’IBI, així molt en general, s’hauria de perfilar la normativa que és complexa, i 
lògicament aquí no hi entrarem, o sigui que des d’aquest punt de vista crec que la 
moció no aportaria res. Per altra banda, en el cas de les confessions religioses, però 
sobretot en el cas de l’església catòlica seria necessari -si es volgués modificar les 
exempcions de l’IBI que té- modificar els acords amb la Santa Seu, la qual cosa 
certament és complicat, i certament el Partit Socialista quan va governar ara fa poc i 
que és qui ha tingut ara la iniciativa, doncs no ho va fer. Si l’església catòlica o 
qualsevol altra confessió religiosa té un immoble que està dedicat a l’activitat 
econòmica o comercial o que tributa per l’Impost de Societats, per exemple, doncs ha 
de pagar l’IBI, això també està previst a la llei, és a dir, que ja sabem que això no és 
una iniciativa que surti a nivell municipal sinó que té una amplitud de tota Espanya, 
que ve del Sr. Rubalcaba i que té uns aires d’oportunisme una mica injustificables, i 
que a vegades s’han de fer aquestes coses i no hi ha més remei. 
 
 Per últim, això que es demana del cens, doncs home! demanar un cens 
d’aquesta naturalesa en els temps que vivim, que hauria de ser a costa de 
l’ajuntament, a costa de l’erari públic, que tindria uns costos i a més per cobrir alguna 
cosa que no té sentit, doncs no ens sembla tampoc que tingui molt de pes la proposta, 
per tant el Partit Popular votarà en contra de la moció. 
 
 . REGIDOR SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Les dues últimes intervencions han estat també parlant a part de les 
esmenes de la pròpia moció, i jo crec que ara pertocaria molt ràpidament parlar de les 
esmenes. Nosaltres no tenim cap ànim de polemitzar amb aquesta moció. Ens 
sembla que fa un plantejament que és restringit, que hi hauria fragments de les 
esmenes, que haig de dir que no les he rebut i que les estic entomant a mesura que 
els estic sentit a tots vostès, i segurament hi hauria matisos que serien perfectament 
estimables. Nosaltres votarem en contra de les esmenes i ja els hi anuncio que 
després votarem en contra de la moció, i suposo que ara no és la intervenció que toca 
i per tant després ja m’estendré una miqueta més, però només per dir que aquesta és 
una qüestió que està en el marc de la llei de l’Estat, que és una llei que s’emmarca 
amb una orientació general que és que les institucions que s’entén que aporten 
tangibles i intangibles pel bé col·lectiu i en un marc d’una construcció de la societat del 
benestar més enllà de l’estat del benestar i que per tant s’entén que hi ha moltes 
institucions sense ànim de lucre que juguen un paper favorable al progrés social, 
doncs aquestes institucions -enteses sempre en un sentit molt ampli- s’entén que 
estan exemptes d’IBI igual que reben molts altres beneficis d’altres naturaleses. 
Nosaltres estem disposats a entrar en qualsevol debat però entenem que aquest no 
és ben bé el moment ni toca, més enllà també de la consideració que des del moment 
que això va sortir des del Partit Socialista Obrer Español a Madrid ja des del primer 
moment el govern que presideix el President Rajoy ja va dir que aquest no era un 
tema que estigués sobre la taula, que no es tocaria ara i que per tant no puc deixar de 
mencionar que estem una mica fent focs d’artifici d’alguna manera, i amb una qüestió 
que s’ha centrat molt amb l’església quan en realitat la normativa que afecta aquesta 
qüestió ve de la Llei del mecenatge, del suport i dels incentius fiscals del mecenatge, i 
que per tant és una qüestió que té un abast molt més ampli i que en qualsevol de les 
maneres no hauríem d’estar centrant en qüestions de si església o qüestions 
d’aquesta naturalesa. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Per 
tancar el tema de les esmenes ja que s’han dit coses amb les que no estic d’acord. 
Precisament Sr. Calderón, les nostres esmenes van en el sentit de que creiem que 
era una cosa molt restringida la moció, que tractava un tema molt concret que no 
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enteníem per què només aquest tema i per tant volíem ampliar-lo. Admetem una 
crítica, això sí, i que és que potser no hem concretat amb això de les entitats 
jurídiques, i aquí és a on es pot debatre, però no obstant això hi ha una cosa i és que 
se’ns diu que no hem parlat d’altres qüestions, i és que aquí en un dels paràgrafs de 
la moció hem entès que ja es deia, posa que hauria de ser revisada i reinterpretada, 
hem assumit això per tant creiem que el debat ja s’havia de fer. Després se’ns diu que 
era un inventari local i que per tant no tenien sentit les esmenes, no, si es llegeixen les 
esmenes, l’esmena és l’acord núm. 6 que diu: “Instar al Congrés dels Diputats a 
modificar la Llei d’hisendes locals, en la Llei de mecenatge i fundacions ...”, per tant 
totalment pertinent l’esmena. Aquesta moció barreja des del nostre punt de vista 
atesos amb els acords, o sigui els tres primers paràgrafs d’atesos “... els Ajuntaments 
necessiten un nou i millor finançament ...”, ho compartim; “La regla bàsica d’un 
sistema fiscal just és que tots els ciutadans i institucions han de contribuir ...”, d’acord; 
però aleshores de tota aquesta anàlisi es desprèn que ara toca cobrar a l’església, i 
això no, l’església ha de pagar sempre, igual que l’SGAE, igual que tothom, i no 
entenem aquests atesos que no estan desvinculats, per tant per això presentem les 
esmenes, per intentar completar una moció que no enteníem que només anés amb la 
qüestió de l’església. 
 

TORN VOTACIÓ ESMENES CUP SOBRE  
MOCIÓ ORIGINÀRIA DEL PSC I ICV-EUiA 

 
Vots a favor:        2 (CUP) 
Vots en contra: 19 (CiU i PP) 
Abstencions:      4 (PSC i ICV-EUiA) 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 
 3.- MOCIÓ DEL PSC I D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS PER FER UNA REVISIÓ DEL CENS DE BÉNS IMMOBLES DE LA 
CIUTAT I  PERFILAR CRITERIS DE PAGAMENT DE L’IMPOST MUNICIPAL DE 
BÉNS IMMOBLES (IBI) DE PROPIETATS VINCULADES A ENTITATS RELIGIOSES 
I QUE FINS ARA RESTAVEN EXCLOSES. 
 
 Atès que els Ajuntaments necessiten un nou i millor finançament, tot tenint en 
compte que és la primera administració a atendre els ciutadans i que molts dels 
serveis que presta no reben el finançament necessari per part de les administracions 
que els haurien de prestar. 
 
 Atès que la fiscalitat ha de ser el major instrument de redistribució econòmica i 
social dels poders públics i és la manera més directa per que aquests puguin exercir 
la solidaritat, contribuint a la cohesió social i a la prestació de serveis públics als seus 
veïns i veïnes. La regla bàsica d’un sistema fiscal just es que tots els ciutadans i 
institucions han de contribuir al sosteniment de la depesa pública d’acord amb la seva 
capacitat econòmica. 
 
 Atès que necessitem un sistema fiscal més progressiu, redistributiu, igualitari  i 
que generi els recursos suficients per a prestar i sostenir els serveis públics 
fonamentals que demanda la ciutadania, i especialment en l’actual situació de crisis 
econòmica que ens està afectant i que cada cop pateixen més ciutadanes i ciutadans, 
els ajuntaments com administració més propera i que millor coneix la realitat dels seus 
veïns i veïnes son els que estan en millors condicions per fer aquest treball 
indispensable per al manteniment de la cohesió social. 
 
 Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, parla de les 
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exempcions de l’IBI. I en el punt “c” diu que estaran exempts “Els de l’església 
Catòlica, en els termes previstos en l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre Afers 
Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions  
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes en els 
respectius acords de cooperació subscrits en virtut  d’allò que disposa en l’article 16 
de la Constitució.”  
 
 Atès que inicialment aquesta exempció legal, que hauria de ser revisada i 
reinterpretada, només està referenciada a finalitats vinculades al culte, tot i així en les 
dècades posteriors s’ha realitzat una aplicació extensiva, de manera que ha influenciat 
a bens immobles no estipulats per la llei vigent afecta a temples i capelles, 
residències, oficines, seminaris, convents, habitatges , locals comercials de tot tipus, 
places d’aparcament, escoles de negocis, centres universitaris i solars titularitat de 
l’església catòlica i d’altes confessions religioses.  
 
 Atès que aquest benefici fiscal s’ha estès en el pagament de les taxes 
municipals establertes a les ordenances dels ajuntaments, fet que comporta un greuge 
vers altres entitats, associacions i persones jurídiques i físiques 
 
 Atès que les diferents confessions , especialment l’església catòlica disposa de 
diferents béns immobles provinents, entre d’altres, de permutes, donacions, herències  
etc. 
 
 Atès que es calcula que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d’euros 
amb la recaptació de l’IBI arreu de l’Estat espanyol, desconeixen el que representaria 
per a Sant Cugat del Vallès, i que l’exempció d'impostos com el de l'IBI i uns altres 
mesures, podrien ajudar a minvar l’estrés de les nostres arques municipals, fet que 
considerem enormement positiu.   
 
 Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en igualtat de 
condicions que la resta de ciutadans i ciutadanes. 
 
 Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada 
d’ingressos i la necessitat urgent per fer front a la despesa social per pal·liar les 
dificultats econòmiques i socials que avui pateixen moltes famílies. 
 
 Atès que entitats vinculades a l’esglesia catòlica, com Caritas, realitzen una 
funció social i assistencial de cabdal importància. Accions que s’han de preservar amb 
la continuïtat de les exempcions lligades a temes socials. 
 
 Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1.- Elaborar un cens a Sant Cugat del Vallès, dels béns immobles registrats a 
nom de confessions religoses amb l’objectiu d’actualitzar el Padró de Bens Immobles.   
 
 2.- Aplicar els impostos i taxes derivades de la prestació dels serveis municipals 
als equipaments de titularitat de les confessions religioses  en igualtat de condicions 
amb la resta de contribuents i entitats. 
 
 3.- En el marc de la redacció de les Ordenances Fiscals de 2013, aplicar els 
impostos sobre béns immobles a les propietats relacionades en el cens aprovat en 
l’acord núm 1. Restant excloses d’aquesta aplicació els llocs de culte, Béns d’interès 
nacional, centres educatius concertats i activitats de caires social i assistencial. Per 
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tant, s’establirà una contribució impositiva en aquells immobles que generin activitat 
econòmica i no estiguin relacionats amb les accions anteriorment apuntades.  
 
 4.- Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi, per a l'exercici de 2013 de 
la Llei d'Hisendes Locals, l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles rústics i 
urbans) a l'església catòlica i altres confessions religioses, així com a les seves 
organitzacions i centres d'ensenyament religiós, en els termes dels acords anteriors.  
 
 5.- Reclamar al Govern de l’Estat que revisi els Acords de l'Estat espanyol amb 
la Santa Seu, especialment i en aquest cas el d'Assumptes Econòmics. 
 
 6.- Instar al Congrés dels Diputats a modificar la Llei d'Hisendes locals, en la 
Llei de Mecenatge i Fundacions i altres normes estatals, autonòmiques i locals, per 
clarificar les exempcions de l'IBI i d'altres impostos a l'església catòlica, a altres 
confessions i a altres entitats jurídiques, en la línia dels acords anteriors. 
 
 7.- Donar compte dels presents acords al Congrés dels Diputats, al Govern de 
l’Estat, al Parlament de Catalunya, i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
seré molt breu perquè abans amb l’exposició que ha fet el company Villaseñor ja ha 
quedat bastant clar de què anava el contingut de la moció i només volia fer esment de 
dos punts que jo crec que són dos punts que han sortit en el debat, un el Sr. 
Brugarolas l’ha posat sobre la taula, i l’altre és sobretot a nivell local que és el que 
hauríem de fer, que és el tema d’un cens a Sant Cugat pels béns immobles registrats 
en nom de confessions religioses amb l’objectiu d’actualitzar el padró de béns 
immobles. Nosaltres entenem que aquest punt és clau, i l’altre punt que em costa molt 
-després de l’exposició que ha fet el Sr. Brugarolas que no pugui votar a favor- és el 
punt 6 dels acords, que realment aquest punt el que demana és la revisió i la 
modificació de la Llei d’hisendes locals, en la Llei de mecenatge i fundacions, i és allà 
on potser això d’instar al Govern de l’Estat a modificar això vostès no haurien de tenir 
cap tipus de problema en demanar això i allà és a on ho hauríem de debatre i allà és a 
on sortirien totes les entitats que haurien de pagar IBI o no, o podrien acollir-se a una 
exempció d’IBI o no. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA:  Com vostè ha dit, ja ha quedat prou explicada la moció i també el tema 
de les esmenes. De les esmenes jo crec que a vegades quan les coses es parlen amb 
temps, es poden trobar punts d’encontre que no d’una altra manera. El debat sobre si 
els grups de l’oposició, o els grups en general, els grups municipals, hem de fer 
mocions de caire general o no està sobre la taula, com a mínim als mitjans de 
comunicació, i el que hem volgut fer amb aquesta moció és posar-ho a Sant Cugat, no 
hem parlat en pla genèric del món i de l’Estat, i parlar sobre com crèiem que hauria 
d’existir el Concordat amb la Santa Seu i tot plegat, estem parlant de Sant Cugat, 
estem parlant de Sant Cugat perquè sinó ens perdem i segurament sí que hi ha 
crítiques que poden tenir una certa raó sobre que a vegades convertim el Ple 
municipal en cambres de representació territorial diferents. 
 
 Potser aquesta moció no té sentit, i ara els hi diré per què, en el moment que, si 
és fes, però Convergència i Unió ja ha dit que no donarà suport i per tant el debat és 
estèril des del punt de vista d’aprovació, però el punt 1 que era fer un cens, si en el 
cens no surten propietats no té sentit la moció, oi que és fàcil?, algú dels presents 
entén que l’equip de govern sí perquè tenen el Padró i tota la documentació 
econòmica lligada al voltant de l’IBI, i vostès saben quines són les propietats que no 
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entren dintre de les claus que han definit, vostès ho saben, nosaltres no ho sabem, 
d’acord? Jo entenc que sí que ho saben, bàsicament perquè fan una sèrie 
d’exempcions i en tot cas la comparativa entre solars i edificis i allò que es cobra surt 
una diferència que pot ser zero, un solar, un pis, un pàrquing, o no sé, altres zones, 
com a Lleida, hi ha camps de conreu on hi ha vins per cert molt bons. Doncs aquesta 
és la qüestió, què tenim i, una vegada que sabem que és el que tenim, doncs parlem-
ne!, de què estem parlant?, si estem parlant d’un IBI d’un pàrquing que són 30 o 60 € 
o el que toqui, oi que no té substància el tema?, o estem parlant de tres solars? que té 
alguna substància que aquesta recuperació pugui anar fins i tot directament amb una 
subvenció a Cáritas. Però és clar, el que demanem és saber què és el que hi ha, 
quines són les dades que hi ha, jo crec que això tampoc no té molta dificultat i, l’altra, 
traslladar el debat als òrgans que toquen al Congrés dels Diputats sobre les 
modificacions d’àmbit general, no fer-les aquí perquè aquí no toca. Això és el que 
demanàvem. Perdrem la moció i ho fem i els hi vull dir, aquesta moció ha coincidit 
amb el pas del que vostè comentava, el Sr. Rubalcaba que ha fet aquesta proposta, 
curiosament poden creure-ho o no, però això de creure és gratis, i la moció la vam 
parlar amb el company Joan Calderón abans de la convocatòria pública i també en 
referència a una trucada Cugat.cat que van estar hàbils al minut. També els hi diré 
una cosa, aquesta proposta realitzat pel Partit Socialista s’hauria d’haver fet fa molts 
anys, no ara, ara també, però s’hauria d’haver fet als anys noranta, el 82 o quan fos. 
En qualsevol cas aquest és un fet que també s’ha de posar sobre la taula i en aquests 
moments si s’ha fet  doncs perfecte, fem-la, tirem-la endavant, aquí segurament no 
però segurament en d’altres llocs sí. 
 
 Com que molt sovint passa, ens tomben una moció però després intenten 
arreglar alguna situació per darrera, però el que sí els hi demanarem per parlar-ho en 
Comissió Informativa és que ens traspassin aquestes dades, les dades sobre les 
exempcions, en aquest cas sí que tenim el dret a saber aquestes dades, i podríem 
parlar-ho en Comissió Informativa sense dramatitzar i parlant d’economia. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
crec que ha quedat bastant clar en el debat que l’exempció de l’IBI és alguna cosa que 
afecta a moltes entitats de diversa naturalesa i que és un tema molt ampli, llavors el 
que no comprenc és per què es demana solament un cens dels béns immobles de les 
confessions religioses i no es demana de tots aquells que estiguin exempts de l’IBI 
perquè la moció va per aquí. I per altra banda li diré una cosa, no es demana entre 
altres coses perquè segurament seria molt desmesurat o molt més complicat o com li 
vulgui dir, però és que jo crec que en l’ordenament jurídic tenim instruments 
administratius, instruments polítics i instruments jurídics també per veure quines 
entitats tenen béns immobles, hi ha el Registre de la Propietat, hi ha el Registre 
Mercantil, hi ha les declaracions dels impostos corresponents de societats, i tants 
altres, hi ha molts mecanismes, és a dir, que no crec que el cens sigui un instrument 
particularment necessari ni eficaç. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Trenta segons només per dir tres cosetes, el Padró s’actualitza 
periòdicament de tots els béns immobles del municipi, i el Padró està tan actualitzat o 
desactualitzat com la resta de béns que composen aquest Cens de béns immobles. 
Respecte el punt 6è, que parla d’instar, és que ja està feta la proposta, ja s’ha dit que 
no i el Partit Popular governa amb majoria absoluta per tant ..., insisteixo, amb cap 
ànim de polemitzar, però és que ja està fet això per tant estem una mica parlant d’una 
qüestió, estem abordant una qüestió molt puntual d’un aspecte que és molt ampli que 
seria de reformular moltes qüestions de l’IBI que vostès i jo hem parlat moltes 
vegades que ens agradaria revisar. I acabo fent menció d’aquesta qüestió, que tota 
exempció és una subvenció, estem agafant diners del conjunt i donant-los a aquell a 
qui li apliquem una exempció, això ho fem amb famílies nombroses i ho hem amb 
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molts col·lectius, ho fem amb col·lectius de pensionistes, etc., vostès ja ho saben, i per 
tant són aquestes decisions, algunes d’elles tenim la possibilitat de fer-les a través de 
les nostres ordenances municipals i fem política local per tant, i moltes altres no, i 
aquest és el cas del que estem parlant, i això no està en les nostres mans, ja s’ha dit 
que no es tocarà i per tant no faig altres valoracions sobre l’oportunitat política 
d’aquesta moció però estic a la seva disposició per continuar-ne parlant i investigar les 
dades que convinguin, per suposat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Bea, em feia referència a que no han tingut 
torn d’intervenció en aquest punt, té la paraula. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Només 
per explicar el sentit del nostre vot, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, hem 
fet unes esmenes que pretenien millorar el text però creiem que el que es proposa és 
totalment lògic, creiem que s’ha d’elaborar un cens sobre el que s’ha parlat a Sant 
Cugat i per tant votarem a favor. 
 

TORN VOTACIÓ MOCIÓ PSC i ICV-EUiA 
 
Vots a favor:        6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra: 19 (CiU i PP) 
Abstencions:      0 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL RÈGIM DE 
TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT DE LES RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I DE LES EMPRESES 
DEPENENTS DEL MATEIX. 
 
 ATÈS que el principi de transparència ha de constituir un dels eixos 
vertebradors de la gestió i direcció dels afers públics. 
 
 ATÈS que durant dècades les administracions públiques han vingut justificant el 
fet que determinades informacions i dades en poder de l’Administració i les institucions 
públiques no poguessin ser conegudes per la ciutadania a la qual servien. I per 
aquesta causa, s’havia fet servir conceptes jurídics indeterminats i s’havia creat un 
ventall força complex d’instruments jurídics, així com s’havia posat límits 
infranquejables a l’accés a la informació. 
 
 ATÈS que la transparència i el fàcil accés a la informació pública han estat 
mesures força efectives en el dret comparat a l’hora de combatre la corrupció. 
 
 ATÈS que l’obligació dels poders públics de difondre i publicar la informació de 
les retribucions, tot incloent-hi els salaris i complements dels òrgans de direcció i 
administració de totes les empreses i entitats de caràcter públic, per tal que estigui a 
l’abast de la ciutadania, fomenta la transparència i preveu la corrupció en 
l’administració. 
 
 ATÈS que sense l’accés a la informació pública es fa molt difícil pels ciutadans 
de conèixer les actuacions dels poders públics i, com a conseqüència, de participar en 
els afers públics i controlar-ne el seu comportament. 
 
 ATÈS que al nostre Municipi, per tal de conèixer les retribucions dels alts 
càrrecs ens hem de remetre a l’Acta del Ple Municipal, en aquest cas de l’11 de juliol 
de 2011, i en aquesta no s’especifiquen els complements. I per tal de conèixer les 
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retribucions dels alts càrrecs de les empreses públiques depenents de l’Ajuntament de 
Sant Cugat s’han de sol·licitar les retribucions directament a les empreses, una a una, 
procediment que resulta dificultós pels ciutadans. 
 
 ATÈS que en l’actual context de crisi econòmica galopant; d’increment de l’atur; 
de dificultats econòmiques per a les empreses, els treballadors autònoms i les 
famílies; i d’un alt grau de desconfiança de la ciutadania en relació amb els seus 
dirigents polítics, el principi de transparència en la gestió i direcció pública adquireix 
una nova dimensió, més encara si es tracta de conèixer un tema tan susceptible i, a 
vegades, tan malament interpretat com ara el règim retributiu dels alts càrrecs, dels 
càrrecs directius de l’Administració i de les principals institucions polítiques, empreses 
públiques, entitats adscrites i la resta d’organismes anàlegs. 
 
 ATÈS que el principi de transparència és una eina bàsica per tal d’apropar 
l’Administració i les institucions polítiques a la ciutadania, amb l’objectiu de superar la 
línia infranquejable que en el passat impedia la seva proximitat i poder així generar 
sinèrgies entre el poder públic i els ciutadans. 
 
 El Grup Municipal Popular proposa: 
 
 Primer.- Regular i facilitar el dret de la ciutadania a l’accés a la informació sobre 
les retribucions corresponents a tots aquells càrrecs que conformen la cúpula directiva 
de les institucions polítiques i administratives de caràcter públic del nostre Municipi, 
així com l’accés a la informació inherent al nomenament i a la contractació d’aquestes 
directius, per tal que els ciutadans hi puguin accedir amb facilitat i sense cost, tot 
respectant la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 Segon.- Facilitar l’actualització i fàcil accés a aquestes dades, de tots els 
ciutadans que vulguin estar-ne informats, donant per escrit la informació, si així ho 
demanen, per tal que s’apliqui el principi de transparència de forma real i efectiva. 
 
 Tercer.- Publicar en la pàgina web de l’Ajuntament les retribucions, salaris i 
complements dels òrgans de direcció i administració de l’Ajuntament i de totes les 
empreses i entitats de caràcter públic vinculades amb l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, sens perjudici de les publicacions en els diaris oficials que corresponguin. 
 

ESMENES DE CiU SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA DEL PP 
 
ESMENES DEL GRUP DE CIU A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL PP SOBRE “EL 
RÈGIM DE TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT DE LES RETRIBUCIONS DELS ALTS 
CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I DE LES 
EMPRESES DEPENENTS DEL MATEIX”. 
 
Esmena 1 –  Modificació del títol de la moció :  
 
“EL RÈGIM DE TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I DE LES 
EMPRESES DEPENENTS DEL MATEIX” 
 
Esmena 2 - Addició de dos nous atesos després del primer ATÈS : 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat ha estat un referent estatal i internacional pel 
que fa a la transparència i ha estat nomenat, durant dos anys consecutius, 
l’Ajuntament més transparent de l’Estat per l’Organització ‘Transparència 
Internacional’. 
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ATÈS que la junta de portaveus va aprovar ara fa dos anys un document de  
“Transparència i bon govern” i atès que el govern municipal ha proposat a tots els 
grups municipals l’actualització d’aquest document. 
 
Esmena 3 – Modificació del primer acord quedant el text de la següent manera :  
 
Primer - Regular i facilitar el dret de la ciutadania a l’accés a la informació a través del 
web municipal de les retribucions corresponents als càrrecs electes i tot el personal 
que conforma la plantilla municipal així com els organismes autònoms i les empreses 
públiques, per tal que els ciutadans hi puguin accedir amb facilitat i sense cost, tot 
respectant la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Esmena 4 – Eliminació del tercer acord per redundant.  
 
Esmena 5 - Addició d’un nou ACORD : 
 
Quart- Instar a la junta de portaveus a actualitzar el document “Transparència i bon 
govern” i donar compte del mateix en el ple municipal. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Volia demanar per una qüestió d’ordre i fer-los-hi la petició que 
ja els hi vaig fer arribar i també li vam fer arribar a la resta de grups polítics en la Junta 
de Portaveus, de que deixin aquesta moció sobre la taula. Els motius que els hi vam 
argumentar crec que eren motius suficients com per fer-ho, atès que fa dues Juntes 
de Portaveus se’ls hi va lliurar en mà a tots els grups polítics un document de 
transparència i bon govern en el qual havíem estat treballant i per tant demanàvem 
també les seves aportacions, un document que se’ls hi va fer arribar i que per tant ens 
havien vostès de fer arribar qualsevol esmena a dit document. Aquesta feina sembla 
ser que no es va poder acabar, no està acabada i en tot cas i en ares també del 
consens polític de la resta de forces polítiques, voldríem insistir en la demanda de que 
aquest és un tema important i per tant que poguéssim portar-lo en el proper Ple i 
poguéssim portar aquest document que tots plegats estem treballant i que per tant 
avui vostès ens presenten una moció que d’alguna manera o altra és una mica 
oportunista perquè és clar, sabent que s’està treballant amb aquest document vostès 
aprofiten per presentar una moció que parla sobre aquest document. Per tant els hi 
reitero la petició que ja els hi vam fer en la Junta de Portaveus per veure si és possible 
deixar aquesta moció sobre la taula en ares del consens de totes les forces polítiques. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sr. 
Puigneró això que vostè planteja no és una qüestió d’ordre però bé, és indiferent. 
Nosaltres no hem presentat ara una moció, nosaltres aquesta moció sí que l’hem 
presentat en temps i forma, la vam presentar abans de la Comissió Informativa, o 
sigui que hi ha hagut temps de sobre per parlar-ne. Els que han presentat una 
esmena a última hora són vostès, no nosaltres, o sigui que no digui que això és un 
tema molt important que l’hauríem d’haver parlat, i segurament té raó, l’hauríem 
d’haver parlat, sí, s’ha parlat alguna cosa?, sí, però no amb la profunditat i amb 
l’extensió i el rigor que hauria requerit, i presentar una esmena a última hora com han 
fet vostès, això no és seriós, i a sobre que ens acusi a nosaltres ..., home!, no fem 
bromes eh! 

 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Crec que no m’ha entès el que li he dit, és que no estic parlant 
de les esmenes. Vostès ens presenten una moció amb la qual tots els partits polítics 
hi estem treballant des de fa dos mesos, o sigui estem treballant sobre la 
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transparència i bon govern amb un document que hi ha sobre la taula i vostès 
aprofiten -com allò del Pisuerga que pasa por Valladolid- per presentar-nos una moció 
i poder posar-se una medalla o no sé ben bé per què. Per això no he entrat a debatre 
les esmenes, li parlava de que si era possible que en ares d’aquest consens 
poguessin deixar vostès la moció sobre la taula, si no diguin que no i ja està. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Afició a posar-se medalles vostè en té força perquè només cal veure les esmenes que 
presenta i com es tira flors sobre tot en les esmenes que presenta vostè, o sigui que 
no ens digui vostè que ens volem posar medalles perquè per aquí no anem bé. 
 
 Però és que els qui governen són vostès Sr. Puigneró, no nosaltres, nosaltres 
estem a l’oposició i presentem les coses en els terminis que ens toquen i diem les 
coses en els moments que ens toquen, són vostès els qui han de portar la iniciativa 
perquè les coses es facin bé i per governar la ciutat d’una manera recta i correcta, i no 
passar-nos la pilota a nosaltres com si fóssim nosaltres els responsables de que això 
no s’hagi fet bé. Ja li he entès, l’he entès molt bé, però espero que vostè m’entengui a 
mi també. Vostè diu que sóc un oportunista perquè dic el que penso i presento una 
moció amb temps i, en canvi, vostè la presenta 5 minuts abans i li sembla molt bé. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Article 30.1) del Reglament Orgànic Municipal, 
esmenes presentades en temps i forma, Sr. Carreras. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I DEBAT ESMENES DE CiU 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: No m’ha entès però és igual, defensaré les esmenes perquè 
veig que és més dur que una paret. Nosaltres presentem unes esmenes a una moció 
que parla sobre la transparència però curiosament parla només de transparència a 
nivell de sous, la seva moció només parla d’això i la transparència és més que això, 
per tant evidentment com que no podem refer la moció i fer-ne una de nova el que sí 
fem és explicar que aquest ajuntament és sinònim de transparència i vostès a la 
moció ho obviaven, hem estat premiats durant dos anys consecutius com l’Ajuntament 
més transparent de l’Estat i per tant em sembla que és una dada important a posar en 
una moció que parla de transparència. També ens agradaria fer esment precisament 
al que li volia explicar i que no m’ha entès i que també volem reflectir en la moció, i és 
que fa dos anys la Junta de Portaveus va aprovar un document que parlava de bon 
govern i transparència, un document que vam aprovar totes les forces polítiques 
d’aquest ajuntament, i ja sé que vostè no hi era, però els representants del Partit 
Popular que hi eren van aprovar, conjuntament amb la resta de forces polítiques, un 
document que precisament posava aquest tema sobre la taula i que passats dos anys 
ens veiem amb l’obligació de renovar aquest compromís, i per això fa dos mesos els 
hi vam posar sobre la taula el document per dir, anem a modificar-lo, anem a 
actualitzar-lo si cal, facin vostès les aportacions que vulguin fer sobre el document que 
ja tenim i que havíem treballat, i ara vostès ens presenten una moció, doncs bé, si 
això no és ser oportunista doncs no ho sé, vostès mateixos. 
 
 També crèiem i les esmenes també van en aquest sentit que en el web 
municipal han de figurar els sous dels càrrecs electes però també creiem que al final 
les retribucions del personal de l’ajuntament, que són retribucions públiques també 
d’una manera o altra són sous que paguem tots els ciutadans i que per tant poden 
també estar al mateix nivell que estan els sous dels polítics i de l’equip directiu. Per 
tant les esmenes van en aquest sentit, transparència absoluta, som un ajuntament 
que ho hem demostrat, i crec que no tenim res a demostrar en aquest tema. 
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 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Per 
centrar-nos ara únicament amb el tema de les esmenes, nosaltres dir que les 
esmenes que planteja Convergència i Unió ens abstindrem i ho farem bàsicament per 
un motiu, deixant de banda si hem tingut més o menys temps de mirar-nos-les, i és 
perquè en els atesos s’hi podria estar d’acord amb molts matisos però el que és 
evident és que l’esmena 3, la que parla de modificar el primer acord, hi ha una cosa 
en la moció del Partit Popular que no diuen directament però sí que fan esment que és 
el tema dels càrrecs de confiança, en la vostra esmena, la de CiU, desapareix això i 
per tant entenem que no és ben bé el que es planteja o el que es podria desprendre 
de l’esperit de la moció, i amb l’últim acord sí que hi podríem estar d’acord perquè és 
evident que ja fa dos Juntes de Portaveus que es posa sobre la taula aquest 
document de treball però bé, entenem que el tema dels càrrecs de confiança ja hauria 
de sortir. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
intentaré contextualitzar una miqueta la moció i les esmenes perquè com sóc un “tío 
avispat” i les esmenes les ha presentat l’equip de govern i són 15, doncs ja aprovarem 
la moció una vegada acabi aquest debat, les coses com són. 
 
 En primer lloc haig de dir que nosaltres compartíem el fons de la moció del 
Partit Popular en el sentit que el tema de la transparència, una de les parts de la 
transparència, és ser clars amb les retribucions, tant dels càrrecs electes com dels 
càrrecs dits de confiança, directius, etc., etc., etc, o com vulguem dir-los-hi, i entenem 
que aquesta informació és important. Pel que fa a l’esmena de Convergència i Unió 
que jo crec que és l’esmena amb la que no podem estar d’acord en el sentit que es 
posa a un mateix nivell a tots els treballadors de la casa, a tots els treballadors que 
han passat un concurs de mèrits, un examen, etc., etc., amb algú que en aquest cas 
la majoria de vegades no ha passat aquest concurs, tot i tenir un currículum com toca. 
Entenem que això no és equilibrat, per una banda, per l’altra banda jo no sé si vostès, 
Sr. Puigneró, han parlat amb els sindicats per comunicar aquesta esmena i que 
publicaran el salari de tots els treballadors de la Casa, pregunto. I en qualsevol cas 
això, jo crec que la moció del PP era un bon document per començar a parlar en el 
document de la Junta de Portaveus, i és una llàstima, nosaltres ens abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo per 
ser molt breu i per no repetir els arguments dels companys, els companys de la CUP i 
els companys d’Iniciativa, recollint també que desapareix tot el que fa referència als 
càrrecs de confiança i recollint també el guant de posar en el mateix sac el que són 
els càrrecs de confiança amb els treballadors de la casa, i posar de relleu -teníem 
preparada aquesta intervenció- no sé si s’ha posat de manifest en la reunió paritària 
on l’Ajuntament i Comitè d’empresa tenen les negociacions pertinents entre 
treballadors i empresa, en aquest cas l’ajuntament, si realment estan d’acord, perquè 
és clar ens sobta molt que si no retiren la moció presentem les esmenes, és a dir és el 
blanc o el negre, no hi ha un terme intermig aquí i per tant ens sobta; el sentit del 
nostre vot en aquest cas serà abstenció tot i que nosaltres compartíem el fons de la 
qüestió de la moció. Crèiem que era bo posar de manifest i posar tot i que ha estat 
publicat inicialment a inici de mandat, doncs d’una manera continuada posar aquesta 
informació a l’abast del ciutadà, en ares d’allò que vostè ha dit, que som una ciutat 
transparent i una ciutat que no té res a amagar. Precisament per això entenem que hi 
ha treballadors de la casa que serien més susceptibles de no tenir per què compartir 
aquesta informació, que altrament ja està publicada en els diaris oficials de que 
disposen. Per tant m’agradaria que ens desvetllés si vostès han tingut converses amb 
els sindicats en aquest sentit i si els hi han anunciat la proposició que vostès farien en 
el Ple aquest vespre. 
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 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: En primer lugar pedimos al Sr. Secretario que conste en acta la valoración 
que hace el grupo municipal del PP entendiendo y manifestando así nuestra protesta 
en como se ha admitido la enmienda a discusión cuando ha quedado patente y claro 
que es contraria a derecho, al menos según la nota de los Servicios Jurídicos de la 
Casa, que conste expresamente nuestra más enérgica protesta en acta por favor. 
Esto a título previo. 
 
 Ya entrando en materia y también una cuestión de orden porque la Sra. 
Alcaldesa me ha negado la palabra y entonces tengo que decirlo ahora, Sra. 
Alcaldesa, yo lo único que le pediría en nombre del grupo municipal que represento es 
que por favor si hay notas jurídicas de la casa que se haga caso, porque sino qué 
legitimidad va a tener este equipo de gobierno si las propias normas que dicta para su 
funcionamiento interno no se cumplen, luego usted sale a la calle y le dice a aquel 
ciudadano que tiene que pagar la ordenanza sobre Béns Immobles, no?, y le pondré 
un ejemplo, no tan solo por el tema de la enmienda, el informe emitido por el Sr. Rigau 
en fecha 27 de abril de este año establece en su página 5 que las enmiendas se 
tienen que debatir del siguiente modo, se tiene que dejar una lectura previa de la 
moción originaria porque ¿qué pasa?, que ese público que está sentado allá 
posiblemente no se está enterando de nada de cómo se está desarrollando el 
presente debate porque bastante complejidad jurídica puede tener. Entonces lo que sí 
pediríamos es que al menos se haga caso de la nota jurídica, se deje en primer lugar 
lectura de la moción originaria, sin presentación ni debate, y luego ya se proceda al 
debate de las enmiendas, pero como no me ha dado lugar a poder expresarlo lo 
expreso ahora. 
 
 Y ya entrando en el contenido de la enmienda de CiU a la moción del PP, sí 
queremos dejar de manifiesto algunos puntos. El primero es que la enmienda número 
2 el equipo municipal vuelve otra vez de manera ya cansina al autobombo este que no 
se sabe por qué esta necesidad constante a ponerse flores y a ponerse medallas en 
el traje. Vamos a ver, transparencia, si nos vamos al Compte General del año 2010 
todos sabemos como estaba la transparencia en ese Compte General, recordemos el 
tema de parcs i jardins, como estaba relacionado con alcantarillado o recordemos los 
4 millones que se recogían de IBI cuando eran 40 y el Impost de Vehicles cuando eren 
4 i se ponía 40 también, o sea que cuidado con la transparencia porque que te den un 
premio ya sabemos todos como funcionan aquí los premios. En cualquier caso esto 
en cuanto a la enmienda núm. 2. 
 
 Pasando ya a la esmena 3, que elimina el tercer acuerdo, yo creo que era muy 
importante dejar de manera clara que se recogiera en la web del ayuntamiento, que 
se dijera expresamente, porque es la manera que la ciudadanía tiene más fácil de 
acceder a la información municipal, que constara expresamente los datos sobre los 
sueldos en ejercicio de ese principio de transparencia, y se elimina 
sorprendentemente este punto. 
 
 Por último, se pone también a todos los empleados los casi 800 empleados que 
tiene la casa, yo no sé, quizás el Sr. Puigneró considera que el ciudadano tiene una 
necesidad imperiosa de conocer lo que cobran los 800 funcionarios o trabajadores de 
la casa pero yo creo sinceramente, con la mano en el corazón, que lo que al 
ciudadano le interesa es saber lo que cobran los cargos electos, lo que cobran los 
cargos directivos, los altos cargos y altos funcionarios así como los cargos de 
confianza. 
 
 Por esta serie de situaciones nuestro voto será contrario a la enmienda. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per al·lusions directes a mi dir-li que en la Junta 
de Portaveus efectivament es va dir i es va anunciar per part de Convergència i Unió 
quines eren les esmenes i el contingut d’aquestes esmenes, i em sap molt greu, sí Sr. 
Benejam, es va dir concretament quines eren aquestes esmenes, i això es va dir, i 
una cosa que potser el Partit Popular no sap o no practica és els valors i el valor del 
que s’està treballant de manera comuna a nivell de Junta de Portaveus, i el document 
de transparència ens el creiem, i miri el meu sou, sap quin és d’aquest ajuntament?, 
zero, zero Sr. Bruno de Salvador, zero d’aquest ajuntament, és així, així li dic, és zero 
d’aquest ajuntament, i cap problema, i ha sortit publicat, sí, d’aquest ajuntament és 
zero, cobro de la Diputació i tothom ho sap, sí, cobro de la Diputació de Barcelona, 
però escolti cap problema amb el tema dels sous, ara bé, sembla mentida que vostès 
l’únic que els interessi és el tema del sou i no moltes altres qüestions en relació a la 
transparència que són valors que hem incorporat a la gestió municipal de tots plegats, 
sap quins per exemple?, portar els temes urbanístics en aquest Ple, quan la majoria 
d’ajuntaments de l’àrea metropolitana aproven els temes urbanístics per Junta de 
Govern i no se n’assabenta ningú, doncs miri aquí fa molts anys que treballem perquè 
els temes urbanístics estiguin al Ple, la transparència en relació als convenis 
urbanístics, que aquest és un tema que hem treballat conjuntament, sap quin altre 
tema hi ha en relació a la transparència?, un molt important, que és que en les Meses 
de Contractació dels contractes importants, a partir d’1 milió d’euros, s’incorpora 
l’oposició, digui’m a quin altre ajuntament s’incorpora l’oposició a decidir quina serà 
l’empresa adjudicatària de contractes de més d’1 milió d’euros, i si volen ho baixem, 
no hi tenim cap problema. Per tant Sr. de Salvador jo entenc que vostè digui que 
nosaltres només ens posem medalles, miri, cap interès en posar-nos medalles, els 
premis són el que són i potser aquest any no el guanyem el premi, potser no, ens és 
igual, el que sí sabem és el que fem i el que fem cada dia i com treballem cada dia, 
per tant crec que cadascú també ha de ser responsable amb els seus actes. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Per contestar algunes de les qüestions que s’han dit, dir-li en 
primer lloc als companys de la CUP que quan parlem –i això ho parla una de les 
esmenes– parla de les retribucions corresponents als càrrecs electes i tot el personal 
que conforma la plantilla municipal, i aquí hi ha inclosos també els assessors, els 
directius, i per tant crec que atès que m’ha semblat sentir que deia que la resta 
d’esmenes li semblaven bé, doncs no sé si podem comptar amb el seu vot favorable, 
si fos el cas podríem fer-ho més explícit. Jo li acceptaria en aquest cas una esmena 
“in voce” que digués “càrrecs electes i de confiança o directius” si això permetés que 
poguéssim tenir el suport en aquest cas dels representants de la CUP. Després en tot 
cas ja em contestarà. 
 
 Pel que fa al Partit Popular, jo crec que vostès no només no venen a la Junta de 
Portaveus sinó que no es llegeixen les esmenes, perquè és clar, l’esmena que hem 
fet diu: “Regular i facilitar el dret de la ciutadania a l’accés a la informació a través del 
web municipal ...”, o sigui, no sé com es llegeixen les esmenes, l’esmena diu 
exactament això, diu que publicarem al web municipal en aquest cas les retribucions. 
 
 I finalment, no és un tema d’autobombo, és que vostès fan el contrari, o sigui en 
una moció sobre transparència quan nosaltres hem estat durant dos anys 
consecutius, els darrers dos, l’ajuntament més transparent de l’Estat, sembla mentida 
que ni ho mencionin en la moció, sembla que els hi faci vergonya que tinguem a la 
nostra ciutat un ajuntament transparent que és en aquest cas un exemple a tot l’Estat 
espanyol. Crec que no costa res recollir-ho i posar-ho a la moció, i com que vostès no 
ho han fet per això ho fem nosaltres, no és autobombo, en tot cas és explicar la 
realitat tal i com és.  
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 Lamentablement si acaben vostès votant en contra i evidentment el Partit 
Socialista i Iniciativa tampoc no hi donen suport, doncs ja veurem com explicaran 
vostès que voten en contra de la transparència perquè en aquest cas estarem 
aprovant una moció que vostès presenten precisament per ser més transparents que 
ningú i vostès hi votaran en contra, doncs ja donaran vostès explicacions a la 
ciutadania d’aquest fet. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Tenint en 
compte que s’afegeix això dels càrrecs de confiança i de l’equip directiu donarem 
suport a les esmenes de Convergència i Unió. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Perdoni Sr. Puigneró, podria tornar a repetir com quedaria el text, si us plau? 
L’esmena “in voce” que ha fet vostè, com seria? 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Exactament quedaria igual que està redactada però afegint-hi 
allà a on diu “càrrecs electes” també hi afegiríem “i de confiança”, com és el cas que 
demanava la CUP. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: I 
mantindria el personal? 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Ho tindríem com queda amb la resta de la moció, correcte. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Tres 
coses, en tot cas, pel que fa a càrrecs de confiança la terminologia concreta és 
càrrecs de designació directa que poden ser directius o no, així és la terminologia 
correcta que s’ha d’explicar. 
 
 M’agradaria saber si el grup proposant d’esmenes pot proposar una esmena “in 
voce” a la pròpia esmena, anem a “rizar más el rizo”. 
 
 Per últim m’agradaria que, ja que respon el Sr. Puigneró a tot, respongués si ha 
parlat o no ha parlat amb els sindicats perquè ho ha omès en l’explicació darrera. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Sr. Puigneró, lo que no puede hacer es faltar a la verdad en este Pleno. 
Usted ha dicho que no se asistió a la Junta de Portavoces y el Sr. Álvaro Benejam 
como portavoz suplente asistió y hay muchos concejales en este Pleno que fueron 
testigos, por lo tanto por favor sea riguroso en los términos en que se pronuncia. 
 
 Yo creo que esto es un poco una obra de teatro que están escenificando 
algunos. Unos que votan con el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y en 
el Senado y en el Parlament de Cataluña, y entonces aquí tienen que hacer un poco 
de ruido y hacer ver que se diferencian del Partido Popular cuando la realidad es la 
que es y todo el mundo la conoce. En cualquier caso agradecemos las aclaraciones o 
en su caso las enmiendas “in voce” que ha hecho el Sr. Puigneró, añadiendo de 
manera expresa que los altos cargos que fueron eliminados de la moción originaria, 
constaban, y nosotros -reitero- que si se añaden los altos cargos, cargos directivos y 
personal de libre designación votaríamos a favor. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Avui em dec explicar molt malament, la veritat. Abans he dit, al 
començament de tot, que quan parlem de personal que conforma la plantilla municipal 
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ja inclou tots aquests càrrecs que vostès diuen, ja els inclou, la plantilla municipal està 
formada per funcionaris, per laborals, per directius, per càrrecs de confiança, és així, 
ho vam aprovar tots plegats, bé, alguns de vostès es van abstenir, però vam aprovar 
la plantilla municipal en aquest Ple a principis de mandat, per tant la paraula “plantilla 
municipal” ja inclou això, ara bé, si volen que sigui més explícit ja els hi he dit que els 
hi accepto que per tant quedi més explícit però ja ho inclou. Per tant entenc que no sé 
si puc jo fer una esmena “in voce” o no però en tot cas com que hi ha aquest inclòs, si 
accepto les esmenes “in voce” que m’han fet arribar la CUP i el Partit Popular doncs 
evidentment per part nostra cap problema. 
 
 Finalment, vull aclarir també una cosa, en aquest punt de l’acord parla 
clarament que la publicació d’aquestes retribucions es farà tot respectant la legislació 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i per tant que serem 
estrictament escrupolosos en aquest cas amb aquesta llei i per tant transparència 
absoluta amb el que són els sous públics d’aquest ajuntament. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És que 
no m’ha respost si té el suport o el consens dels sindicats o no, suposo que està 
defugint respondre’m, clarament. Em sembla que és un sí o un no, ja està, no passa 
res. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Avui estem en el Ple municipal i ha hagut un procés i 
evidentment no hem preguntat ni a cada treballador, ni als sindicats, ni a la ciutadania 
si els hi sembla bé això que proposem, aquí som uns partits polítics que portem unes 
mocions que creiem que és legítim presentar en aquest cas una moció amb esmenes 
en aquest sentit i no sé si vosaltres també ho heu consultat amb els sindicats, també 
els hi pregunto, ho han consultat vostès amb els sindicats? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda clar, s’ha exhaurit el debat, passem a la 
votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DE CiU 
SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA DEL PP 

 
 (Les presents esmenes foren aprovades per assentiment dels 25 membres 
electius presents). 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA AMB LES ESMENES DE CiU 
 
 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AMB INCORPORACIÓ 
D’ESMENES DE CiU SOBRE EL RÈGIM DE TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT DE 
LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS I DE LES EMPRESES DEPENENTS DEL MATEIX. 
 
 ATÈS que el principi de transparència ha de constituir un dels eixos 
vertebradors de la gestió i direcció dels afers públics. 
 
 ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat ha estat un referent estatal i 
internacional pel que fa a la transparència i ha estat nomenat, durant dos anys 
consecutius, l’Ajuntament més transparent de l’Estat per l’Organització ‘Transparència 
Internacional’. 
 
 ATÈS que la junta de portaveus va aprovar ara fa dos anys un document de  
“Transparència i bon govern” i atès que el govern municipal ha proposat a tots els 
grups municipals l’actualització d’aquest document. 
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 ATÈS que durant dècades les administracions públiques han vingut justificant el 
fet que determinades informacions i dades en poder de l’Administració i les 
institucions públiques no poguessin ser conegudes per la ciutadania a la qual servien. 
I per aquesta causa, s’havia fet servir conceptes jurídics indeterminats i s’havia creat 
un ventall força complex d’instruments jurídics, així com s’havia posat límits 
infranquejables a l’accés a la informació. 
 
 ATÈS que la transparència i el fàcil accés a la informació pública han estat 
mesures força efectives en el dret comparat a l’hora de combatre la corrupció. 
 
 ATÈS que l’obligació dels poders públics de difondre i publicar la informació de 
les retribucions, tot incloent-hi els salaris i complements dels òrgans de direcció i 
administració de totes les empreses i entitats de caràcter públic, per tal que estigui a 
l’abast de la ciutadania, fomenta la transparència i preveu la corrupció en 
l’administració. 
 
 ATÈS que sense l’accés a la informació pública es fa molt difícil pels ciutadans 
de conèixer les actuacions dels poders públics i, com a conseqüència, de participar en 
els afers públics i controlar-ne el seu comportament. 
 
 ATÈS que al nostre Municipi, per tal de conèixer les retribucions dels alts 
càrrecs ens hem de remetre a l’Acta del Ple Municipal, en aquest cas de l’11 de juliol 
de 2011, i en aquesta no s’especifiquen els complements. I per tal de conèixer les 
retribucions dels alts càrrecs de les empreses públiques depenents de l’Ajuntament de 
Sant Cugat s’han de sol·licitar les retribucions directament a les empreses, una a una, 
procediment que resulta dificultós pels ciutadans. 
 
 ATÈS que en l’actual context de crisi econòmica galopant; d’increment de l’atur; 
de dificultats econòmiques per a les empreses, els treballadors autònoms i les 
famílies; i d’un alt grau de desconfiança de la ciutadania en relació amb els seus 
dirigents polítics, el principi de transparència en la gestió i direcció pública adquireix 
una nova dimensió, més encara si es tracta de conèixer un tema tan susceptible i, a 
vegades, tan malament interpretat com ara el règim retributiu dels alts càrrecs, dels 
càrrecs directius de l’Administració i de les principals institucions polítiques, empreses 
públiques, entitats adscrites i la resta d’organismes anàlegs. 
 
 ATÈS que el principi de transparència és una eina bàsica per tal d’apropar 
l’Administració i les institucions polítiques a la ciutadania, amb l’objectiu de superar la 
línia infranquejable que en el passat impedia la seva proximitat i poder així generar 
sinèrgies entre el poder públic i els ciutadans. 
 
 El Grup Municipal Popular proposa: 
 
 Primer.- Regular i facilitar el dret de la ciutadania a l’accés a la informació a 
través del web municipal de les retribucions corresponents als càrrecs electes i de 
confiança i tot el personal que conforma la plantilla municipal, així com els organismes 
autònoms i les empreses públiques, per tal que els ciutadans hi puguin accedir amb 
facilitat i sense cost, tot respectant la legislació en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
 Segon.- Facilitar l’actualització i fàcil accés a aquestes dades, de tots els 
ciutadans que vulguin estar-ne informats, donant per escrit la informació, si així ho 
demanen, per tal que s’apliqui el principi de transparència de forma real i efectiva. 
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 Tercer.- Instar a la junta de portaveus a actualitzar el document “Transparència 
i bon govern” i donar compte del mateix en el ple municipal. 
 
 5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU A PROPOSTA DE “SANT 
CUGAT PER LA INDEPENDÈNCIA-ANC” (NIF: G65581621) PER LA 
INDEPENDÈNCIA ECONÒMICA I FISCAL DE CATALUNYA I EN SUPORT DEL 
MOVIMENT “DIEM PROU”. 
 
 És una certesa històrica que l'Estat espanyol ha sotmès el nostre país, com a 
mínim des de la darrera centúria, a un espoli fiscal permanent que n'ha penalitzat el 
desenvolupament econòmic i social. A la torna, amb aquest fenomen els diners dels 
catalans i catalanes s'han utilitzat com a arma política per a perpetuar aquesta situació 
de forçada contribució a una mal anomenada solidaritat. 
 
 Aquest fet s'ha vist agreujat, al llarg dels darrers anys, amb l'augment de la  
càrrega fiscal que partia de nivells propis dels països més pobres i que s'ha anat 
homologant als nivells de la resta d'Europa. És d'aquesta forma que el fenomen de 
l'espoli fiscal ha arribat fins a l'absoluta insostenibilitat actual, i així posa en perill el 
futur econòmic català i amb aquest el de tots aquells serveis públics i socials 
conquerits en els darrers cent anys. Bona prova d'aquest fet la trobem en les actuals 
retallades pressupostàries de tots aquests serveis, en part probablement originades 
pel malbaratament dels recursos públics però majoritàriament cimentades en aquest 
constant espoli fiscal. 
 
 ATÈS que Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, per aquesta 
raó, i més enllà de denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme 
mesures de pressió per acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La 
reivindicació del concert econòmic ha d’anar més enllà del discurs polític. És un deure 
moral de les institucions públiques i dels partits polítics, que diuen defensar els 
interessos nacionals de Catalunya i dels seus ciutadans, donar suport a les iniciatives 
que neixin de la societat civil que treballin per aconseguir la independència econòmica 
i fiscal del nostre país. 
 
 ATÈS que el moviment civil per la insubmissió fiscal “Diem Prou” ha recollit el 
suport de diferents entitats arreu del país i més de 4.000 adhesions de suport a la 
seva pàgina web. 
 
 ATÈS que, ara fa un mes, diverses empreses i particulars del nostre país han 
dut a terme un acte simbòlic d’insubmissió fiscal tot ingressant el primer trimestre d’un 
tribut estatal de l’exercici 2012 a l’Agencia Tributària Catalana. 
 
 ATÈS que diverses formacions polítiques no representades en el Ple Municipal i 
també entitats de la ciutat han manifestat el seu suport a aquesta moció.  
 
 Per tots els antecedents exposats proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- Donar suport a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’ i 
també a la tasca informativa que fa Òmnium Cultural sobre el procediment a seguir i 
sobre les conseqüències jurídiques que se’n deriven. 
 
 SEGON.- Sol·licitar i seguir les indicacions de l’Agència Tributaria de Catalunya 
i de la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a fi que, de 
forma legal, tots els pagaments derivats dels tributs de titularitat estatal a càrrec de 
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l’Ajuntament, es facin directament a l’Agència Tributària de Catalunya, en comptes 
d'efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s'ha realitzat fins ara. 
 
 TERCER.- Explorar la possibilitat que les empreses municipals de Sant Cugat 
del Vallès s’adhereixin a la campanya “Diem Prou” i liquidin els impostos estatals que 
els correspongui a l’Agència Tributària de Catalunya.  
 
 QUART.- Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o 
independentistes amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la 
modificació de la legislació tributària catalana per tal que l’Agència Tributària de 
Catalunya pugui recaptar també els impostos de caràcter estatal.  
 
 CINQUÈ.- Facilitar informació i suport tècnic i jurídic a totes les empreses, 
entitats i ciutadans de Sant Cugat del Vallès, que desitgin incorporar-se al moviment 
“Diem Prou”. 
 
 SISÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al President del Govern de 
Catalunya i al Conseller d’Economia i Finances, als portaveus parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Agència Tributària de Catalunya, a les entitats 
municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la 
Independència, a la Plataforma “Diem Prou” i a les empreses municipals. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tenim una sol·licitud d’intervenció i demanaríem 
per tant que acostin el “micro” al representant de Sant Cugat per la Independència. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. XAVIER CODÓ SASTRADA, EN REPRESENTACIÓ DE 
SANT CUGAT PER LA INDEPENDÈNCIA-ANC, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 
DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, senyores i senyors regidors, molt bon vespre. Primer 
m’agradaria agrair als meus companys de l’Assemblea l’honor que m’han fet per 
poder jo llegir aquesta moció. 
 
El passat dia 6, Sant Cugat per la Independència, la seu social de l’Assemblea 
Nacional Catalana, va entrar el registre municipal una moció per la independència 
econòmica i fiscal de Catalunya i en suport al moviment “Diem prou”, per tal que en el 
Ple d’avui el nostre ajuntament acordés aprovar-lo. 
 
Des de Sant Cugat per la Independència agraïm al grup municipal de Convergència i 
Unió que hagi recollit aquesta moció. Abans de passar a la seva lectura volem fer 
constar que al presentar-la comptem amb l’adhesió d’un seguit de grups polítics, de 
personalitats i d’empreses, així com de diverses entitats i associacions 
santcugatenques a les que agraïm el seu suport però que per no allargar-nos no 
esmentarem. 
 
Volem dir també que hem intentat aconseguir un ampli consens que incorporés totes 
les organitzacions polítiques i per donar suport a la moció però, tot i que ens hi hem 
esforçat, no ho hem aconseguit, esperem i estem convençuts de que així serà que en 
un futur proper uns i altres podrem col·laborar treballant pel bé del país. Ara tinc 
l’honor de llegir la moció que es sotmetrà a l’aprovació del Ple municipal. 
 
 (En aquests moments el Sr. Xavier Codó dóna lectura íntegra a l’anterior 
moció). 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
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 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Nosaltres 
donarem suport a la moció, votarem a favor de la moció, donarem un sí, bàsicament 
per un motiu, perquè entenem que estem donant suport a un moviment, a una 
plataforma, una entitat o com li vulguem dir, que es diu “Diem prou”, que de la mà en 
aquest cas de l’Assemblea Nacional Catalana ha entrat aquesta moció en el Ple, i 
votarem que sí sent molt conscients que estem votant a favor d’una moció que en el 
fons no diu res i que s’ha reduït fins a la mínima expressió. Creiem que aquesta moció 
no ens compromet a res però tot i així és evident que aquesta moció de cara a 
l’exterior es publicitarà com un suport explícit al moviment “Diem prou” i com que 
aquests entenem que sí que parlen clar, nosaltres per això donarem suport a la 
moció. 
 
 Dit això suposo que es desprèn el que ens demanava el cor. El cor ens deia 
que en aquesta moció havíem de votar que no, i ho havíem de fer perquè ens cansa 
veure els anys que fa que Convergència i Unió juga -i perdoneu l’expressió- “a la puta 
i a la Ramoneta” amb els interessos del país, i com intenta fer coincidir els interessos 
seus amb els interessos del país. Ens cansa veure com es juga a ser sobiranistes de 
dia mentre de nit, com va dir aquell, amb “nocturnidad i alevosia” es tanca a la presó a 
joves independentistes o es va a Madrid per negociar per un plat de llenties. 
 
 Per últim el que ens costa entendre, tot i que som molt, molt conscients de 
l’espoli fiscal, i tenim molt clar que l’espoli fiscal és una cosa que fa molts anys que 
existeix, també tenim molt clar que alguns i algunes els hi serveix d’excusa per no 
parlar de l’espoli de les classes populars que hi ha al nostre país i de mesures per 
combatre el frau fiscal al nostre país, abans ha sortit, pot servir per no parlar dels 
nostres “Millets”, entenem que l’espoli fiscal és un fet i és una cosa absolutament clara 
però també entenem que hi ha mesures que s’haurien d’aplicar a nivell intern que no 
haurien de servir per portar a terme les retallades que s’estan produint. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: En principi nosaltres no donarem suport a la moció per dos motius, un el 
centrem en el plec dels atesos i un altre en el plec dels acords. La trobem poc rigorosa 
i hem de confessar que per part sobretot del partit que la porta al Ple la trobem 
oportunista. En la introducció s’afirma que l’Estat espanyol des de la darrera centúria 
ha sotmès el nostre país a l’espoli fiscal, i no ens sembla massa acurat posar en el 
mateix sac la segona república, el franquisme i la democràcia. Segueix dient que les 
retallades actuals que patim els catalans són sobretot degudes al malbaratament de 
recursos públics i sobretot a l’espoli fiscal, afirmacions ambdues que considerem 
gratuïtes i poc demostrables. En els atesos es parla també de que hi ha una àmplia 
representació de la societat civil i dels partits que diuen defensar els interessos 
nacionals, no obstant alguns dels partits que inicialment donaven suport a la moció 
ara li han retirat i costa pensar que la societat civil la puguem considerar representada 
amb les 4.000 signatures de la web. Però més enllà d’això que podríem considerar 
potser anècdotes el que sí creiem important és que en aquests moments en el 
Parlament de Catalunya s’està negociant el pacte fiscal a proposta justament del partit 
que presenta la moció aquí al nostre ajuntament, i per tant ens sembla una cosa rara 
o com a mínim una cosa interferent. El que sí que volem recordar és que la nostra 
formació, Iniciativa, en el pacte que s’està intentant fer en el Parlament, ha fet 
aportacions que considerem interessants de manera que pensa que el pacte fiscal ha 
de ser al final sinònim de pacte social, i per tant que tot allò que nosaltres aconseguim 
amb aquest pacte fiscal amb el qual hi estem d’acord aquestes aportacions han d’anar 
destinades a millorar la vida dels ciutadans d’aquest país, i esperem i ho desitgem 
fervorosament, que d’aquest pacte fiscal en surti un acord que tingui la força suficient 
perquè pugui ser defensat allà a on calgui, així doncs nosaltres pensem que és de 
lògica esperar els acords del Parlament per veure com i de quina manera es 
materialitza el fet de que Catalunya pugui tenir la clau de la caixa. Aquesta moció, al 
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nostre parer, no contribueix a aclarir ni la situació política ni financera del nostre país 
ni creiem que porti cap solució realista a la mateixa. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Compartim part de la intervenció realitzada pel company de la CUP i 
també per la Roser Casamitjana d’Iniciativa per Catalunya, en qualsevol cas no ens 
repetirem, parlar de la darrera centúria incloent el franquisme i la segona república jo 
crec que és un fet que ens el podíem haver estalviat bàsicament perquè el franquisme 
va ser arreu i qui va patir més van ser les classes treballadores que en molts casos es 
van veure obligats a immigrar fora de casa seva. Però bé, entrarem en el tema, vostès 
adrecen la moció als partits nacionalistes, sobiranistes o independentistes, no als 
federalistes, per tant entenem que d’entrada no està adreçada al nostre grup. N’hem 
parlat amb alguns dels representants de Sant Cugat per la Independència, amb el 
Joan, i tenim una òptica diferent que es basaria en dos, el primer seria el concepte de 
país que nosaltres tenim, nosaltres no ens resignem al trencament, no ens resignem 
al trencament de Catalunya i Espanya, no ens resignem al trencament entre les 
diferents sensibilitats de Catalunya; nosaltres creiem que encara s’ha de fer i sempre 
s’ha de fer un pas endavant i una negociació per intentar que tothom es vegi en un 
projecte diferenciat però dintre d’una mateixa línia. Un dia, parlant d’una altra moció, 
els hi deia que en el tren del catalanisme tots o alguns estem en el mateix tren però 
alguns es baixen o ens baixem abans que altres. Nosaltres entenem que aquesta 
moció fa que nosaltres baixem del tren abans que segurament vostès. El nostre tren i 
la nostra parada en aquests moments està lligada a la negociació del pacte econòmic 
i social, altrament dit pacte fiscal, també parlant de temes socials, entenem que els 
catalans i les catalanes estan pendents de que els partits polítics es posin d’acord per 
intentar solucionar un tema de finançament o una situació de finançament inadequada 
de cara al 2014, no els hi puc deixar de dir que el nou finançament o el finançament 
actual és deu vegades superior al que va pactar Convergència i Unió o el Partit 
Popular i per tant no voldria repetir la paraula de “la puta i la Ramoneta” però crec que 
també l’hauríem de tenir present quan Convergència i Unió està presentant aquesta 
moció i quan per un altre costat hi ha un moviment que es diu “No vull pagar” on 
sembla ser que estan havent-hi algunes multes per part d’algú que avui està 
presentant aquesta moció. La coherència o la incoherència a vegades és complicada 
però jo crec que és interessant que tots la posem. 
 
 Jo no repetiré ni les paraules de la CUP ni les paraules d’Esquerra Republicana 
sobre el conjunt d’aquesta moció, en el fons aquesta moció és una declaració de 
principis, entenc, suposo que el que cerca és una connexió pública de mitjans de 
comunicació, vostès saben que hi ha un acord que ho supedita tot que és el que diu 
de forma legal i per tant jo crec que és difícil votar en contra d’alguna cosa que diu de 
forma legal, bàsicament perquè tot allò que se n’ha parlat abans i se n’ha parlat 
després de la moció queda ficat dintre d’un corsé legal que no es podrà fer, ho han dit 
els companys de la CUP i ho va dir Esquerra Republicana en una roda de premsa i 
per tant crec que aquest tema és evident, sé que serà difícil i segurament aquesta 
situació no sortirà als mitjans de comunicació però permeti’m que nosaltres ens 
dediquem a votar allò que tenim davant dels ulls i nosaltres votarem allò que es porta 
avui a Ple. Segons el nostre criteri hi ha dos eixos, entenem que la moció no en parla 
o no es situa en l’eix d’esquerra-dreta o per tant aquells que també necessiten els 
recursos públics no parlem de l’estat del benestar i el seu finançament, i per tant no 
s’està situant també en el repartiment, en el bolígraf vermell que posa els diners aquí i 
allà. És evident que Catalunya necessita un nou model de finançament i que espero 
que els aconseguim en les properes reunions. 
 
 Benvolguts companys de Convergència i Unió, com deia algú, independentistes 
de cap de setmana a la Cerdanya, ja està bé però jo crec que aquest no és el camí. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Villaseñor, però s’excedeix molt en el 
temps, li haig de fer notar. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
problema d’aquesta moció que presenta l’equip de govern no és el contingut ideològic 
nacionalista-independentista que té, que efectivament el té, però el problema que té 
és que està mal feta la moció. Vull dir que un pot defensar el que vulgui, tothom té dret 
a expressar i defensar el que li sembli més oportú però si ho fa que ho faci bé, el que 
no es pot fer és una proposta com la que es contempla en l’apartat segon que és el 
que d’alguna manera també han posat de manifest els restants grups, que és el que 
cansa al Sr. Guim Pros i a mi també, i és dir “preguntarem a la Conselleria 
d’Economia i a l’Agència Tributària Catalana si podem infringir la llei d’una manera 
legal, que és el que venen a dir, doncs no, els hi diran que no perquè no, però és clar, 
és que el manifest d’aquell senyor és molt més coherent, jo no el comparteixo en 
absolut però ell diu “ara nosaltres no pagarem els impostos a l’Estat”, bé, això tindrà 
les conseqüències que tindrà però al menys no és jugar a “la puta i la Ramoneta” per 
seguir una mica la línia del que han dit els altres, és fer les coses clares. Llavors, 
certament, vostès amb coses com aquestes no li fan cap favor a allò que vostès 
defensen i no li fan cap favor a Sant Cugat, tampoc li fan cap favor a Catalunya 
perquè el que se li ha d’exigir a un Govern municipal és que faci les coses bé. Sí que 
hi ha una part que podria arribar a ser una infracció de la llei encara que no crec que 
ho secundi ningú perquè és incitar a les empreses a que aquestes no paguin els 
impostos a qui ho han de pagar, probablement no hi hagi ningú que secundi una cosa 
així però si l’Ajuntament és darrera d’això i ho facilités, doncs home! això podria ser un 
problema seriós. La qüestió és que es pot defensar el que es vulgui, llibertat sense 
cap reserva, però s’ha de fer bé i s’ha de fer respectant la llei, respectant el dret i 
respectant la lògica també, i llavors entre tots podrem fer alguna cosa que valgui la 
pena i respectarem als ciutadans, si no es respecta la llei doncs llavors no s’està fent 
cap favor a la ciutadania sinó tot el contrari, no s’està servint a Catalunya sinó molt al 
revés, se li està fent un greu perjudici. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Em fa gràcia que el Partit Popular o alguns de vostès hagin 
parlat de respecte perquè han estat els primers irrespetuosos amb una associació, 
l’Assemblea Nacional Catalana, i amb un moviment, el “Diem prou”, que han fet un 
esforç per presentar una moció que l’han redactat i que vostès utilitzant la terminologia 
que han utilitzat l’han volgut desqualificar en el seu contingut per mal feta, i jo això sí 
que ho trobo una falta de respecte, crec que és una moció que han treballat, que ens 
han fet arribar en aquest cas a alguns partits polítics, que alguns partits polítics hem 
decidit assumir aquest text que ens havien fet arribar, jo vaig parlar-ne personalment 
amb el Sr. Guim Pros per si l’entràvem conjuntament, recordo que el vaig fer sortir 
d’una Comissió Informativa precisament per poder entrar la moció conjuntament i em 
va dir que havien presentat moltes mocions en aquest Ple i que per tant no en podien 
presentar més i per això la vam presentar nosaltres i en aquest cas contents de que 
una associació ens faci arribar una moció i que la puguem presentar i que a més a 
més hi estiguem d’acord. En tot cas, per no debatre el text de la moció que ja s’ha 
explicat bastant extensament, nosaltres i des de Convergència i Unió el que no volem 
és, o el que voldríem és que els nostres impostos es quedessin a Catalunya, i ho 
volem perquè avui surt una notícia molt curiosa i interessant en un mitjà internacional 
que parla del malbaratament, del “despilfarro” espanyol pel que fa a les seves obres 
que s’han fet en els darrers anys, i precisament per això, perquè aquestes obres s’han 
pagat amb impostos també dels catalans, obres com l’aeroport d’Albacete, 7,5 
milions, 23 passatgers al dia; l’aeroport de Badajoz, un aeroport fantasma, tancat, 20 
milions d’euros; l’aeroport de Burgos 45 milions, 90 passatgers al dia; l’aeroport de 
Castelló 150 milions, encara no hi ha aterrat cap avió; l’aeroport de Ciutat Real tancat, 
té la pista més llarga d’Europa i pot aterrar fins i tot el Discovery; l’aeroport de Huesca, 
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7 passatgers al dia, 45 milions d’euros; l’aeroport de León, al qual vaig tenir el plaer de 
visitar conjuntament amb una persona que hi ha al públic on hi havia dos vols al dia, 
un a Barcelona i un a Madrid, en aquest cas 80 milions d’euros; l’aeroport de Logroño, 
50 passatgers al dia ..., i tot això, tot aquest malbaratament es fa amb recursos també 
dels catalans, per no continuar el nou ajuntament de Madrid 530 milions d’euros, el 
pavelló esportiu que també s’ha fet a Madrid nou i que no està en ús 300 milions 
d’euros; el Centre de Congresos, l’obra parada, a Madrid, 200 milions d’euros; 
Alcorcón, ciutat del circ, 120 milions d’euros. Per no parlar de propostes culturals, una 
cúpula que han fet a Valladolid 16 milions d’euros; l’estació d’AVE de Cuenca, 60.000 
habitants té Cuenca, l’estació 12 milions d’euros, 50 passatgers al dia, o sigui una 
ciutat més petita que Sant Cugat; l’hospital d’Asturias, se’n fa un de nou, més petit que 
l’anterior, 1.700 milions d’euros; Palau de Congresos de Huesca 30 milions d’euros, 
50.000 habitants té Huesca, i han fet un Congrés en tot l’any passat, i podríem 
continuar amb els tramvies o projectes faraònics com a Sevilla, un Museu, 123 milions 
d’euros, Museu Metropol, o el tramvia de Cádiz, 224 milions d’euros, o el de Jaén que 
està parat, 120 milions d’euros, tot això, tot aquest malbaratament és el que els 
europeus no volen pagar, i que jo crec que els catalans també hauríem de dir prou i 
per això volem que els nostres impostos es quedin a Catalunya i que per tant s’acabi 
aquest espoli fiscal que patim. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Per 
al·lusions perquè el Jordi ha dit el meu nom, és absurd entrar en un torn de què m’has 
dit i què m’has deixat de dir, jo li vaig comentar al Jordi el mateix que li vaig comentar 
a la Junta de Portaveus i que li hem fet arribar a l’Assemblea Nacional Catalana. 
Nosaltres votarem sí a la moció però alhora volem explicar el sentit del nostre vot. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Jo només volia fer una petita reflexió, jo li diria al Sr. Puigneró que el Govern de 
l’Estat ha aprovat totes aquestes barbaritats que vostè ens acaba d’ensenyar, que 
realment són gairebé esgarrifoses amb uns pressupostos als quals majoritàriament 
Convergència i Unió li ha donat suport i per tant cal que siguem conscients d’això que 
fem. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo no donaré consells però si n’hagués de donar algun diria busquin un 
altre portaveu de les seves reivindicacions perquè sinó em sembla que així no aniria 
bé, bàsicament perquè se suposa que quan hi ha un tipus de moció de qualsevol tipus 
ha de sortir millor després del debat que abans, no pitjor. Jo no sé qui paga les 
fotocòpies, espero que no sigui l’ajuntament, més que res perquè com vostè és el 
regidor smart podíem haver portat una PDA i hauríem acabat abans, però en 
qualsevol cas vostè ha citat o ha posat el debat en uns conceptes allunyats, em 
refereixo que ha parlat de León, etc., evidentment la majoria dels que vostè ha citat 
com ha dit molt bé la Sra. Casamitjana amb pressupost pactat entre el Partit Popular i 
Convergència i Unió, vostès també hi eren, igual que també hi era el Partit Popular 
que a vegades sembla que no s’estimin per res però ho ha dit vostè abans 
evidentment Convergència i Unió, Partit Popular, Congrés, temes de Badalona, i altres 
situacions i el Govern de l’Estat. Està molt bé, és el seu minut de glòria o els seus 30 
segons o el que sigui, però bé, al darrera d’aquesta moció hi ha una altra cosa, 
suposo que són models de ciutat i model de país, i entenc que els diferents models de 
ciutat i model de país es fan des del consens i parlant-t’ho, no des d’intentar tirar a uns 
regidors, membres de l’associació, perquè nosaltres no hem titllat a ningú ni hem 
mancat al respecte, al contrari, ho ha fet vostè amb aquesta actitud, i jo crec que no 
ho hauria de fer. 
 
 En qualsevol cas és lícit demanar el que vostès demanen, i és lícit demanar el 
que demanem els altres, que és que encara no s’ha acabat el camí, que nosaltres 
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creiem que pot existir un model de cohabitació i de convivència i que existeixen altres 
eixos, que és l’eix també de les polítiques socials i de les esquerres, perquè no 
solament amb això que està dient, perquè vostès tenen un bolígraf vermell que tatxen 
unes accions polítiques i nosaltres en tenim un altre, com Hospital, Leonardo, etc., i 
evidentment no té sentit ara parlar de Millet i Ferrovial, oi que no?, no té sentit. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Comparteixo el punt de vista que no és el camí més adequat Sr. Puigneró; ara bé 
vostè m’ha dit que he insultat a l’associació que defensa això, o que li he faltat al 
respecte, digui-li com vulgui. Jo, certament, estava amb la idea de que el manifest ha 
estat canviat, el que demanava el manifest era que no es paguessin els impostos 
directament, i potser és un error, i si és així ells ho saben, no?, ara bé, això hauria 
estat una proposta al menys dintre de les regles de la lògica i del sentit comú, es 
comparteixi o no es comparteixi, fora de les regles jurídiques, la redacció actual, si ho 
han fet ells és una associació amb iniciativa privada que d’alguna manera se li pot 
perdonar, però el que no se li pot perdonar és que un govern municipal faci seu un 
error que contravé, i repeteixo, la lògica i el sentit comú elementals, no solament la 
lògica jurídica sinó la lògica normal, la del sentit comú, ara bé, dit això, vostè ha fet 
aquí una espècie de show de presentació de fotografies per il·lustrar una conducta 
d’una demagògia sorprenent, però miri, jo el proper dia intentaré portar-li o potser no, 
potser no li portaré, però jo fa uns mesos vaig veure un programa que van fer a TV3 
que no és precisament una cadena tendenciosa i van representar tota una sèrie 
d’obres de Catalunya, a no sé quants ajuntaments de Catalunya, i em vaig quedar 
parat del que estaven dient, que anava en la mateixa línia del que vostè deia, no sé si 
era a Blanes, ara no li sabria dir, que em perdonin els de Blanes si no és així, un 
auditori que té la grada que es recull sobre si mateixa però que no poden pagar la 
calefacció perquè no tenen diners per mantenir l’auditori, que a més no hi ha gent per 
omplir-lo, o sigui tota una sèrie d’aberracions a tot el territori de Catalunya. Vostès han 
posat 200 milions d’euros a Spanair, el Sr. Mas ho ha fet, i els han llençat directament 
a la brossa, o sigui que no fem demagògia barata; el terreny de plantejar les idees no 
és aquest. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Jo els hi demanaria que quan es preparin les mocions busquin 
les dades perquè això que acaba de dir vostè si no recordo malament va ser el 
Govern del Sr. Montilla, per tant no ens atribueixi coses que no són. En tot cas, Sr. 
Villaseñor, pot fer tota la conya que vulgui però tot això que he ensenyat eren obres no 
de l’època del PP, de l’època del PSOE, obres començades i acabades en l’època del 
PSOE, i m’agradaria saber qui donava suport als pressupostos en l’època del PSOE, i 
ja li dic jo que Convergència no, com a mínim a la gran majoria d’ells no, per tant no 
faci demagògia i no ens intenti col·locar allà a on no som.  
 
 Nosaltres estem pel pacte fiscal, estem perquè els catalans puguin recaptar els 
seus impostos, si vostès no ho estan diguin-t’ho però no busquin excuses i parlin de 
que la moció -com també ha fet Iniciativa- està mal redactada i que diuen i ho han dit 
vostès, no ho he dit jo, ho han dit vostès, han dit que això que diu que és una 
estratègia històrica que l’Estat espanyol ha sotmès el nostre país com a mínim des de 
la darrera centúria un espoli fiscal permanent i vostès hi posen objeccions, doncs ho 
han dit vostès, no ho he dit jo, i a mi em sembla que això de la manera com s’han 
dirigit a l’Assemblea Nacional Catalana doncs m’ha semblat una mica de manca de 
respecte i ja està. 
 
 Per acabar, vostès que són tan amants de parlar de les retallades, si us plau, 
m’agradaria que se n’adonessin que la retallada més gran que pateix el nostre país és 
la retallada que ens fa Espanya cada any, que és d’un 16% del nostre PIB, 12.000 
milions d’euros, estem parlant que els catalans estem pagant l’IVA d’Espanya, per 
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tant, si us plau, ja sé que els hi agrada molt fer propaganda i constantment parlar de 
retallades i d’això i potser tenen part de raó en algunes d’elles però no entenc per què 
no també denuncien aquesta gran retallada que pateix el nostre país des de fa tants 
anys i que és la causant principal de que avui no puguem donar uns serveis socials i 
una educació que es mereix el nostre país. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       17 (CiU i CUP) 
Vots en contra:    6 (PP i PSC) 
Abstencions:       2 (ICV-EUiA) 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
 6.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA PROMOCIÓ D’ACTIVITATS 
AGRÀRIES URBANES A SANT CUGAT DEL VALLÈS, COM A APROXIMACIÓ DEL 
CIUTADÀ A LA TERRA, L’AFAVORIMENT DE L’AUTOCONSUM ALIMENTARI I LA 
VALORITZACIÓ DE PRODUCTES DE PROXIMITAT. 
 
 D’ençà uns anys hem vist un augment important de productes del camp de 
curta caducitat provinents de zones molt llunyanes de casa nostra. Aquesta 
proliferació comporta una sèrie d’efectes perniciosos. 
 
 La seva presència comporta costos ambientals de  trasllat des del lloc d’origen 
al lloc de consum ( emissions de CO2 i consum energètic) no comptabilitzats en el 
seu preu. És, doncs, una factura oculta que tard o d’hora haurem de pagar. 
 
 La seva ràpida caducitat obliga a que siguin collits del camp amb un grau molt 
baix de maduració i que en arribar al seu destí necessitin sovint accelerar-la de 
manera artificial, augmentant també la factura ambiental. Tot això, a més, redunda en 
una mala qualitat del producte final. 
 
 El ciutadà urbà ha sofert una llunyania molt important en la seva relació amb la 
terra i els cicles estacionals. Aquesta llunyania constitueix un signe de desarrelament 
amb el passat de Sant Cugat, on el cultiu de la vinya definia una part molt important de 
l’economia local. Cal remarcar, però, la magnífica experiència d’anys a la nostra ciutat 
dels horts escolars, on el contacte amb la terra és entès per la comunitat educativa 
com a part de la formació integral de l’estudiant de primària i secundària. A aquestes 
experiències en el camp de la formació cal afegir-ne altres en la vida de la ciutat com 
els grups de consum organitzats, el Mercat de Pagès o fins i tot els menjadors 
escolars de diversos Centres. 
 
 D’altra banda el concepte de naturalesa urbana en nombroses ciutats europees 
s’allunya del model de parc-jardi estàtic, per a incorporar progressivament el cultiu de 
la terra com una activitat més de  la cura del paisatge natural urbà. 
 
 També les especials circumstàncies de migradesa econòmica, amb mà d’obra 
en espera i amb dificultats de tirar endavant, fa que el treballar la terra pugui 
representar una font de subsistència relacionada amb l’autoconsum de productes 
alimentaris i en la venda dels sobrants en un mercat local en alça, com és la demanda 
de productes agraris de proximitat 
 
 A més, la frenada extrema de les activitats immobiliàries fa que en el teixit de la 
ciutat existeixin terrenys en espera de destí, que permetrien als seus propietaris siguin 
privats o públics, un ús agrícola temporal que garantís la cura de l’espai i deixar de ser 
un terreny abandonat per a adquirir el valor de paisatge  natural urbà. 
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 Així, doncs, l’oportunitat d’una font de riquesa per l’autoconsum, la incorporació 
del contacte amb la terra com a criteri paisatgístic urbà, la promoció dels productes de 
proximitat i d’estació, el retrobament de Sant Cugat amb les seves arrels agràries i el 
posar al descobert la factura ambiental amagada dels productes produïts en la 
llunyania ens mouen a proposar al Ple de l’ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels 
següents: 
 

Acords 
 
 Acord 1.- L’administració local fomentarà i facilitarà totes aquelles iniciatives 
sorgides de la societat civil que tinguin com a destí involucrar els ciutadans en la 
producció agrària local. 
 
 Acord 2.- En els terrenys sense ús de titularitat privada, es proposarà al titular 
la possibilitat d’un acord per a la cessió temporal del terreny per a aquesta finalitat. 
Comptant amb aquest acord, l’ajuntament vetllarà perquè hi tingui lloc una activitat 
endreçada. L’objectiu és millorar la qualitat de l’espai, de manera que un tros 
abandonat de la ciutat esdevingui part del paisatge natural urbà. 
 
 Acord 3.- L’ajuntament promourà als espais de titularitat pública noves 
promocions d’us agrari. En aquest sentit presentarà en el termini de 3 mesos un 
estudi-proposta de possibles ubicacions que inclourà la classificació urbanística, la 
situació jurídica i les infraestructures de cada lloc. En la planificació de nous parcs o 
en els existents s’estudiarà la possibilitat de reservar zones dedicades al cultiu per 
part dels ciutadans. 
 
 Acord 4.- L’ajuntament promourà programes “d’horts socials” encaminats a la 
inserció laboral i inclusió social a fi que l’autoconsum pugui representar un 
alleugeriment de la seva situació econòmica i la formació d’una nova estratègia per 
millorar les seves capacitats.  
 
 Acord 5.- Un condicionant a totes aquestes experiències serà la prohibició 
estricta d’utilitzar agroquímics de síntesi, tant pesticides, herbicides com fertilitzants, i 
es promouran les pràctiques agroecològiques. En l’ús de l’aigua es cuidarà que no 
se’n malgasti, promovent la utilització d’aigües pluvials, subterrànies o regenerades 
com a alternativa a l’aigua de xarxa. 
 
 Acord 6.- L’ajuntament potenciarà la constitució de cooperatives que, per via 
directa o través de les cooperatives de consum existents a la ciutat, puguin donar 
sortida als productes sobrants de l’autoconsum.   
 
 Acord 7.- L’Ajuntament desenvoluparà un pla d’acció local per promoure i 
facilitar el consum de productes de proximitat tant en el teixit comercial com als 
menjadors de competència municipal. 
 
 Acord 8.- Es comunicaran aquests acords a totes les àrees, àmbits, 
agrupacions i/o organismes pertinents i implicats per tal de restar assabentats. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Joan Puigdomènech dóna lectura a 
l’anterior Moció Institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Atès que és institucional queda recolzada per tots 
els grups municipals. 
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 7.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A DINAMITZAR I PUBLICITAR ELS 
CONSELLS DE BARRI AFAVORINT LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS I DE LA 
SOCIETAT CIVIL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Tots els grups municipals, amb el suport d’altres partits polítics com ERC i 
conjuntament amb la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat del Vallès i 
altres entitats veïnals, hem cregut sempre en la necessitat d’ampliar i estendre els 
consells participatius del municipi al major nombre d’entitats, d’associacions, 
ciutadans i ciutadanes per això varem impulsar la voluntat de modificar el Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) i el Reglament de Participació Ciutadana (RPC), per ampliar 
els drets participatius dels veïns i veïnes de tot el municipi de manera similar a com 
s’havia fet històricament als districtes de Mira-sol, les Planes i la Floresta. 
 
 La remodelació del ROM, la posada en marxa d’un Reglament de Participació i 
d’un model de reglament comú per als barris, ha de garantir i comportarà una 
homogeneïtzació de drets per a tots els veïns i veïnes i comporta la possibilitat a futur 
de la creació de nous consells que doni resposta al creixement de la ciutat i acabi amb 
greuges comparatius. 
 
 Atès que en la Constitució Espanyola en el seu article 9.2) ordena als poders 
públics “facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, 
cultural i social”, i que és molt similar al que dictamina l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya vigent en el seu article 8.2) i en l’article 29.1) que diu: “Els ciutadans de 
Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de 
Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els 
termes que estableixen aquest Estatut i les lleis.” I en l’article 43.1): “Els poders 
públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació 
de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits 
cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, 
lliure iniciativa i autonomia.” 
 
 Atès que els Ajuntaments tenen l’obligació i el deure de facilitar i potenciar la 
participació ciutadana i els i les ciutadanes tenen el dret a exercir-la per aconseguir 
una democràcia socialment avançada.   
 
 Atès que en l’Edicte d’Alcaldia de 2 de maig del 2011 sobre el Reglament de 
Participació Ciutadana que en el seu preàmbul, diu: “l’Ajuntament de Sant Cugat es 
proposa revisar, millorar i ampliar, si s’escau, els canals i mecanismes que promoguin 
la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en la gestió dels assumptes públics”. I que 
entre els seus  objectius enuncia: “Establir un compromís públic de l’Ajuntament de 
Sant Cugat davant els ciutadans i ciutadanes sobre la voluntat d’aprofundiment i el 
foment de la participació democràtica en els assumptes públics de la ciutat.” 
 
 Atès que l’àrea de participació ciutadana va realitzar esforços per a la seva 
divulgació en sessions informatives prèvies a la constitució dels consells de barri, a 
través de la difusió de material gràfic sobre el nou reglament de participació ciutadana 
i els diversos consells sectorials i de barri, publicitant les convocatòries dels Consells 
en les agendes dels mitjans de comunicació amb que l’Ajuntament hi té acords i que 
s’ha intentat arribar a la gran majoria d’entitats que consten en el registre d’entitats,  
però cal continuar insistint en aquesta via. 
 
 Atès que s’han de seguir reforçant les convocatòries del consells participatius 
per seguir incentivant a la participació en la vida municipal a les entitats i a la 
ciutadania. 
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 Atès que l’Ajuntament té una contractació anual amb empreses de comunicació 
d’àmbit local per inserir anuncis setmanalment, i que disposa d’eines tecnològiques 
pròpies per donar-hi difusió permanent i amplificar la convocatòria. 
 
 Atès que cal continuar incentivant l'assistència dels veïns i veïnes als Consells 
de Barri, especialment en els de nova creació. 
 
 Atès que cal seguir potenciant les difusions públiques dels temes a tractar i dels 
acords de cada consell. 
 
 Per aquests motius, tots els Grups Municipals proposen que el Ple d’aquesta 
Corporació prengui els següents acords: 
 
 Primer.- Enviar un díptic informatiu en el format que es consideri oportú, que 
expliqui el què són els consells, de cada barri on pertany, de qui el formen i de la 
importància de participar-hi i fer-ne difusió, fent-ho arribar al major nombre possible de 
ciutadans i ciutadanes, i amb la connivència de les entitats, associacions i partits 
polítics que hi són representats. 
 
 Segon.- Establir noves sessions informatives, si es considera oportú, de petit 
format amb entitats de cada barri, amb presència de l’Àrea de participació ciutadana i 
del president de cada consell per tal d’incentivar la participació. 
 
 Tercer.- Continuar publicant en les agendes de les empreses de comunicació 
contractades (premsa escrita, internet, radio) per a l’ajuntament que informi de la 
celebració de les sessions dels consells de barri. 
 
 Quart.- Publicitar en els mitjans de comunicació municipals la convocatòria dels 
consells de barri, Cugat.cat, QIM’s i web municipal (no només a l’agenda). 
 
 Cinquè.- Estudiar de com informar fer arribar a totes les llars, entitats i 
associacions l’existència dels Consells de Barri, de la seva operativa i els seus 
objectius. Fer una crida a la seva participació activa i explicar on podran assabentar-
se de les properes convocatòries. 
 
 Sisè.- Continuar revisant i actualitzant, si s’escau, la base de dades d’entitats i 
associacions per tal de fer arribar la convocatòria dels consells tant als membres que 
hi són representats com a les entitats que hi representen. 
 
 Setè.- Canalitzar públicament la informació sorgida tant de les sessions dels 
consells de barri com dels grups de treball (actes, acords, convocatòries, calendari 
d’execució dels compromisos ...) a través d’un link directe a la plana web de 
l’ajuntament per a cada consell, o creant una pàgina web específica, o un procidement 
similar. 
 
 Vuitè.- Crear una comissió de participació dels consells de barri formada per un 
representant de cada consell de barri, i conjuntament amb l’àrea de participació 
ciutadana de l’ajuntament, per tal de planificar les línies estratègiques per potenciar la 
participació i la dinamització en els consells. 
 
 Novè.- Publicitar els presents acords i informar a totes les entitats del Registre 
d’Entitats de la nostra ciutat. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Pere Soler dóna lectura a una part de 
l’anterior Moció Institucional). 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda per tant també recolzada per la unanimitat 
d’aquest Consistori. 
 
PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS 
 
Presidència 
 
 8.- PROPOSTA DE REELECCIÓ PER UN SEGON MANDAT DEL SÍNDIC DE 
GREUGES DEL MUNICIPI. 
 
 L’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 21 de novembre de 2005 va 
aprovar inicialment la creació de la figura del Síndic de Greuges Municipal i el 
Reglament regulador de la seva organització i funcionament, en el marc de la previsió 
establerta a l’art. 59 del RDL 2/2003, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
 El Ple municipal en sessió de 19 de març de 2007 va elegir al Sr. Jaume Clavell 
i Ymbern, Síndic de Greuges del municipi de Sant Cugat del Vallès, en raó del seu 
arrelament a la ciutat, reconeguts coneixements i dilatada trajectòria professional en 
l’exercici de càrrecs rellevants d’alt prestigi i responsabilitat, tant al sector públic com 
al sector privat. Així mateix va ser nomenat per Decret d’Alcaldia núm. 528/2007, de 
27 de març, per un període de 5 anys, havent pres possessió en data 3 de maig 
següent i per tant el mandat va finalitzar el passat dia 3 de maig de 2012. 
 
 En data 25 de gener d’enguany va tenir entrada en Registre General municipal 
(Entrada núm. 2404) instància formulada per l’actual titular del càrrec, que en principi 
té dret a optar a un segon mandat consecutiu a l’empara de l’article 7.1) del 
Reglament del Síndic de Greuges que permet que el càrrec pugui ésser exercit per la 
mateixa persona durant 2 mandats consecutius. 
 
 Per part municipal de conformitat amb allò que preveu l’art. 6è.1) del Reglament 
del Síndic de Greuges, durant el període posterior a l’esmentada sol·licitud ha estat 
efectuada consulta a l’EMD vehiculada a través de compareixença del propi Síndic 
que així mateix ha comparegut davant dels Consells de Barri en els que s’hi troben 
representades les entitats associatives de conformitat amb allò que preveu el vigent 
Reglament municipal de Participació Ciutadana. 
 
 En base a tot l’anterior i dins del termini establert en l’article 7.2) del Reglament 
del Síndic, es sotmet al Ple municipal la següent proposta de reelecció per un sol 
mandat de l’actual titular del càrrec. 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 PRIMER.- REELEGIR per a un segon mandat en els termes de l’art. 7.1) com a 
Síndic de Greuges del municipi de Sant Cugat del Vallès amb els corresponents drets 
i deures al Sr. Jaume Clavell i Ymbern, actual titular del càrrec que ha vingut 
desenvolupant durant un període de 5 anys en virtut de nomenament aprovat per 
aquest mateix Ple en sessió de 19 de març de 2007, havent exercit les seves funcions 
amb plena dedicació i eficàcia, tot mantenint-se una dedicació inicial de mitja jornada i 
compensació econòmica anual de 27.791,54 €. 
  
 SEGON.- NOTIFICAR els precedents acords al Sr. Jaume Clavell i Ymbern, als 
efectes determinats a l’art. 9.4) del Reglament.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. FRANCESC CAROL: Tenint en compte que ja 
hem tingut una prèvia presentació del Síndic de Greuges i de la seva actuació i 
memòria, passem directament a posar a consideració d’aquest Ple l’aprovació i 
renovació del càrrec del Sr. Jaume Clavell Ymbern com a Síndic de Greuges de Sant 
Cugat per uns altres 5 anys.  
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Més que 
res que evidentment votarem que sí en aquesta proposta de reelecció. Només fer-li un 
prec, sí, sé que és “raro”, però en tot cas mirant la memòria veig que hi ha molts punts 
que fan referència a determinades queixes que van molt enfocades cap el soroll que 
hi ha a Sant Cugat. Jo crec que se li podria demanar des del seu punt de vista que 
intenti fer pedagogia en aquest sentit, perquè jo crec que una ciutat més tranquil·la 
que Sant Cugat no hi ha. Per tant, intentem fer una mica de pedagogia en aquest 
sentit. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, 
només anunciar el nostre vot favorable també. Agrair-li la feina feta, l’empenta que té 
per renovar un altre cop el mandat, per haver posat en marxa la institució, per haver-la 
consolidat i esperem que els propers 5 anys siguin 5 anys de molta feina. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Després de la intervenció aquesta del ponent no canviarem el sentit del 
vot com ha passat anteriorment. En qualsevol cas el nostre suport, primer personal 
cap a vostè per tota la trajectòria durant aquests 5 anys de feina, i sobretot una cosa 
que a vegades no es valora que és la creació d’un servei i de zero és complicat. Sap 
perfectament que té el suport i ens ha agradat especialment les trobades que hem 
tingut i la coherència i l’explicació de tot allò que es podia explicar. Vostè ens ha 
explicat alguns possibles handicaps de futur i ho ha posat sobre la taula i jo crec que 
això és d’agrair, personal i professionalment. Nosaltres sabem perfectament que tirarà 
endavant les accions que desenvolupen el seu càrrec de la manera com ho ha fet fins 
ara i també sabem que si no pogués ho diria i això és d’agrair i jo crec que en un 
moment on a vegades sembla que els càrrecs, bé els càrrecs no polítics, perquè vostè 
no és un càrrec polític, però els càrrecs en tot el sentit estan de passada, jo crec que 
és important i crec que s’ha de posar. Permeti’m que faci aquesta intervenció també 
en to personal, però aquí tots ens coneixem i tots sabem de què va tot plegat i per tant 
li vull desitjar sort, sé que ho farà molt bé i sap que té el Partit Socialista sempre al seu 
costat. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sr. 
Clavell, ja a la meva intervenció d’abans he avançat una mica quin era el sentit de la 
nostra posició. Des del meu Grup el felicito molt cordialment i torno a repetir que 
també Sant Cugat s’ha de felicitar per poder comptar amb un Síndic de la qualitat i de 
l’altura de vostè i li desitjo la màxima sort en aquests propers anys i ja sap també que 
té el Partit Popular per allò que pugui necessitar, estem sempre al seu servei.  
 
 . REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. FRANCESC CAROL: Molt breument, des de 
l’equip de Govern i el Grup de Convergència i Unió felicitar-lo per la seva feina, 
felicitar-lo per la bona entesa que ha tingut amb la Regidoria de Participació i per tot 
l’encoratjament que li donen els companys de l’oposició. Nosaltres compartim de 
saber que aquests propers 5 anys continuarà fent aquesta bona feina que ens ha 
demostrat.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permeteu-me unes breus paraules. D’una banda, 
que avui votem aquesta reelecció del Síndic, una figura jo crec que està fent molt 
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bona feina a la nostra ciutat. També dir que no és una figura fàcil i menys ho serà en 
els moments que ens venen. És una figura que ha de vetllar pel dret dels ciutadans 
per explicar al ciutadà quan hi ha hagut una resolució de l’Administració i per burxar 
en l’Administració i a vegades fer sortit els colors d’aquella administració quan no ha 
actuat de manera correcta. Jo haig de dir que pel temps que portem treballant el 
Síndic ho ha fet amb una neutralitat absoluta, amb una exigència absoluta, amb una 
entrega absoluta, moltes vegades amb més dedicació del que li pertoca, perquè 
realment té aquesta voluntat de servei i per tant, crec que li hem d’agrair moltíssim 
que segueixi estant a la disposició de la ciutat. Es posa a la disposició de tota la 
ciutadania com un servidor més i en una etapa de la vida que és una etapa que podria 
estar fent altres coses, i per tant gaudint amb la seva feina i jo crec que això també ho 
hem d’agrair perquè moltes vegades la vida quotidiana ens va tant de pressa que no 
valorem petits detalls i crec que sí, que s’han de valorar petits detalls que és aquest 
esforç, aquesta dedicació personal, aquesta entrega envers els altres, perquè tots 
sapiguem fer les coses millor. Per tant, Síndic, per a nosaltres és un honor que vulguis 
continuar i ens tindràs al teu costat per les coses bones i per les no tan bones, per les 
que no funcionin o per qualsevol qüestió que ens puguis plantejar. Passem si us 
sembla a la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans m’ha demanat de fer unes breus paraules. 
Síndic, molt breus, que avui anem molt tard i això ens ho saltem del protocol del 
Reglament. 
 

INTERVENCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES, AMB LA VÈNIA 
DE LA PRESIDÈNCIA, SR. CLAVELL 

 
 Estic molt agraït per tot el que s’ha dit aquí, per la votació per assentiment de 
tots els grups i per tots els elogis que no mereixo, amb tot el qual em sento molt 
honorat i m’aclapara. Prometo davant del Ple exercir el meu càrrec amb tota la 
dedicació i responsabilitat en defensa dels drets de les persones. 
 
 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DELS CONSELLS DE 
BARRIS. 
 
 Atès que el 21 de febrer de 2011 el Ple municipal va aprovar definitivament el 
Reglament de Participació Ciutadana que estableix els canals i mecanismes de 
participació per tal de promoure la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en els 
assumptes públics, d’acord amb els drets proclamats a l’article 8 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya 1 i a l’article 23 de la Constitució. 
 
 Atès que en la seva Secció Segona, el Reglament de Participació Ciutadana 
preveu  la constitució de consells territorials o de barri i estableix la seva creació als 
barris de la Floresta, les Planes, Mira-sol, Centre Est i Centre Oest.  
 
 Atès que entre els mesos de gener i febrer de 2012 es van constituir els 
Consells de Barri de la Floresta, les Planes, Mira-sol, Centre Est i Centre Oest. 
 
 Atès que la posada en marxa d’aquests consells territorials preveu que s’elabori 
un reglament intern de funcionament dels Consells de Barri. 
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 Atès que en les sessions de constitució dels diferents Consells de Barri es va 
informar les entitats membres del compromís de dotar-los d’un Reglament intern de 
funcionament i es va donar a conèixer un primer esborrany del mateix. 
 
 Atès que en els darrers mesos s’ha portat a terme una consulta entre els grups 
polítics municipals i les entitats sobre els continguts del reglament i s’han incorporat 
diverses esmenes per tal d’intentar assolir el màxim consens possible.  
 
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament intern de funcionament dels 
Consells de Barri, en els termes que figuren en el text incorporat a l’expedient . 
 
 SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils a comptar del següent al de publicació de l’anunci corresponent en el BOP, 
de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local per a consulta i formulació d’eventuals 
al·legacions i/o suggeriments. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I RELACIONS 
INSTITUCIONALS, SR. CAROL: Atès que el 21 de febrer de 2011 el Ple municipal va 
aprovar el Reglament de Participació Ciutadana, que aquest reglament recollia la 
creació de 5 Consells de Barri: Centre Est, Centre Oest, les Planes, Mira-sol i la 
Floresta; i atès que ja estem en funcionament d’aquests Consells de Barri i que 
estàvem en el procés de creació d’un reglament intern i que aquest reglament intern 
és el que portem ara a l’aprovació d’aquest Ple. Un reglament que ha estat elaborat al 
llarg de varios mesos, en el qual s’ha permès que tots els membres dels Consells el 
tinguessin per a poder fer les seves esmenes, alguns ens han fet arribar esmenes que 
en algun cas hem pogut afegir. A més hem tingut una sèrie de reunions amb els 
Grups polítics, que també ens han fet arribar les seves esmenes i opinions sobre 
aquest reglament. Vull agrair la bona entesa que hi ha hagut entre tots els Grups 
polítics a l’hora d’arribar a aquest reglament. Lògicament no s’han pogut recollir totes 
les esmenes, perquè algunes eren contradictòries o entraven en contradicció amb el 
Reglament de Participació, però jo crec que bàsicament hem arribat a un reglament 
que recull bastant l’esperit que volíem fer, un reglament que normativitzava els 
Consells de Barri, però no en excés, perdent la frescor necessària del reglament de 
participació i el sistema de participació i que recull, més o menys, el que tots volem 
com a Consells de Barri. Per tant, es tracta d’un reglament intern que el posem en 
aquest moment sobre la taula i el proposem per a la seva aprovació.  
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
DE LA CUP: Bé, nosaltres votarem afirmativament. Estem contents de com ha anat el 
procés, de moment. Varem fer unes quantes propostes de les quals bastants s’han 
anat incorporant i creiem que tots podem trobar-hi mancances i punts de desacord. 
Per la CUP és molt important la qüestió de la participació ciutadana i hi ha la cosa 
curiosa que hem arribat una mica tard, nosaltres. Ens hem incorporat al Ple i ja teníem 
el ROM, ja tenim el Reglament de Participació Ciutadana, no hem pogut incidir-hi, i 
per tant, el que ens queda ara és potenciar al màxim els Consells de Barri. Creiem 
que s’ha de ser pacients perquè suposo que han anat arrancant els Consells de Barri 
aquest any i hi ha mancances i hi ha Consells de Barri on no hi ha ningú, hi ha 
Consells de Barri que s’han de publicitar millor però crec que hem de saber què és la 
participació ciutadana perquè a vegades en parlem una mica a la valenta. Fins i tot a 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.06.12                    pàg. 47 

 
ESBORRANY ACTA 

ciutats on han fet molta pedagogia, a Porto Alegre, a Còrdova, on han fet 
pressupostos participatius, per exemple, el percentatge de la població que hi participa 
sempre és molt petit, les persones que hi participen són entre un 3 i un 5% de la 
població. Per tant, crec que hem de donar una mica de confiança als Consells de 
Barri, potenciar-los tots els Grups i per això votarem afirmativament. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Moltes gràcies. Primer de tot, abans de tot, volem agrair la 
feina realitzada per l’Àrea de Participació de l’Ajuntament, posant en marxa no només 
aquest reglament sinó els altres reglaments com hem tingut ocasió de poder-ne 
parlar. També agrair la paciència sobretot amb el nostre Grup, perquè ens varem 
incorporar tard en el tema de les esmenes i que han estat recollides en gran part. 
Nosaltres creiem de la importància de reglamentar i de deixar obertes determinades 
portes. Avui hem tingut casos que possiblement si haguessin estat ben reglamentats 
en el seu moment no haguéssim tingut llacunes com tenim. Hi ha algunes llacunes, 
per això, que tot i aprovar, perquè s’aprovarà aquest reglament avui, segueixen com a 
llacunes i aspectes que nosaltres creiem que no queden resolts, com les partides de 
lliure disposició en els barris del centre, en el seu moment ja discutida aquí a través 
d’una moció, o la participació dels partits en les taules de treball dels Consells, un 
article que contradiu propis articles del reglament, amb l’apartat i) i en l’apartat r) de 
l’article 4 per exemple, sobre les funcions del Consell. També hem de ser curosos 
amb el reglament que estem aprovant avui, perquè en tenim una prova 
d’incompliment avui mateix. Avui mateix hem rebut una convocatòria d’un Ple 
extraordinari del Consell de Barri del Centre Oest pel proper dia 26. En aquest 
reglament posa que tenim 15 dies ..., que hi ha d’haver un decalatge per a poder 
convocar un Consell de Barri. Per tant, ja estem incomplint abans d’aprovar aquest 
reglament. Per tant, hem de ser curosos amb tota aquesta feina, hem de ser laxos, 
hem de ser d’alguna manera respectuosos, sabem que hi hauran coses que 
grinyolaran però esperem que puguem anar engreixant una mica la maquinària. Per 
això el nostre Grup votarà afirmativament en ares de tot aquest treball que s’ha fet des 
de l’Àrea de Participació.. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
Serveis Urbans 
 
 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE MILLORES I 
INVERSIONS EN EL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT CUGAT DEL VALLÈS DINS L’ABAST DEL 
PLA DIRECTOR I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE CONCESSIONAL. 
 
Antecedents: 
 
Primer.- En data 22 de gener de 2002 es formalitzà entre l’Ajuntament de Sant Cugat i 
l’empresa MOSECA, SA contracte administratiu pel servei de conservació i 
manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi a resultes del 
procediment licitatori iniciat a l’efecte en sessió del Ple municipal de data 17/09/2001 
per una durada inicial de 6 anys prorrogable mitjançant dues pròrrogues successives 
bianuals en els termes previstos a l’article 67.1) del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 
16 de juny, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (TRLCAP) aplicable per raons de temporalitat finalitzant el 
termini de la segona i darrera pròrroga el propvinent 31 de desembre de 2012. 
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 Segons carta de pagament de data 7/01/2002 fou constituïda per part de 
l’empresa adjudicatària a la Tresoreria Municipal fermança definitiva per import de 
3.039.880.- de les antigues pessetes. 
 
 El servei objecte del contracte inclou el control de funcionament, el control 
preventiu i el control correctiu en els termes i l’abast que consten al contracte i als 
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que 
regeixen el contracte, serveis que han estat prestats a total conformitat fins la data 
actual. 
 
 En data 6/10/2006 l’empresa adjudicatària MOSECA, SA canvia de 
denominació social mitjançant escriptura pública atorgada davant l’Il·lustre notari de 
Catalunya, Carlos Masia Martí amb número de protocol 1.894 mantenint el NIF 
A-59087361, passant a denominar-se CITELUM IBÉRICA, SA sense alteració de la 
personalitat jurídica i subsistint la mateixa companyia mercantil en el seu dia creada. 
 
 Segon.- En data  29/05/2006 la Junta de Govern Local aprovà definitivament el 
Pla Director de l’enllumenat públic per l’Ajuntament de Sant Cugat que obra incorporat 
a l’expedient en suport informàtic “CD”, i que planteja tot un seguit d’actuacions 
dirigides a aconseguir els diferents objectius pels quals va ser encarregat, això és: 
adaptació de les instal·lacions a les normatives vigents; estalvi energètic; estalvi en la 
despesa de manteniment i potenciar l’enllumenat monumental i essent que per a la 
seva consecució, inclou les següents actuacions necessàries: 
 
1.- Substitució de 3.646 lluminàries amb o sense canvi de potència i/o tipologia de 
làmpada. 
 
2.- Retirada de 1.000 lluminàries existents i preparació del suport per la nova 
lluminària. 
 
3.- Retirada i reposició de 1.000 lluminàries tipus globus per nova lluminària amb 
tecnologia LED. 
 
4.- Retirada, adequació i reposició de 312 lluminàries tipus vuitcentista equipades amb 
tecnologia LED. 
 
5.- Substitució de 2.937 làmpades i equip auxiliar en lluminària existent. 
 
6.- Substitució de 2.087 suports fins a 5m d’alçada. 
 
7.- Substitució de 2.578 suports superiors a 5m fins a 9m d’alçada. 
 
8.- Substitució de 204 suports superiors a 9m d’alçada. 
 
9.- Adequació d’aparamenta elèctrica interior de 117 quadres de comandament. 
 
10.- Canvi complert de 60 quadres de comandament. 
 
11.- Substitució de 26.837 m de línia aèria suspesa entre suports, fins a 4x16mm² de 
secció. 
 
12.- Substitució d’11.361 m línia aèria grapejada a façana, fins a 4x16mm² de secció. 
 
13.- Substitució de 21.223 m línia soterrada fins a 4x35mm². 
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14.- Subministrament i instal·lació de 7.500 unitats de telecontrol i reducció de flux 
“punt a punt” inclòs la part proporcional de material auxiliar, els aparells de 
comunicació i connexió amb el centre de control, el centre de control i software de 
gestió necessari. 1.500.000 euros iva no inclòs. 
 
15.- Il·luminació monumental de la zona del Monestir, Muralla, Casa de Cultura, Plaça 
Octavià, mercat de Pere San, Ajuntament, Plaça Barcelona, Plaça Lluís Millet, 
recorreguts singulars. 
 
 El pressupost total de les actuacions a executar envers el Pla Director esmentat 
és d’un total de: 8.285.504,50 € (IVA no inclòs) 
 
“Les obres associades a aquest pressupost es poden descomposar en dos grans 
grups: 
 
1.- Obres que produeixen estalvi i millora de l’eficiència energètica de la instal·lació, 
3.621.377 euros: 
 
 - substitucions de lluminàries obsoletes i de baix rendiment. 
 - reposició de lluminàries contaminants per altres amb tecnologia LED. 
 - substitució de làmpades de baixa eficiència. 
 - instal·lació de reguladors de flux en capçalera i unitats de telegestió punt a 

punt. 
 
2.- Obres que no produeixen estalvi, 4.664.127 euros. 
 
 - substitució de suports fora de normativa. 
 - canvis i/o adequacions de quadres de comandament. 
 - substitució de línies d’alimentació”. 
 
 Tercer.- En data 12/04/2012 l’enginyer municipal de l’àmbit de Territori i Qualitat 
urbana emet informe tècnic en el qual, en síntesi, sol·licita s’iniciïn els tràmits per 
encarregar a l’actual prestadora del servei de manteniment de l’enllumenat l’execució 
de les obres relacionades al Pla Director per tal d’apaivagar els efectes adversos 
abans descrits, en el sentit de solucionar els incompliments normatius que afecten a la 
seguretat de la instal·lació i reduir la despesa en consum d’energia. 
 
 Amb aquesta finalitat proposa executar el Pla Director de constant referència en 
dues fases: 
 
 Una primera on s’han d’executar totes les partides relacionades amb 
l’assoliment de l’eficiència energètica de la instal·lació, i la resolució dels defectes 
greus de seguretat de la instal·lació que estan detectats a les diferents actes 
d’inspecció per part del Departament d’Indústria de la Generalitat. 
 
 Una segona fase seria la resolució de tots aquells incompliments normatius que 
no afecten a la seguretat de la instal·lació. Aquesta segona s’hauria d’incorporar com 
a inversió obligatòria relacionada amb la futura licitació pel manteniment de la 
instal·lació que s’ha de preparar abans de final d’any. 
 
 La primera fase consistiria en les següents partides: 
 
 1.- Substitució de 3.646 lluminàries amb o sense canvi de potència i/o tipologia 
de làmpada, inclòs el subministrament i la instal·lació de la lluminària i el petit material 
auxiliar necessari. Retirada de la lluminària existent i transport fins a magatzem 
municipal o abocador. 1.294.330 euros iva no inclòs. 
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 2.- Retirada de 1.000 lluminàries existents i preparació del suport per la nova 
lluminària. 72.500 euros iva no inclòs. 
 
 3.- Retirada i reposició de 1.000 lluminàries tipus globus per nova lluminària 
amb tecnologia LED. 500.000 euros iva no inclòs. 
 
 4.- Retirada, adequació i reposició de 312 lluminàries tipus vuitcentista equipada 
amb tecnologia LED. 60.705 euros iva no inclòs. 
 
 5.- Substitució de 2.937 làmpades i equip auxiliar en lluminària existent, inclòs el 
subministrament i la instal·lació del material i el petit material auxiliar necessari. 
Retirada del material existent i transport fins a magatzem municipal o abocador. 
193.842 euros iva no inclòs. 
 
 6.- Adequació d’aparamenta elèctrica interior de 117 quadres de comandament 
existent per complir amb la normativa vigent, inclosa la substitució o instal·lació de 
caixes de doble aïllament. 128.700 euros iva no inclòs. 
 
 7.- Canvi complert de 60 quadres de comandament, inclosa l’adequació de la 
base en cas de necessitat i allargar les línies elèctriques per renovació de basament si 
fos necessari. 264.000 euros iva no inclòs. 
 
 8.- Substitució de 26.837 m de línia aèria suspesa entre suports, fins a 
4x16mm² de secció, d’alimentació de punts de llum incloent els accessoris auxiliars de 
fixació i petit material de connexió. 167.999,71 euros iva no inclòs. 
 
 9.- Substitució d’11.361 m de línia aèria grapejada a façana, fins a 4x16mm² de 
secció, d’alimentació de punts de llum incloent els accessoris auxiliars de fixació i petit 
material de connexió. 103.614,51 euros iva no inclòs. 
 
 10.- Substitució de 21.223 m de línia soterrada fins a 4x35mm² de secció 
incloent l’excavació de rasa en vorera de mides segons normativa vigent, col·locació 
del tub corrugat de doble capa i reposició del paviment, inclosa la part proporcional de 
passos de carrer, arquetes i connexions. 1.649.158,27 euros iva no inclòs. 
 
 11.- Subministrament i instal·lació de 7.500 unitats de telecontrol i reducció de 
flux “punt a punt” inclosa la part proporcional de material auxiliar, els aparells de 
comunicació i connexió amb el centre de control, el centre de control i software de 
gestió necessari. 1.500.000 euros iva no inclòs. 
 
 El cost total de les partides ascendeix a la quantitat de 5.755.773,16 euros IVA 
no inclòs amb un termini previst d’execució de 7 mesos. 
 
 Deixant doncs per una fase posterior la resta d’obres que no produeixen estalvi 
ni representen adequació a normativa, com són els canvis i/o adequacions de quadres 
de comandament i la substitució de línies d’alimentació d’acord amb el desglossament 
que al respecte consta en l’informe tècnic esmentat.  
 
 Quart.- Els objectius esperats amb l’execució del Pla Director, es divideixen en 
tres tipus: 
 
1.- OBJECTIUS TÈCNICS 
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Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions, en aquest moment les 
instal·lacions no compleixen amb la normativa i presenten un problema de seguretat 
de les mateixes.  
Legalització del 100% de les instal·lacions. 
Les instal·lacions adaptades a normativa redueixen la possibilitat d’avaries amb la 
minimització de les molèsties als ciutadans, i representen un estalvi en la despesa de 
manteniment correctiu. 
 
2.- OBJECTIUS AMBIENTALS 
 
Reducció del 7,3% de  la potència instal·lada. 
Reducció del 27,9% de l’energia consumida. 
Reducció del 76 % de les emissions de flux lumínic a l’hemisferi superior. 
Reducció d’emissions de CO2 a l’atmòsfera de 1049 tones. 
Reducció de 8.676.390 lúmens d’emissió a l’hemisferi superior, el que representa el 
consum de 13.557 bombetes d’incandescència de  60w. 
 
3.- OBJECTIUS ECONÒMICS 
 
Reducció del 27,9 del cost de l’energia. 
Reducció del cost del manteniment preventiu i correctiu. 
 
 Cinquè.- L’empresa CITELUM IBÉRICA, SA ha presentat escrit al registre 
general de l’Ajuntament en data 21/05/2012 amb Registre d’Entrada núm. 16678 en el 
qual manifesta la seva conformitat en l’execució dels treballs necessaris especificats a 
l’apartat anterior tot assumint  les inversions que els mateixos comporten aportant a 
l’efecte el pla d’inversions i el quadre d’amortitzacions en el qual consta el muntant 
total de les inversions a realitzar en la 1a fase d’execució del pla en l’import de 
5.755.773,16 € (IVA no inclòs) amb un període d’amortitzacions de 10 anys. 
 
 La supraesmentada conformitat respecte a la modificació del contracte 
manifestada a través de la susdita instància subscrita per representant legal de 
l’empresa concessionària, esdevé intrínsecament assimilable al compliment del 
requisit de l’audiència prèvia al contractista establert en l’article 59.1) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, aplicable per raons temporals al contracte. 
 
 Vist l’informe de l’Interventor municipal emès en data 1 de juny de 2012 en 
exercici de la funció fiscalitzadora amb el caràcter de control previ que li és atribuïda 
pels arts. 213 i 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  relatiu a la idoneïtat i 
legalitat del pla d’inversions proposat per l’empresa concessionària a 10 anys en 
relació a la sostenibilitat de les actuacions públiques en quant als efectes 
econòmics-financers que del mateix se’n dedueix tot concloent valoració favorable per 
tal de fer l’encàrrec dels treballs d’execució previstos en el Pla Director de l’enllumenat 
consistents en aquells que redunden en un estalvi energètic i aquells altres que 
consisteixen en una adequació per l’import total de 5.755.773,16 €  (IVA no inclòs) a 
l’actual empresa concessionària CITELUM IBÉRICA, SA, d’acord amb els quadres 
d’amortització annexats a l’informe, amb un cost anual, en l’article de despesa 227 
específic del propi àmbit i servei previst, de 973.832,70 € (IVA al tipus del 18% inclòs) 
per un període de 10 anualitats sense que en sigui procedent cap tipus de revisió de 
preus durant el termini indicat i resultant del quadre d’amortitzacions, una quota fixa 
mensual de 81.152,73 € (IVA inclòs) amb un tipus d’interès anual equivalent (TAE) al 
7,92% el que representa un cost anual de 973.832,70 €/any (IVA inclòs) 
 
 Atès que en el propi informe de l’Interventor municipal s’explicita i es justifica la 
necessitat d’implementació dins del vigent exercici pressupostari de les modificacions 
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i millora de les instal·lacions de l’enllumenat públic per tal d’aconseguir la major 
eficiència energètica amb un estalvi previst d’uns 400 mil euros/any, tot assenyalant 
que el susdit estalvi econòmic resulta obligatori per imperatiu de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per imperatiu 
d’allò que estableixen els articles 4 i 7 en base al principi obligatori d’eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics i correlativa obligatorietat d’aplicació de 
mesures automàtiques de prevenció de dèficit estructural segons l’article 18 de la 
pròpia llei i que en aquest cas a partir de les dades d’execució del vigent pressupost 
municipal general se’n deriva l’obligatorietat d’ajustar la despesa pública -singularment 
en el present cas pel que fa als costos ordinaris de gestió de l’enllumenat públic- per 
tal de garantir que en el tancament de l’exercici no s’incompleixi l’objectiu legalment 
obligatori d’estabilitat pressupostaria, i que en el cas de manca d’implementació del 
susdit estalvi energètic comportaria la impossibilitat material de pagament de consums 
de funcionament de l’enllumenat públic llevat que fos desatesa -escenari legal i 
socialment inviable- la prestació de serveis essencials obligatoris.       
 
 Atès el que disposa la clàusula 1a, segon paràgraf, del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars en el sentit de que la finalitat principal del servei contractat 
és assegurar la continuïtat del servei d’enllumenat públic, la seva modernització i el 
manteniment de les instal·lacions evitant possibles avaries i efectuar (quan sigui 
convenient) reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments, 
millores i modificacions per a un millor servei públic. 
 
 Atès el que disposa la clàusula 10a del mateix Plec en relació al que estableix 
l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) en el sentit 
de que queden incloses dins les potestats de l’Ajuntament “ordenar discrecionalment 
les modificacions que l’interès públic exigeix i entre d’altres la variació de la qualitat, la 
quantitat, el temps o el lloc de les prestacions en que consisteix el servei, sense 
perjudici de respectar l’equilibri econòmic del contracte” i tenint en compte el que 
disposa l’article 101 del mateix text legal aplicable per raons de temporalitat en el 
sentit de que l’Administració podrà introduir modificacions en el contracte, en el sentit 
de millores en el servei, desprès d’haver estat aquest formalitzat només per raons 
d’interès públic en els termes i l’abast que en el mateix se’n preveu. 
 
 Atès el contingut dels articles 154 a 170 del TRLCAP que regulen el contracte 
administratiu de gestió de serveis públics i en concret l’article 157 que estableix el 
caràcter no perpetu o indefinit dels mateixos, així com l’article 163.2) que estableix 
una clàusula de garantia pel contractista en assenyalar que “cuando las 
modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá 
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos 
económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato”. 
 
 Atès que el vigent contracte per a la gestió del servei de conservació i 
manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Sant Cugat finalitza el termini 
establert a la segona i darrera pròrroga el proper 31 de desembre de 2012 i atès que 
segons es desprèn de la documentació obrant a l’expedient resta acreditada la 
incidència en el règim financer del corresponent contracte xifrada en 5.755.773,16 € 
(IVA no inclòs) i atès el correlatiu dret envers l’empresa concessionària d’assolir el 
rescabalament econòmic essent que queda del tot justificat d’acord amb els criteris de 
la més àmplia doctrina jurisprudencial l’aplicació de fórmules compensatòries 
alternatives que no comportin la pròrroga de la concessió però que garanteixin el 
susdit equilibri financer, caldrà que l’òrgan de contractació assumeixi el compromís 
d’incorporar en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixin la nova 
licitació una clàusula específica que determini que en el supòsit de resultar nou 
adjudicatari un tercer, ja sigui perquè l’actual contractista no concorregués a la nova 
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licitació o en cas d’haver-se presentat, la seva proposta no fos la millor classificada, la 
nova empresa restarà obligada com a operació de comptat prèvia a la signatura del 
contracte a abonar a CITELUM IBÉRICA, SA o a la persona jurídica eventualment 
subrogada en els seus drets, l’import  econòmic no amortitzat fins aquell moment. 
 
 Atès que en el present cas de modificació contractual no resulta preceptiu ni en 
conseqüència necessari el dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora previst 
en l’article 275.3.b) 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, ja que si bé el volum 
econòmic de la modificació del contracte supera el 20% del preu primitiu del contracte 
xifrat en el cost agregat de 2.740.567,32 euros, que constitueix el preu anual 
d’adjudicació aplicat a les 6 anualitats de termini inicial del contracte segons l’acord 
plenari municipal de 17 de desembre de 2001 a resultes del corresponent concurs 
públic en el seu dia convocat, no concorre en el present cas la segona circumstància 
acumulativa per exigència del supraesmentat dictamen previ ja que el preu inicial del 
contracte no és igual o superior a 6.010.121,04 euros. 
 
 Atès que si bé en el vigent Cartipàs municipal, per Decret d’Alcaldia núm. 
1.369/2011, de data 16/06/2011, ha estat delegada la competència legalment atribuïda 
a l’Alcaldia en matèria de contractació a favor de la Junta de Govern Local, en el 
present cas en haver estat adjudicat el contracte inicial pel Ple municipal, per connexió 
i conseqüència les modificacions del contracte han d’ésser sotmeses a l’aprovació del 
mateix òrgan col·legiat.  
 
 Per tot l’exposat es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR com a derivació del Pla Director de l’Enllumenat Públic aprovat 
per la Junta de Govern Local en sessió de data 29/05/2006, la memòria tècnica 
necessària per a l’execució de la 1a fase de l’esmentat Pla incorporada a l’expedient 
així com el pressupost d’execució xifrat en l’import de 5.755.773,16 € (IVA no inclòs) 
segons informe de l’Enginyer municipal, Director de l’Àmbit de Territori i Qualitat 
Urbana, emès en data 11.05.2012.  
 
 2n.- APROVAR i ORDENAR L’EXECUCIÓ del pla econòmic-financer de les 
inversions a efectuar en l’enllumenat públic de Sant Cugat en els termes que consten 
a l’informe de l’Interventor municipal de data 4/05/2012 que obra incorporat a 
l’expedient. 
 
 3r.- APROVAR l’encàrrec a l’actual empresa concessionària del servei de 
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Sant Cugat, CITELUM IBÉRICA, 
SA per a l’execució dels treballs relatius a la primera fase del vigent Pla Director de 
l’Enllumenat Públic, de conformitat amb les clàusules 1ª i 10ª dels Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen el contracte i en els termes previstos a l'art. 
101 del Reial Decret Legislatiu 2/200, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) aplicables per raons temporals 
de dret transitori. 
 
 4t.- AUTORITZAR i DISPOSAR crèdit per import de 568.069,08 € (IVA inclòs) 
amb càrrec a la partida número 2012.20500.16500.2279900 del Pressupost Municipal 
de 2012. Tanmateix, s’haurà de consignar crèdit adequat i suficient als pressupostos 
futurs per tal de poder imputar-hi les obligacions que se’n derivin del compliment de la 
citada actuació. 
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 5è.- RECONÉIXER el dret de l’empresa concessionària a l’equilibri econòmico-
financer del contracte fins a la total i completa amortització de les despeses 
incorregudes i inversions a efectuar i tenint en compte que el període que resta de 
vigència concessional finalitzarà el propvinent 31.12.2012,aquest dret s’integrarà així 
mateix pel rescabalament de la part d’inversió efectiva pendent d’amortitzar en el 
moment de finalització del contracte. 
 
 6è.- ASSUMIR el compromís d’incorporar en el Plec de clàusules 
administratives particulars que en el seu moment sigui aprovat en el marc de la nova 
convocatòria de licitació en procediment obert per adjudicar la gestió del servei de 
conservació i manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic una vegada 
finalitzada l’actual concessió, d’una clàusula específica que determini que en el 
supòsit de resultar nou adjudicatari un tercer, ja sigui perquè l’actual concessionària 
no concorregués a la nova licitació o en cas d’haver-se presentat la seva proposta no 
resultés guanyadora, la nova empresa adjudicatària restarà obligada com a operació 
de comptat prèvia a la signatura del contracte a abonar a CITELUM IBÉRICA, SA o a 
la persona jurídica eventualment subrogada en els seus drets l’import econòmic no 
amortitzat fins aquell moment 
 
 7è.- COMUNICAR a CITELUM IBÉRICA, SA que haurà de constituir fermança 
complementària per import de 230.230,92 € equivalent al 4% del cost de l’ampliació 
del volum econòmic del contracte de conformitat amb allò que estableix l’art. 36 del 
TRLCAP. 
 
 8è.- REQUERIR el contractista per tal que, en el termini que se li indicarà, es 
personi a la seu de l’Ajuntament de Sant Cugat als efectes de formalitzar en document 
administratiu els anteriors acords com annex al contracte de constant referència i en 
compliment d’allò que disposa l’article 101.2) en relació a l’article 54 del TRLCAP.  
 
 9è.- ENCOMANAR a la Direcció de l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana i a la 
Secció de Contractació la presentació en el termini màxim de 2 mesos d’un text 
definitiu de plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a la 
subsegüent convocatòria de la corresponent licitació en procediment obert i tramitació 
ordinària per adjudicar el contracte de gestió en règim de concessió administrativa del 
servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic. 
 
 10è.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa CITELUM IBÉRICA, SA, en 
els termes i la forma establerts als arts. 58 i 59 de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i DONAR TRASLLAT a la Intervenció, a la Tresoreria municipal, a 
l’àmbit gestor i a l’àmbit d’economia i governança als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
PARAIRA: El que portem a aprovació avui dóna continuïtat al Pla Director 
d’Enllumenat d’aquest municipi, que ja varem aprovar fa uns anys. En aquest Pla 
Director d’Enllumenat es va fer una anàlisi de l’enllumenat públic municipal basat en 3 
aspectes: aspectes de seguretat i compliment de normativa, aspectes d’estalvi 
energètic i aspectes de contaminació lumínica. Pensem que també es feia una anàlisi 
exhaustiva de quines eren les mesures, la quantitat de llum, què es podia canviar, hi 
havia també aspectes de control de l’enllumenat punt a punt, etc. Tota aquesta 
planificació estava pensada sobretot per aconseguir aquests 3 objectius que com he 
dit eren: adequar totes les instal·lacions que tenim al municipi que a vegades van 
quedant obsoletes, no acaben d’adequar-se a la normativa i per tant, poder donar 
seguretat; abaixar els nivells de contaminació lumínica que en aquest país i també a 
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tota Espanya hi ha tendència a il·luminar més del que realment cal i també aconseguir 
tot d’estalvi tant energètic i per conclusió també econòmic. El que portem avui aquí 
aquest Pla Director estava tot ben comptat quina era la despesa a què pujava. Com 
que no l’havíem pogut tirar endavant varem treure tot l’aspecte que feia part a la 
il·luminació ornamental, perquè creiem que és una despesa que si es pot fer molt bé 
però ara no toca. I una mica per a que es facin la idea la despesa que comporta tota la 
inversió que s’hauria de fer, uns 3 milions d’euros, quasi el 40% d’aquesta despesa 
total que implicava aquest Ple al Director estava lligat a inversions que produeixen un 
estalvi i una millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions. La resta d’inversions 
que hi havia contemplades són inversions que en aquests moments poden adequar la 
instal·lació a normativa o fer una millor utilització d’aquest servei públic però que no 
porten lligada una disminució en la despesa. Nosaltres tenim un contracte amb una 
empresa concessionària que se li acaba la concessió a finals d’any i el que nosaltres 
avui proposem és que l’actual contracte contempli, o sigui, nosaltres el que 
necessitàvem era tirar endavant aquesta part d’inversió tan necessària per al nostre 
municipi per complir, adequar coses que estan molt justes en quant a normativa i que 
podrien donar ocasió a alguna situació que no ens agradés i també fer inversió que 
ens permeti disminuir la factura de consum elèctric. Deia, que m’havia mig perdut una 
mica, disculpin, que nosaltres tenim una concessió que s’ocupa del manteniment però 
per una altra banda va tota la despesa de la factura elèctrica que vostès saben que 
l’energia cada vegada és més cara i per tant, si no fem aquesta inversió necessària no 
podem aconseguir que la factura de la despesa ordinària dels consums, del què val, 
doncs disminueixi. Una mica resumint, ho varem explicar a Comissió Informativa, el 
que avui aprovaríem seria fer una primera fase de la inversió que estava prevista en el 
Pla Director que va ser aprovat pel Ple que fa referència sobretot a estalvi energètic i 
aspectes de seguretat i en una segona fase, que seria cap a finals d’any, aquesta fase 
s’executaria en uns 7 mesos i es començaria a executar ja, una vegada estigués 
aprovat, amb el que ràpidament podríem notar aquest estalvi tant de consums 
elèctrics com també ho veuria la ciutadania. Com que el concurs s’acaba a finals 
d’any, també en l’acord de Ple que avui portem, portem el compromís de redactar el 
Plec de clàusules en un màxim de 2 mesos que contempli si és que guanyés una altra 
empresa diferent de la que ho està fent ara, doncs com se li hauria de donar aquests 
diners corresponents a la inversió que ara fan ells i també contemplaria la part de la 
despesa contemplada en el Pla Director i que no estem executant en aquesta fase.  
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument. Celebrar i valorar positivament el treball realitzat pels tècnics de la casa. 
Varem tenir l’oportunitat a Comissió Informativa que la Sra. Paraira ens expliqués i en 
Víctor ens presentés tot el que suposava. Només dues coses: això sí que és 
eficiència, això sí que és treballar una ciutat smart i no ciutat-aparador i després 
valorar positivament que s’avanci en les característiques de la futura concessió i no 
haguem d’arribar a una contractació forçosa d’un servei municipal. 
 
 . REGIDORA SRA. Mª DOLORS DOMÈNECH, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Jo voldria agrair a la Tinent d’Alcalde com ens va explicar a la Comissió 
Informativa acompanyada del Sr. Víctor tot el tema que ve avui a Ple i a més també 
que ens donés i a l’endemà varem rebre un resum de tot l’estudi que estava posat en 
caixes i que era molt feixuc. Nosaltres des del nostre Grup volem agrair-li perquè es fa 
entenedor, no et fa dubtar de res com no passa en altres Comissions Informatives i 
això aquí ho voldria deixar palès, que la seva Comissió Informativa li tinc que agrair 
que és molt clara.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
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GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I TECNOLOGIA 
 
 11.- PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
NÚMERO 862/12. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS en allò que sigui de menester del Decret d’Alcaldia 
núm. 862/12, de 16 de maig de 2012, al Ple de l’Ajuntament,  mitjançant el qual es 
resol aplicar al Sr. Andrés Guillín Vilas, contractat pel pla d’ocupació “Millorem els 
equipaments”, des del 30 de desembre de 2011, amb un contracte d’obra o servei 
determinat, com a peó de la Brigada d’Obres, adscrit al Servei de Manteniment 
Municipal, la sanció d’acomiadament disciplinari, per la comissió d’una falta molt greu, 
consistent en la transgressió de la bona fe contractual. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. PUIGNERÓ: El punt núm. 11 fa referència a un treballador de 
l’Ajuntament contractat mitjançant el Pla d’Ocupació “Millorem els equipaments” des 
del 30 de desembre de 2011, amb contracte temporal d’obra o servei determinat com 
a peó de la Brigada d’Obres, que va estar sancionat i acomiadat disciplinàriament 
mitjançat Decret d’Alcaldia núm. 862/2012, de 16 de maig, per la comissió d’una falta 
molt greu consistent en la transgressió de la bona fe contractual. Es dóna per tant, 
compte al Ple d’aquesta circumstància en la primera sessió posterior al trasllat del 
Decret esmentat tal i com preveu l’article 21.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local pel que fa a sancions consistents en 
l’acomiadament de personal laboral.  
 
 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA INTERN D’IGUALTAT DE 
GÈNERE DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT. 
 
 Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Cugat d’implementar mesures per 
assolir la igualtat real entre dones i homes a la corporació. 
 
 Atès que el Pla d’igualtat intern és una eina a nivell intern d’organització de 
l’Ajuntament per evitar els estereotips, actituds i obstacles per raó de gènere i 
promoure mesures per afavorir la incorporació i desenvolupament professional de les 
persones i garantir la participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de 
treball i en tots els nivells de responsabilitat. 
 
 Atès el mandat constitucional de garantir la igualtat, la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, i la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, que aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, normativa que garanteix 
l’aplicació de polítiques que evitin la desigualtat i la discriminació. 
 
 Vist l’informe tècnic adjunt, emès per l’Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant 
Cugat. 
 
 En base a tot això es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. 
 
 2n.- TRASLLADAR aquest acord a totes les parts interessades. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ: La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per 
la igualtat efectiva d’homes i dones fixa l’obligació de realitzar un Pla d’Igualtat home-
dona en les organitzacions de més de 250 treballadors, com és el cas de l’Ajuntament. 
Fruit d’aquesta llei la Diputació de Barcelona posà en marxa una línia de suport per als 
ajuntaments que volguessin implementar Plans d’Igualtat. L’Ajuntament de Sant Cugat 
fou dels primers en sol·licitar aquets suport a la Diputació i el resultat fou el Pla 
d’Igualtat que avui es presenta a aprovació. El Pla d’Igualtat parteix d’una diagnosi 
dels diferents àmbits d’actuació municipal que afecten la perspectiva de gènere, a 
través d’indicadors que posen de manifest la situació comparativa d’homes i dones 
dins de l’Ajuntament. Els resultats de la diagnosi fan palès que a l’Ajuntament la 
igualtat en quant a gènere està força desenvolupada: accés no discriminatori a 
càrrecs de comandament, ús de llenguatge no sexista, etc., especialment en termes 
relatius amb altres organitzacions. Malgrat això hi ha aspectes a millorar, com ara la 
segmentació per gènere de les dades que s’empren per a dissenyar polítiques 
públiques. A banda de la diagnosi, el Pla d’Igualtat corporatiu conté un pla d’acció per 
als propers 4 anys. Aquestes accions cerquen, principalment, crear una cultura 
corporativa que eviti els estereotips i els obstacles professionals basats en el gènere, 
garantir la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament professional d’homes i dones, 
afavorir la representació equilibrada d’homes i dones en tots els llocs de treball i en 
tots els nivells de responsabilitat. Atesa la conjuntura actual s’ha posat èmfasi en el fet 
que l’execució del pla es pugui realitzar pràcticament en la seva totalitat amb recursos 
interns. Només s’ha previst una única despesa en 4 anys, concretament en formació i 
sensibilització i d’import estimat inferior als 1.000 euros. El Pla ha estat objecte de la 
preceptiva negociació amb la representació dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament i incorpora les aportacions formulades al document inicial treballat 
conjuntament entre la Diputació i l’organització. Esperem doncs que d’aquí a 4 anys 
podrem donar compte al Ple que la diagnosi de la igualtat de gènere dins de la 
corporació és encara més positiva del que ho és a data d’avui, ja que en definitiva 
aquesta és la principal finalitat del Pla, juntament amb la de servir de referent per a les 
empreses del municipi per tal que elaborin els seus plans d’igualtat interns i 
contribueixin al progrés efectiu de la igualtat de gènere en la societat catalana del 
segle XXI. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
DE LA CUP: La veritat és que es tracta d’un estudi d’un pla del qual és cert que 
l’Ajuntament en sortim bastant ben parats però també és veritat que hi ha tot un seguit 
de mesures si te’l llegeixes amb atenció en les quals és bastant general el fet de que 
posa “a millorar”, “a millorar”, “a millorar”. El Jordi n’ha comentat una, el tema de 
dividir les dades per sexes a l’hora d’analitzar els diferents àmbits de treball de 
l’Ajuntament. Segurament un dels exemples més clars sobre aquest fet que podria ser 
útil és per exemple en el de joventut, això s’especifica en una cosa a millorar en el pla 
i en el tema de les relacions que per exemple té l’Ajuntament amb empreses, entitats, 
associacions contractades que no practiquin polítiques de discriminació de gènere. 
També trontolla una mica veure la diferència tan gran que hi ha per exemple en els 
àmbits de la Brigada, la Policia Local o l’alta direcció. Aquest contrast, tot i que no sóc 
molt amant d’això de la paritat, però en tot cas, el contrast aquest que hi ha realment 
quan veus que el nombre de dones que hi ha en aquests tres àmbits per exemple és 
absolutament ínfim al costat del gènere masculí, etc. Però en tot cas, votarem a favor, 
evidentment, d’aquest Pla intern d’Igualtat, esperant que les polítiques internes que es 
portin a terme a partir d’ara, més enllà de percentatges i estadístiques, realment siguin 
polítiques que vagin destinades a trencar estereotips i aplicar polítiques d’igualtat. 
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 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Bé, 
jo he intentat llegir fil per randa el Pla intern d’Igualtat i dic “intentat” perquè jo 
demanaria que se’ns pogués donar amb una mica més d’anticipació, és un pla molt 
dens, jo considero absolutament seriós, molt ben elaborat, però per aquelles persones 
que no tenim dedicació exclusiva amb l’Ajuntament doncs algunes coses costen. 
Nosaltres considerem que ha estat un treball extraordinari i volem constatar l’esforç 
del nostre Ajuntament per arribar a una veritable igualtat de gènere. És evident que en 
alguns apartats hi ha uns desequilibris realment molt cridaners, mentre que en d’altres 
aquests desequilibris no es compleixen. També hem de constatar que el que ha dit ja 
abans el company de la CUP que en molts dels apartats malgrat totes les bonances, 
doncs el diagnòstic final és “a millorar” i per tant, nosaltres l’única cosa que desitgem 
és que d’aquí a 4 anys quan es torni a revisar aquest Pla d’Igualtat aquestes “a 
millorar” s’hagin convertit en “òptim”, que és la següent classificació.  
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Si, 
quan el Sr. Puigneró ha començat a fer l’exposició m’he mirat el Pla avia’m si estàvem 
parlant del mateix Pla, perquè ni una crítica, i al Ple sí que jo crec que cal destacar 
algunes coses, d’entrada nosaltres el què trobem al Pla és un treball molt complet i 
adequat i a més pertinent en el temps que estem. Comentar que en la nostra proposta 
electoral teníem la implementació d’un Pla d’Igualtat intern i com el que s’està 
preparant a nivell de ciutat, per tant, d’entrada felicitar a les tècniques que han realitzat 
aquest Pla i per això la feina realitzada. Però cal subratllar que té un esperit crític -com 
deien el dos companys-  sobre l’informe i l’estructura del pla de treball. És ambiciós i, 
per tant, com ambiciós també ha detectat determinades mancances. Entenem que 
l’equilibri de sexe o l’anomenada paritat no és gens fàcil en el si de l’Administració i 
menys d’una Administració relativament jove com els ajuntaments democràtics on les 
mesures d’implementació de polítiques de gènere han arribat d’alguna manera tard. 
Creiem també, i en fem una valoració positiva de la diagnosi que se’n fan de les 
empreses, d’algunes empreses municipals: OAMCIC, PROMUSA, IGEPESI, etc. 
Destacar per això que sobre la valoració dels 56 indicadors més de la meitat, els 38, 
que és un 68% són pocs satisfactoris o cal millorar-los. I per tant, cal fer esforços en 
aquest sentit per arribar a revertir la situació i que els òptims sobrepassin, com a 
mínim si no és un 50%. Tenim una calendarització i això ens esperona. Em sembla 
molt correcta també l’anàlisi dels àmbits tractats, les línies d’actuació i les 26 accions 
o mesures concretes per tal d’arribar a aquest nivell òptim. El millor d’aquest Pla per 
això són les accions finalistes proposades en aquest Pla que no comporten una 
despesa excessiva en la seva implementació i això ho valorem sobretot sobre 
consciència i sobre mètodes de treball en que està basat. Si tot va bé el 2015 tindrem 
el Pla ja òptim i en marxa i per tant, l’actualització i la revisió s’haurà de fer a partir 
d’aquesta Comissió. També comentar que seria bo que la comissió de seguiment es 
reunís al més aviat possible i en fes una diagnosi a la Comissió Informativa que de 
l’únic que varem estar informats és que estava aquest Pla en marxa, no de l’evolució 
que ha tingut aquest Pla al llarg del temps. Jo crec que en el Pla es pot veure que cal 
potenciar la comunicació interna i en el fet de saber que és una pla d’igualtat de 
gènere intern i hi ha unes certes barreges en el què és el pla intern amb el que és un 
pla de gènere de ciutat, possiblement per optar a tenir indicadors més positius. No 
obstant creiem que hagués pogut ser més extensiu en les entrevistes realitzades, 
creiem que s’haguessin pogut fer més entrevistes, que es barregen aquests 
conceptes d’anàlisi intern i anàlisi extern, que quan veiem els quadres de diagnosi un 
té la sensació que encara queda molt per fer, molt per elaborar, que falta molta 
consciència, que manquen implementar mecanismes sobretot en els consells 
participatius. Mostra d’això és que acabem d’aprovar un reglament de Consells de 
Barris i que varem aprovar uns Presidents de Consells de Barris i dels 5 Consells no 
n’hi ha cap que sigui Presidenta, tots són Presidents, per tant, aquesta mentalitat de 
repartir ... és cert o no és cert? ... Potser està en la consciència col·lectiva d’aquest 
repartiment. Per tant, hi ha un cert dèficit respecte de l’aplicabilitat del que són les 
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polítiques de gènere, inherents a tots nosaltres. Especialment, existeix una 
preocupació en les 2 àrees de dèficit de paritat, s’ha mostrat en algunes àrees com 
puguin ser l’alta direcció, les direccions d’àmbit, que recauen majoritàriament en 
homes o la Policia Local, així com el cas contrari ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si us plau, deixin acabar ... Sr. Soler, endavant. 
 
 . REGIDOR SR. SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Així com el cas contrari en la Brigada Municipal, que té un excés 
d’homes, potser per aquest fet històric o l’excessiva feminització dels nivells menors 
pagats, com són el nivell A2 de l’Administració o bé, PROMUSA. Hi hem notat a faltar 
una manca de la memòria econòmica al respecte. Ens ha dit que ha costat molt poc, 
però creiem que qualsevol Pla d’implementació, aniré ràpid Sra. Alcaldessa, hi ha una 
manca de memòria econòmica i creiem que seria preceptiu que també s’hi 
acompanyés com en tots els plans d’implementació s’haurien de fer. I mancaria dins 
del calendari previst un recorregut administratiu i d’aprovació que avui ho sotmetem a 
aprovació, no sé si hi ha al·legacions o no al Pla, perquè no s’especifica. Tot i així 
se’ns ha generat alguns dubtes com, amb quins recursos comptarem per a la 
implementació per a posar-ho en marxa. Sabem que pot haver-hi una certa reducció 
de personal un cop fet l’estudi i aprovat l’estudi i per tant, dubtem de la continuïtat dels 
recursos que hi havia fins ara i per tant, dubtem de la implementació del Pla. Alhora, 
ens exigim com Ajuntament que l’execució del Pla sigui íntegre i que per tant arribem 
a aquesta igualtat de gènere, que ens omplim la boca de posar-ho avui de relleu en el 
Ple. Per tant, posar de relleu que ha estat un procés difícil ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant, Sr. Soler. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Acabo, 
acabo, no es preocupi. I per tant, nosaltres tindríem algunes propostes. Per això li 
demanava una calendarització per tal de si de la mateixa manera que hi ha un Pla 
Local d’Habitatge doncs si es poden presentar o no es poden presentar al·legacions al 
Pla. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Bien, en primer lugar queremos, el Grupo municipal que represento, 
valora muy positivamente la explicación que se nos hizo en sede de Comisión 
Informativa por parte del Director de Recursos Humanos, el Sr. Jordi Matías, de lo que 
supone este plan, de cual era la situación previa y cómo queda. Valoramos también el 
esfuerzo que ha hecho el equipo de Gobierno en no dejarse llevar por una aplicación 
rupturista, en palabras del Director de Recursos Humanos con la situación previa, sino 
aplicar una lógica denominada incrementalista, es decir, en una aplicación exhaustiva 
y esto tiene un sentido: si aplicamos los criterios de género con toda su fuerza o 
crudeza pues llegaríamos a situaciones bastante sorprendentes. Nosotros en 
cualquier caso no podremos apoyar este Plan por un problema de base, de 
fundamento, y es que pivota sobre criterio de género, sobre la ideología del género. 
Nosotros estamos a favor de lo que supone la igualdad de oportunidades siempre. La 
igualdad de oportunidades que no viene, no la fundamenta la igualdad de 
oportunidades la ideología de género, sino que la igualdad de oportunidades consta 
en todos los ordenamientos jurídicos modernos, la Constitución Española por ejemplo 
recoge el principio de no discriminación por razón de sexo, es decir, no hace falta 
acudir a la ideología del género para defender la igualdad de oportunidades. La 
ideología de género es otra cosa, entonces claro, el título del Plan es muy elocuente: 
“Plan interno de igualdad de género”. Entonces, por aquí esto nosotros no lo 
aceptamos. La ideología de género parte de un presupuesto, a nuestro criterio falso, y 
es que toda persona tiene un género. Nosotros no lo aceptamos. Sabemos que las 
personas tienen sexo, las personas no tienen género, lo que tienen género son las 
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palabras. Y esto no es una discusión teórica de café de domingo. Esto tiene unas 
consecuencias prácticas tremendas, porque claro, el sexo es una cuestión 
antropológica y objetiva y las personas tienen sexo y tiene una connotación 
antropológica, las palabras no. Las palabras son construcciones humanas culturales. 
Por eso el Ministro de Educación no hace muchos meses cuando tomó el cargo de su 
cartera dijo que una de las cosas que quería hacer era modificar precisamente la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía y quitar todo el componente ideológico, 
utilizo palabras que utilizó el propio Ministro, el componente ideológico que tenía la 
asignatura. Recuerdo que el Sr. Peces-Barba cuando se aprobó la Educación para la 
Ciudadanía dijo que la aprobación de esta ley bien justifica una legislatura por si. Él no 
lo dijo baldíamente. Entonces, nosotros por estos motivos no podremos apoyarlo. Sí 
quería hacer mención a título de ejemplo dos puntos que el informe hace mención a 
los puntos débiles, pues que según el Plan adolece el funcionamiento interno de la 
casa, que por ejemplo dice que se ha de trabajar desde la neutralidad del lenguaje. Si 
a eso se refiere por ejemplo que a partir de ahora tenemos que decir “los diputadas y 
las diputadas electos y electas” nosotros no vamos a entrar también en esa dinámica 
y no la podemos respaldar. Tampoco podemos respaldar por ejemplo cuando se dice 
que se habría de disponer de una persona responsable del lenguaje inclusivo, pues 
no, estas cosas consideramos que contratar una persona para que vele por el 
mantenimiento de los criterios de género, o sea, ha de seguir la línea de una 
distribución paritaria. En fin creo que ha quedado suficientemente claro la postura de 
nuestro Grupo municipal.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): Bé, jo els felicito de veritat, eh. 
Veig que s’han estudiat molt bé el Pla, per tant, els felicito. Dir-los que en tot cas i per 
respondre una mica les qüestions que ens han plantejat, dir que no hi ha cap 
indicador negatiu, o sigui, poden haver alguns que diuen que és millorable però en tot 
el Pla no hi ha cap indicador negatiu. Com tot a la vida es pot millorar, per tant, 
aquests que posen millorable els millorarem. En tot cas, també he dit que 
comparativament amb d’altres municipis estem molt millor que altres municipis, això 
no vol dir que evidentment no estarem per la labor de millorar allò que és millorable. I 
també parlant del tema dels diners que ha fet referència el Sr. Pere Soler, dir que 
abans ho he explicat també, de que tenim previst, en aquest cas, desenvolupar el Pla 
amb recursos interns, per tal la seva gran majoria de les accions del Pla i que també 
tenim un import estimat d’uns 1.000 euros per tasques de formació i sensibilització. 
Això ho he explicat en la meva intervenció inicial, en tot cas li torno a comentar perquè 
m’ho ha preguntat.  
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: No, no 
volia intervenir, però és que em veig obligat una mica quan ha parlat el Sr. de 
Salvador, hem tornat en forma i contingut al barroc directament, no al segle passat. 
Una cosa, no calia tanta explicació per dir que estan en contra, ja ho sabíem, no 
passa res, però si vostè creu que el fet que la Constitució posi que hi ha igualtat és la 
solució, tingui en compte que també diu que tenim dret a l’habitatge i a la feina digna i 
tal i com estan les coses doncs clar em sembla una mica increïble. Creiem que plans 
com aquests són un punt de partida i fa falta molta més pedagogia encara amb 
aquesta qüestió. Que s’obviï que hi ha diferència, que hi ha un problema molt 
important, molt estructural a la nostra ciutat pel que fa a la qüestió del gènere doncs 
em sembla una mica allunyat de la realitat.  
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument, suposo que si fos pel Partit Popular la paritat, els vull recordar que és llei, si 
fos per vostès possiblement la derogarien, com altres coses. I Sr. Pugineró, molt 
breument, el Pla, l’estudi aquest, dóna 3 valors: un que posa poc satisfactori, un que 
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posa a millorar i un altre que posa òptim. El poc satisfactori és negatiu, s’ho miri com 
s’ho miri. Així de clar, no passa res, no passa res. Gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Bruno De Salvador, per al·lusions, 
molt breument, sense polemitzar. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(PER AL·LUSIONS): Mire, yo no sé si estoy en el barroco, yo estoy en el siglo XXI, 
esto que digo yo iba en el programa del Partido Popular, es decir, que ha sido votado 
de manera masiva en las últimas elecciones de noviembre. En cuanto a la paridad, Sr. 
Soler, la paridad no va a ser derogada por el Partido Popular. Usted sabe bien que 
controla la Cámara Alta, la Cámara Baja y si quisiera podría derogarla y no lo va a 
hacer. Lo que no estamos de acuerdo es en establecer cuotas por el mero hecho de 
ser mujer o ser hombre. Eso no es la paridad, eso es otra cosa. Porque la igualdad es 
tratar a los iguales de manera igual y a los desiguales de manera desigual. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      21 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:   4 (PP) 
Abstencions:      0 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I fer-los esment que en aquest Ple jo crec que no 
hauríem posat un “poc satisfactori” en aquest Pla d’Igualtat atès que hem fet servir, o 
diferents portaveus han fet servir, una expressió molt nostrada que és l’expressió “fer 
la puta i la Ramoneta”, però que té clarament un sentit sexista claríssim, i és una 
expressió que hauríem de mirar de substituir per “fer la viu-viu” o “nedar i guardar la 
roba”. Moltes gràcies. Passem al següent punt. 
 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM AL 
SECTOR DE LA TORRE NEGRA. (EXP. NÚM. 83003/09). 
 
 1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast l’informe urbanístic i 
territorial sobre els aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions 
d'oportunitat d'interès supramunicipal emès pel departament competent en matèria 
d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en sentit favorable amb observacions, 
incorporant-lo a l’expedient com a documentació necessària de la present figura de 
planejament, de conformitat amb l’article 86 bis i la Disposició Transitòria Divuitena del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació 
parcial del susdit text refós. 
 
 2n.- INCORPORAR les observacions formulades al projecte municipal i 
RATIFICAR l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple d’aquesta Corporació, en 
sessió ordinària celebrada en data 21 de maig de 2012. 
 
 3r.- RESTAR ASSABENTATS I DONAR CONFORMITAT en els seus propis 
termes, contingut i abast de l’informe favorable emès pels Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en data 22 de 
maig de 2012, incorporant-lo a l’expedient com a documentació necessària de la 
present figura de planejament, de conformitat amb l’article 85.5) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
determinant que la consideració posada de manifest en aquell informe, ha d’ésser 
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necessàriament tinguda en compte en aplicació dels respectius àmbits competencials 
concurrents. 
 
 4t.- ELEVAR els informes aprovats en els punts primer i tercer anteriors a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal que puguin ésser considerats 
en l’acord d’aprovació subsegüent que es concreta en l’aprovació definitiva de 
l’expedient, segons allò que preveu la Disposició Transitòria Divuitena del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
en la redacció donada per l’article 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació 
parcial del susdit text refós en relació amb l’article 80 del supraesmentat Decret 
Legislatiu 1/2010. 
 
 5è.- TRASLLADAR els presents acords als organismes emissors dels informes 
referits en els punts anteriors als efectes legalment procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
Com ja vaig informar als Grups previ al Ple de 21 de maig d’enguany pel que feia a 
l’expedient de la modificació puntual del PGM del Sector de la Torre Negra, calia 
ratificar els acords que preníem en el Ple d’avui. Per què? Mirin, perquè en data 27 de 
febrer es va enviar a la Generalitat, a l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental, l’OTAA, 
i l’1 de març va entrar en vigor la Llei 3/2011, d’urbanisme, i l’expedient va arribar a la 
Generalitat el 2 de març, per tant, era d’aplicació la nova Llei d’urbanisme. En aquest 
cas necessitàvem l’informe de l’OTAA i el de la Direcció General d’Urbanisme en el 
qual es mencionava que dintre de la modificació havia d’estar adequada al Pla 
Territorial Metropolità i a la pròpia Llei d’urbanisme que havia entrat en vigor el dia 
anterior. Per tant, en el punt d’avui incorporem l’informe que he citat anteriorment, més 
observacions que han fet de l’OTAA i ratifiquem tot allò aprovat en el Ple de data 21 
de maig de 2012 sobre la modificació del PGM en l’àmbit de la Torre Negra.  
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Bé, 
constatar que la documentació complementària o el que avui ve a Ple no porta massa 
més del que ja es va comentar en l’anterior Ple. En l’anterior Ple ens varem abstenir 
per una cosa que bàsicament en aquest torna a aparèixer, que és el tema de la Ronda 
Sud, amb unes dimensions més reduïdes del que inicialment s’havia de fer. Nosaltres 
ja ho varem remarcar en l’anterior Ple i ho tornem a dir: en el nostre programa polític 
ja ens oposàvem a qualsevol agressió a Torre Negra. Entenem que la Ronda Sud ho 
és i tot i felicitar-nos de la pràcticament protecció total de la Torre Negra, ens 
abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Per 
coherència amb el vot de fa un mes i en la línia que deia el company Pros, ens 
abstenim. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Aquest informe hauria d’haver estat a la Comissió de l’anterior Ple, en 
qualsevol cas es va informar i es va explicar el per què. Jo crec que les explicacions 
eren adequades i en la mateixa línia el tema de la Ronda Sud fa que no varem votar 
l’anterior punt favorablement i aquí com que és el mateix doncs no repetirem el 
discurs. 
 
 . REGIDORA SRA. Mª DOLORS DOMÈNECH, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Nosaltres també en coherència amb el vot que varem tenir en el passat 
Ple també ens abstindrem. 
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 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
Doncs jo no afegiré res més perquè ja saben quina és la nostra posició. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:       14 (CiU *) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:       9 (PP, PSC *, ICV-EUiA i CUP) 
 
 (*) (Es fan constar les absències de la tinent d’alcalde Sra. Paraira (CiU) i 
del regidor Sr. Soler (PSC) en el moment de la votació. 
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE L’ILLA DELIMITADA PER L’AV. CAN 
PICANYOL, CARRER MOZART, PG. VALLDOREIX I PG. OLABARRIA. (Exp. núm. 
83004/12) 
 
 ATÈS que en data 11 de juliol de 2006, el senyor Santiago Vila Regard, actuant 
en nom i representació de la societat mercantil BAT XXI, S.L. va sol·licitar davant 
d’aquest ajuntament la tramitació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità 
de la finca anomenada “L’Estonnac”. 
 
 Com a objectius principals es plantejava la creació d’un sistema de parc públic 
per tal de protegir el bosc de cedres existent, proposava la rehabilitació de la Vila 
argentina per a la construcció de 19 habitatges per a joves en règim de lloguer, 
destinar 6 habitatges per a habitatge protegit per a promoció pública i crear una nova 
zonificació d’habitatge plurifamiliar aïllat amb clau 20a/9* per a 54 habitatges de 
promoció privada. 
 
 En el tràmit d’aquesta modificació i arran de la proposta de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Direcció General d’Urbanisme de data 30 
d’abril de 2008, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant 
resolució de data 5 de maig de 2008, aprovà definitivament la dita modificació, 
supeditant la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós que incorpori les prescripcions indicades a l’esmentada resolució. 
 
 A manca de la complementació de les prescripcions requerides per part del 
Conseller, en temps i forma, es va procedir a declarar la caducitat de l’expedient 
mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària de data 21 de febrer de 2011, 
degudament publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de desembre i en 
el tauler d’edictes de la Corporació des del dia 13 de desembre de 2011 fins el dia 13 
de gener de 2012. 
 
 Així mateix, i a la vista de l’actual situació econòmica, que fa inviable la 
proposta que plantejava la figura esmentada en els termes en els que fou concebuda, 
es presenta una nova proposta de desenvolupament de la finca, més coherent amb 
els moments actuals. 
 
 Tenint en compte els referits antecedents, s’acorda: 
 
 1r.- INICIAR expedient de modificació puntual del PGM de l’illa delimitada per 
l’Av. Can Picanyol, carrer Mozart, Pg. Valldoreix i Pg. Olabarria determinant, de 
conformitat amb l’article 97.1) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que dita proposta de modificació 
puntual porta causa en la següent motivació envers l’oportunitat i conveniència en 
relació als interessos públics i privats concurrents: 
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1.1.- Garanteix la preservació dels valors protegits pel Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic corresponents a la finca coneguda com Vil·la Argentina (Fitxa 
B165), fent compatible aquesta preservació amb la materialització de l’aprofitament 
urbanístic de la finca mitjançant una ordenació integrada en l’entorn. Els valors a 
protegir són:  
 
- façana, volumetria i teulades protegides, de l’edifici catalogat existent. 
- protecció de vistes de l’esmentat edifici. 
- arbreda protegida. 
- el cancell. 
- l’àmbit de protecció de vistes. 
 
1.2.- Garanteix la cessió gratuïta del sistema viari local i de la xarxa viària bàsica que 
afecten l’àmbit de la Modificació, permetent l’ampliació de la secció de l’avinguda de 
Can Picanyol i la concreció del xamfrà del carrer Mozart cantonada amb passeig de 
Valldoreix. 
 
1.3.- Garanteix, mentre el sòl reservat per a xarxa viària bàsica no es destini al seu 
objectiu finalista (ronda), la urbanització i conservació d’aquesta porció de cessió 
obligatòria de 1.838,52 m² de sòl com a zona de vianants i jardí d’ús públic. 
 
 2n.- CONSTATAR que el planejament de referència porta causa en el 
desenvolupament del Pla General Metropolità aprovat el 14 de setembre de 1976, raó 
per la qual no és necessària la publicació de les normes urbanístiques d’aquesta 
figura de planejament, d’acord amb allò que assenyala el punt 1 de la Disposició 
Transitòria Desena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
 També porta causa, el present projecte de modificació, en el Pla Especial de 
Vialitat del Pla de la Pagesa, aprovat definitivament pel Consell Metropolità en data 20 
de març de 1986, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 22 d’abril de 1986, 
essent necessària la publicació de les normes urbanístiques d’aquesta darrera figura 
de planejament esmentada, d’acord amb allò que determina el punt 1 de la Disposició 
Transitòria Desena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, que estableix que les normes urbanístiques de les 
figures de planejament aprovades definitivament per l’Administració de la Generalitat 
entre l’entrada en vigor de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i la de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, que no hagin estat 
encara publicades en el BOP o en el DOGC en compliment de l’obligació que té 
l’Administració de la Generalitat de publicar-les d’acord amb la disposició addicional 
segona de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del DOGC, en el cas que hagin d’ésser objecte 
de modificació, han d’ésser publicades amb motiu de la tramitació d’aquesta 
modificació. La publicació d’aquestes normes urbanístiques es va dur a terme per part 
de la Generalitat de Catalunya, per edicte de data 20 de novembre de 2007 del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el qual fou publicat al DOGC 
número 5016 de data 26 de novembre de 2007. 

 
 3r.- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS de la documentació 
presentada davant Registre General d’Entrada de dates 1 i 11 de juny de 2012 per 
part de Marta Arandes Salvador, actuant en invocada representació de l’entitat 
PROMOTORA INMOBILIARIA OSPIBEL, SL, relativa a la proposta de projecte de 
Modificació puntual del Pla General Metropolità de l’illa delimitada per l’Av. Can 
Picanyol, carrer Mozart, Pg. Valldoreix i Pg. Olabarria, sol·licitant la seva tramitació per 
part municipal, de conformitat amb l’article 101.3) de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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 4t.- INICIAR el procés participatiu, d’acord amb el que determina l’article 8 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, als efectes de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió. 

 
 5è.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i article 96, en relació al 85, del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (el primer 
en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), el projecte de “Modificació 
puntual del Pla General Metropolità de l’illa delimitada per l’Av. Can Picanyol, carrer 
Mozart, Pg. Valldoreix i Pg. Olabarria”, assumint aquest Ajuntament la iniciativa 
pública de la seva formulació, de conformitat amb l’article 101.3) de la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, segons projecte 
elaborat per part de l’entitat OAB, S.L.P. Arquitectes i Jaume de la Cruz i Ventura, 
advocat, amb les determinacions que es desprenen dels informes emesos a l’efecte, 
havent-se d’acomplir els següents extrems: 

 
5.1.- Per tal d’una millor comprensió del document cal incorporar el següent: 
 
5.1.1. Incloure, a l’àmbit de la modificació, el conjunt de l’illa en ordre a fer 
comprensiva la desafectació de vialitat del carrer Mozart en tot el tram entre els 
passeigs d’Olabarria i de Mozart.  
 
5.1.2. Acotar les dues parcel·les resultants en l’àmbit de la finca de Lestonnac.  
 
5.1.3. Pel que fa al règim d’usos admesos a la clau 20a/Lestonnac, es permetrà com a 
ús únic i exclusiu el d’habitatge unifamiliar. 
 
5.2. Atès que la finca de referència es troba inclosa a la fitxa B-165 al Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Cugat de Vallès cal: 
 
5.2.1. Corregir els plànols A04 i N04 tot reduint el gàlib de l’edificació proposada fent 
front al passeig de Valldoreix, igualant el referit gàlib al proposat a l’edificació tipus. 
 
5.2.2. Ajustar el gàlib de la pèrgola fent compatible la preservació dels arbres existents 
amb la dotació mínima d’aparcament (dues per habitatge).  
 
5.2.3. Establir normativament l’obligatòria reposició dels arbres afectats (8) per la 
plantació de la mateixa quantitat i espècie de nous exemplars en els espais destinats 
a pati, de forma que s’integrin amb l’arbreda protegida. 
 
5.2.4. Esmenar el primer punt de l’article 4 de les “normes urbanístiques” proposades, 
en ordre a corregir el nivell de protecció de “Vil·la Argentina”, doncs erròniament s’ha 
fet constar un nivell D de protecció. 
 
5.2.5. Establir com a sostre màxim admès de la parcel·la qualificada com a 20a/Vil·la 
Argentina la superfície de 1.049,72 m² corresponents a l’edifici existent, no admetent-
se, en cap cas, la seva ampliació. 
 
5.2.6. El cancell de l’Avinguda de Can Picanyol haurà de ser desplaçat a la nova 
alineació de la parcel·la en coherència amb la normativa específica de protecció 
descrita a la fitxa B-165 del Catàleg de Sant Cugat. 
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5.3. Cal suprimir la part de pèrgola proposada que envaeix les franges de separació a 
veí. Així mateix es fixarà normativament que la pèrgola en la franja dels 5 metres a 
carrer no podrà cobrir-se amb cap tipus d’element continu, tot integrant les unitats 
arbòries amb la seva estructura (bigues i pilars). L’alçada màxima d’aquest element 
serà 2,70m. Per tal d’evitar confusió caldrà referir-se a aquest element com a pèrgola i 
no com a marquesina. 
 
5.4. L’alçada màxima de les tanques a carrer s’ajustarà a les determinacions de 
l’article 254 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i les 
modificacions introduïdes aprovades definitivament pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat en data 25 de juliol de 2011, és a dir es limita l’alçada a un màxim d’un 
metre de part opaca més un metre de part calada, o en el seu defecte dos metres de 
tanca calada. 

 
5.5.- Afegirà, en la memòria, l’agenda i avaluació econòmica i financera de les 
actuacions a desenvolupar, establint els següents terminis per a l’execució del 
planejament: 
 
5.5.1.- Presentació, per a la seva tramitació, del projecte d’urbanització de l’avinguda 
de Can Picanyol (entre el passeig Olabarria i el passeig Valldoreix) en relació a la 
porció de sòl a cedir, en el termini màxim de SIS MESOS a comptar des de la 
publicació de l’aprovació definitiva de la present figura de planejament. 
 
5.5.2.- Presentació, en el termini màxim de SIS MESOS a comptar des de la 
publicació de l’aprovació definitiva de la present figura de planejament, d’un dictamen 
sobre l’estat de conservació de l’edificació protegida indicant, si s’escau, les 
intervencions necessàries i la seva programació en el temps per tal de garantir la seva 
solidesa, estabilitat i conservació mentre aquesta no es destini a cap ús concret. 
 
5.5.3.- Inici de l’edificació del solar qualificat com a 20a/Lestonnac en el termini màxim 
de DOS ANYS a comptar des de la publicació de l’aprovació definitiva de la present 
figura de planejament, determinant l’obligatorietat de dur a terme la urbanització i les 
actuacions necessàries sobre l’edifici protegit d’acord amb el dictamen referit al punt 
5.2.2. amb caràcter previ o simultani a l’acte d’edificació. 
 
5.6.- Aportarà certificat de domini i càrregues, lliurat pel Registre de la Propietat de 
Sant Cugat del Vallès, de totes les finques incloses en la present modificació, amb 
identificació gràfica, parcel·lària i cadastral de les mateixes, així com còpia 
compulsada de l’escriptura pública de constitució de la societat PROMOTORA 
IMMOBILIÀRIA OSPIBEL, SL, i de l’escriptura pública que acrediti la representació 
que invoca la senyora Arandes Salvador envers la dita societat. A més, tota la 
documentació tècnica complementada, haurà d’estar degudament signada pels 
tècnics redactors i per la propietat. 

 
 6è.- ACORDAR la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de 
projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com també la 
suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de 
reforma, de rehabilitació o enderrocament, de construccions, instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes, en els àmbits 
en que les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, per 
termini d’UN ANY, tot això d’acord amb el que determina l’article 73.2), en relació 
amb l’article 74.1), de l’esmentat Decret 1/2010, procedint a publicar el corresponent 
edicte que incorporarà l’àmbit territorial de suspensió en els termes previstos en el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
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 7è.- DETERMINAR com a càrregues urbanístiques del planejament la cessió 
obligatòria i gratuïta, abans de l’edificació, dels terrenys destinats a sistema viari, la 
urbanització i conservació d’aquests terrenys (que es destinaran a zona de vianants i 
jardí d’ús públic) i la conservació de l’edifici catalogat mentre aquest no es destini a 
cap ús concret. 
 
 8è.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de D’UN MES, a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal, i 
mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, de conformitat amb l’article 85.4) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, tenint en compte que aquesta figura de planejament no està sotmesa al 
tràmit d’avaluació ambiental per no trobar-se en els supòsits de l’article 7 de la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, condicionant i 
supeditant la referida publicació i el consegüent inici del tràmit d’informació pública a la 
presentació, per duplicat, d’un text refós que incorpori les prescripcions i 
determinacions indicades en el punt cinquè anterior en el termini màxim d’UN MES a 
comptar de l’endemà d’haver rebut, la propietat que impulsa la present tramitació, la 
notificació indicada al punt onzè posterior. 

 
 9è.- TRASLLADAR el present acord a les Administracions públiques afectades, 
d’acord amb les determinacions de l’article 86 bis del Decret 1/2010, en la redacció 
donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació amb l’article 115.c) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i amb 
la disposició transitòria divuitena, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, als efectes de llur 
consideració. 
 
 10è.- 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, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
 11è.- NOTIFICAR els presents acords a la propietat que impulsa la present 
tramitació, interessant de la mateixa llur conformitat en aquelles determinacions 
referides al punt cinquè anterior, havent de complimentar les referides a la subsanació 
de la documentació en el termini establert al punt vuitè anterior. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
Bé, si una imatge són mil paraules un conjunt de planells fan el mateix efecte, per tant, 
ja ho varem explicar en la Comissió Informativa i intentaré resumir una mica en 
paraules en què consisteix la modificació. Quines són les característiques d’aquesta 
proposta? Bé, la primera de totes és que manté la densitat establerta pel PGM, que 
són 15 vivendes; la segona, força important, és que no hi ha increments 
d’aprofitaments, la tercera, és que preserva Vila Argentina en quant a una hipotètica 
aplicació del PGM. Imaginin vostès Vila Argentina amb unes llindes a 3 metres, que és 
el que correspondria dins de la seva planificació de 20a10. I que a més, en aquest cas 
no li dóna ús de vivenda sinó tots aquells usos complementaris de 20a10. Què 
planteja aquesta proposta? Doncs una redefinició racional a la tipologia 20a10, pel 
que fa a edificabilitat i sobretot a aplicació de llindars. Vila Argentina i els seus 
elements a protegir guanyen pel que fa a espais exteriors que són ampliats respecte 
al que hauria d’haver estat la proposta que he citat anteriorment. I tercer, es manté 
tota la protecció de la massa arbòria que fixa el catàleg de Sant Cugat. Què garanteix 
aquesta proposta? Doncs aquesta proposta garanteix l’ampliació de la secció de Can 
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Picanyol, més el xamfrà de Mozart, més Passeig Valldoreix. Segon: urbanitzar i 
conservar la reserva de la Ronda, que estem parlant de l’ordre de 2.000 m2 i que a 
més garanteix una ràpida urbanització en un termini de 6 mesos, més els dictàmens 
de Vila Argentina, un cop s’hagi fet l’aprovació definitiva i que a més en un període 
màxim de 2 anys de l’aprovació definitiva s’haurà d’iniciar les obres d’edificació. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Gràcies Sra. Alcaldessa, intentaré ser breu. Vostè sap, a 
més ho sap perquè va estar molt implicada, que aquesta peça té un històric i en 
aquest cas vostè està aquí. L’altra protagonista de la negociació està allà i Iniciativa i 
Convergència i Unió en el seu moment, a aquesta pastilla va fer pacte en el qual hi 
havia habitatge públic, l’equipament passava a ser públic, tot i augmentar la 
densificació i enlloc de fer unifamiliar passàvem a fer habitatge públic. A més, amb 
totes les plusvàlues que tot això significa. Bé, aquestes coses de la crisi, les 
ambicions econòmiques d’algun promotor amb peus de fang, etc. Aquesta operació 
no va sortir i ara ens trobem amb una operació que en principi no li veiem cap 
problema de densificació, etc., però més pensada per moments de bonança 
econòmica. Són 15 xalets d’un luxe determinat o d’una forma determinada que el 
promotor sabrà què ha de fer i que a més l’equipament en aquest cas, a diferència de 
l’anterior vegada seria privat. Salvem una part important de l’arbreda de la Vila 
Argentina, però clar no ens acaba d’agradar en comparació del que podria haver 
estat. En qualsevol cas, ens abstindrem i intentarem millorar amb alguna al·legació el 
projecte.  
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, com deia el company d’Iniciativa això té una història. 
Ara no cal parlar-ne d’allò que varem aprovar i què no, però vostè sap que les 
intervencions d’alguns permetien que hi hagués una plusvàlua per aquest Ajuntament, 
que inicialment no hi eren. En qualsevol cas, els 21 peus de fang van fer que aquesta 
operació fallés i va caure. Bé, en qualsevol cas, primer, jo crec que la Comissió 
Informativa de l’altre dia va ser adequada, nosaltres varem poder resoldre alguns dels 
dubtes, altres no i ara definirem quins són els dubtes que no varem resoldre. 
Nosaltres varem plantejar inicialment un dubte que sí que varem resoldre que era en 
referència al nombre de cases que es podien construir en una parcel·la de 600 m2 
amb una ocupació del 75%, per tant, 450. Es presentaven primer 16, després 15 i a 
nosaltres ens sortien que eren 12,6, o sigui, 13. Aquesta va ser la pregunta que 
nosaltres varem realitzar a la Comissió Informativa i que després, una vegada 
acabada la Comissió Informativa el Regidor d’Urbanisme i el Sr. Giordani ens van 
descriure. Bàsicament el que fèiem era disminuir la parcel·la per baixar-la de 600 m2 i 
per tant, diguem-ne, hi havia més cases segons aquell criteri de les que tocaven. Per 
tant, el que fem és una ampliació de la densificació de cases. Aquest tema fins aquí 
creiem que no és susceptible de molts problemes. Bàsicament es podria arreglar 
agafant dues cases i ampliar-les de metres, cosa que no arribaríem a cap situació 
diferent. En qualsevol cas, de la Comissió Informativa que els companys que hi eren 
presents recordaran que nosaltres varem demanar una sèrie de coses. Varem 
demanar escriptures i varem demanar amidaments. Avui no hi eren les escriptures i 
no hi ha els amidaments. I també varem demanar què passava amb uns metres, 613 
metres en concret. I nosaltres hem fet l’exercici de llegir-nos la descripció registral, 
digui’ns “raros”, però sí, ho hem fet i que consta en el text refós de l’any 2007 i hem 
vist que la façana del Passeig Olabarria era de 56,50 metres de l’Avinguda de Can 
Picanyol, i per tant, entre el final d’aquests 56 i la casa 41 del Passeig Olabarria hi ha 
una distància de 1.100 m2 que dóna la possibilitat d’una finca de 600 a 700 m2, que 
correspondria al Passeig Olabarria núm. 39. Bé, això al comú dels mortals li sonarà a 
xinés però entenc que als responsables municipals de l’equip de Govern, no. Per tant, 
l’increment de superfície s’ha d’haver produït. Nosaltres varem demanar què havia 
passat en aquest trosset. No hem tingut l’explicació i per això ho posem sobre la taula. 
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Per tant, nosaltres enteníem que aquest increment de parcel·la de metres, de 600, 
entre 600 i 700, hauria d’haver hagut una adquisició perquè si està allà posat és que 
algú l’ha comprat. Si el promotor es posa a la finca que no hi era per tant se suposa 
que l’ha comprada o se n’ha apropiat. Per l’apropiació de la mateixa presentant un 
expedient de major cabuda, que és el que va fer el Registre de la Propietat. En tot 
cas, per a nosaltres és molt important aquesta situació i li agrairia, li reiteraria, 
reiterem la pregunta que varem fer a la Comissió Informativa, que ens expliqui d’on 
van sortir aquests metres. Entenc que en aquests dies, avia’m, entenc que a la 
Comissió Informativa era difícil trobar les dades. Entenc que en aquesta setmana 
segur que ens poden informar clarament de com ha anat aquest tema i per a nosaltres 
seria important i decisiu respecte el vot. En quant al projecte em sembla bé que es 
reservi una mica més 3000 metres per Vila Argentina i la seva arbreda, com indica el 
catàleg, en canvi no entenem que Vila Argentina també creixi en superfície de 945 
m2, que consten al text refós de 2007, àmbit dels 945 als 1049. Li agrairia també que 
ens expliqués d’on surt aquest nou creixement. També hi ha un tema a valorar sobre 
la pèrdua d’habitatge respecte al guany en equipaments. Aquest seria entenc un altre 
debat i ho ha tret el company d’Iniciativa respecte a la possibilitat d’habitatge que es 
feia en l’anterior Pla i no en aquest. Atès que la superfície restant, dels quals 6500 per 
ubicar-hi els habitatges no es calcula en referència a aquesta superfície sinó que 
respecte a la total de superfície menys les cessions, entenem que els usos, o sigui, no 
queden clars els usos de Vila Argentina d’on surten, els metres d’usos d’on surten? 
Evidentment també hi ha una modificació dels tipus d’usos que es poden fer en 
aquests terrenys d’equipament. Hi ha un tema que per a nosaltres també no acabem 
de tenir molt clar: sí que s’organitza, hi ha una cessió de vials, hi ha una diferència 
d’uns metres, de 2100 a 1800 i escaig, però clar aquests vials els haurà d’organitzar 
l’Ajuntament. Ho diu el Pla. Presentarem els vials del Passeig Valldoreix amb Mozart, 
tota aquella zona, perdó, la cessió dels vials, això ho hauria d’urbanitzar el promotor, 
no l’Ajuntament. Bàsicament perquè, home, es perden les plusvàlues existents, siguin 
moltes o poques, entenem que en aquest cas sí que s’hauria d’urbanitzar ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Sí, acabo. No excedeix ni s’urbanitza la totalitat, com deia, de 
l’Avinguda Can Picanyol, com preveia el Pla Especial del Pla de la Pagesa de l’any 86. 
Caldria, entenem, que hi hagués una compensació econòmica degudament valorada, 
que podria ser aquesta urbanització que s’hauria de valorar i per tant, com li deia, falta 
l’escriptura de la propietat, el plànol topogràfic a escala adequada, a 1:2 o 2,50, no a 
1:700 o 500 com tenim. Estudi mediambiental i de mobilitat. Sembla que el tema de 
mobilitat el parirem o el parirem aviat, més complert i finalment un estudi econòmic 
perquè no el tenim. Nosaltres, atès clar, que no sé la resposta que em farà el regidor, 
si la resposta del regidor és adequada el nostre Grup optarà per un vot de confiança, 
si no se’ns respon els demanaríem que deixessin sobre la taula el punt, perquè si no 
ens veuríem obligats a votar en contra. 
 
 . REGIDORA SRA. Mª DOLORS DOMÈNECH, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Igual que de la mateixa manera abans he donat gràcies a la Tinent 
d’Alcalde de Serveis Urbans i Presidència per la seva claredat i per l’entrega 
d’informació ràpida a l’endemà d’haver tingut lloc la Comissió Informativa, no puc dir el 
mateix d’aquesta Comissió Informativa, la qual abans ja m’he referit sense nomenar-
la. Avia’m, a mi se’m generen dubtes, la veritat sigui dita, i per tant, quan altres 
companys de l’oposició fan preguntes i no se’ls contesta en unes coses tan senzilles 
com per què 15 cases i no 12, etc. i es podria contestar perquè suposo que vostès ho 
saben perquè tenen un equip boníssim en aquesta Comissió Informativa de Territori, o 
sigui, són més de 20 persones que treballen i que ho fan molt bé, aleshores a mi se’m 
presenten dubtes quan no hi ha resposta o quan les respostes no són prou clares com 
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haurien de ser. Per tant, nosaltres que no varem estar fa dos mandats parlant 
d’aquest tema i no varem negociar res perquè no hi érem i per a mi estudiar-ho tot no 
tinc a l’abast ni el temps ni les hores ni els dies per a dedicar-m’hi. El nostre vot serà 
en funció del que contesti ara el Sr. Casajoana.  
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
Bé, Sra. Domènech, jo podria resoldre-li els dubtes si vostè em plantegés quins 
dubtes té, perquè no me n’ha plantejat cap. Llavors, difícilment li podria contestar. Pel 
que fa al que ha demanat el Sr. Villaseñor, i els documents annexes que no 
contemplen aquesta aprovació provisional, dir-li que segons la normativa es requereix 
a l’aprovació provisional, per tant, no hi són i seran a la provisional. Després pels 
altres temes que ha parlat de la urbanització s’està posant molt de moda en aquest 
Ple no llegir-se els documents i venir al Ple i cascar-ho i explicar-ho ..., doncs bé, el 
punt 5.5.1) demana el projecte d’urbanització de Can Picanyol, després el punt 5.6) 
demana “aportarà certificat de domini i càrregues lliurat pel Registre de la Propietat de 
Sant Cugat del Vallès de totes les finques incloses en la present modificació, amb 
identificació gràfica, parcel·lària i cadastral de les mateixes així com còpia compulsada 
de l’escriptura pública”. Amb això la resposta a la seva pregunta. Pel que fa al tema de 
densitats, metres quadrats i superfícies: això potser serà una mica més complicat 
d’explicar-ho però fer-li saber per exemple que la modificació del PGM de l’Estonnac 
en el planejament vigent té una superfície de 9.365,93 m2, disculparan ara començaré 
a allargar amb els números, però bé, i un perímetre de 321 metres lineals. Si dividim 
aquest perímetre de 321 metres lineals per 16 metres lineals que corresponen a la 
parcel·la donen 20 parcel·les. Si dividim els 9.365,93 m2 per 600 m2 per parcel·la dóna 
15,6 parcel·les. Per tant, agafem la menor que són 15 habitatges per parcel·la. Si la 
pregunta que m’ha fet vostè sobre la diferència de metratge entre la Vila Argentina 
anteriorment i ara, ara mateix no li sé respondre però bàsicament estarem parlant 
d’una diferència de 100 m2, que és fàcilment assumible en l’explicació que faig. Els 
usos que se li dóna a Vila Argentina no són de vivenda sinó tots aquells 
complementaris que diu el 20a10 en el PGM. Per tant, si li restem la parcel·la de 
l’edificabilitat de la Vila Argentina ens queda una edificabilitat de 5.674,65 m2 que 
dividit entre 15 dóna una edificabilitat de 380 metres per vivenda. Amb això crec que 
dono resposta a tots els seus requeriments.  
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Home, jo no cascaré perquè crec que no seria adequat, 
però en qualsevol cas jo crec que avui està bé el Sr. Casajoana, diguem-ne que ha 
vingut preparat al Ple, cosa que està molt bé, perquè així ho farem més ric i més 
entretingut. És fàcil comptar o no comptar. Jo crec que ara no cal que parlem que 
l’edificabilitat del 20a10 seran 7.024 menys els 1.349 de Vila Argentina i això donarà 
5.676,63, no 65 amb 63, a diferència del que vostè ha dit, i per tant, això si ho dividim 
entre la parcel·la qualificada de 20a10 ens dóna 12,6. Vostès han reduït la parcel·la, 
és simplement el que dèiem. M’agrada que faci una puntualització d’una pregunta que 
no he fet sinó una asseveració. Per tant, el que passa és que no m’ha respost a la 
pregunta que és el quid de la qüestió. Vostè m’està dient “no, no, en el moment que 
s’iniciï el Pla ja hauran de presentar les escriptures”. Home, si jo li he preguntat on 
estan les escriptures del conjunt de les finques i no hi són i m’està dient “home, en 
l’aprovació inicial ja hauran de presentar-les”, és aquesta la qüestió. Simplement 
nosaltres creiem que tota la documentació ha d’estar en el moment de l’aprovació 
inicial per definir el vot, bàsicament, quan sabem que aquesta finca no està comprada 
i no forma part i allò que hem fet nosaltres que és mirar el Registre de la Propietat, jo 
crec que vostès tampoc ho van fer. I és la pregunta de l’altre dia, si és que és la 
mateixa, és que si no, és que és igual ..., si vol ens podem estar a veure qui té més 
números i no. Nosaltres sabem tot aquest pla i ens l’hem treballat de punta a punta 
igual que vostè o segurament una mica menys. La pregunta és molt clara: els metres 
de 613 que són de la finca que no esta escripturada i que s’ha posat aquí dintre i que 
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forma part d’aquesta suposada apropiació, no diré indeguda, sinó aquesta suposada 
apropiació, d’on ha sortit? Ja està, mira què fàcil! Falten 600 metres. Evidentment la 
pregunta, no faig una pregunta per fer, vostè sap que aquests 600 metres han sortit 
d’algun lloc, oi?, perquè sinó no ens estarien presentant aquest Pla. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
Aquests 600 metres els ha aportat el promotor i l’equip d’arquitectes ha redactat el 
document en base a aquests documents. Per tant, si considerem que la gent és 
responsable i presenta coses que li pertanyen doncs demostraran en el moment que 
presentin les escriptures que aquesta parcel·la de 613 m2 és seva. Si no, no tindria 
cap sentit.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo crec que bé, està clar que estem en una 
aprovació inicial i que l’Ajuntament demana una sèrie de documents al promotor. 
Entenc d’aquesta transformació urbanística. Per tant, no sé Sr. Villaseñor, què més 
vol que aclarim?. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: No vull que m’aclareixin res, simplement he demanat una votació per 
deixar el punt sobre la taula i el punt que avui portem a aprovació faltaria la paraula 
“puntual”. Hi ha “modificació provisional”, perquè estem parlant d’una modificació 
provisional, entenc? ... inicial, perdó, inicial.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Casajoana, jo li dono la paraula. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: No s’esverin, el punt 14 diu modificació puntual, doncs segurament 
hauria de dir modificació inicial puntual, no?. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No ho sé. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Ah no, perquè clar, això és el que està. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No titulo jo el redactat. li asseguro, aprovo l’Ordre 
del Dia, però no ... 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: El Sr. Casajoana ho ha dit que és inicial, doncs serà inicial. Suposo que 
estarem aprovant coses que fem. En qualsevol cas, nosaltres demanàvem deixar-ho 
sobre la taula i presentarem al·legacions. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs ho votem. 
 

TORN DE VOTACIÓ PER DEIXAR EL PUNT SOBRE LA TAULA 
 
Vots a favor:        2 (PSC) 
Vots en contra: 15 (CiU) 
Abstencions:      8 (PP, ICV-EUiA i CUP) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT 14 
 
Vots a favor:      15 (CiU) 
Vots en contra:   2 (PSC) 
Abstencions:      8 (PP, ICV-EUiA i CUP) 
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 15.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DE DENÚNCIES URBANÍSTIQUES: 
 
 15.1.- EXPEDIENT:  UJ54/11/48 – T140-2012/6110 – IJD: 428/12 
 
 1r.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel SR. JOSÉ MARTÍNEZ 
ROMERO, mitjançant escrit de data 23 de març de 2012 (registre d’entrada número 
2012/9343) enfront del tràmit de vista i audiència conferit per la resolució ordenada 
per l’Alcaldia-Presidència número 353/12, de 22 de febrer de 2012, tot això en base a 
l’informe jurídic emès per la Secció de Disciplina Urbanística del Servei de 
Valoracions, Expropiacions i Disciplina Urbanística en data 8 de maig de 2012, amb 
IJD número 427/12, que s’incorpora al text de la mateixa com a motivació específica, 
de conformitat amb allò que estableix l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i quin tenor literal és el següent: 
 
“Vistes les al·legacions formulades pel Sr. José Martínez Romero mitjançant escrit 
presentat en data 23 de març de 2012 (registre d’entrada 2012/9343), s’escau 
informar del següent:  
 
1r.- Que en la tramitació del present expedient s’han tingut en compte l’evolució 
cronològica de les edificacions acreditada mitjançant ortofotos, les actes d’inspecció 
efectuades i la certificació substitutiva formulada al Registre de la Propietat que va 
ésser inscrita l’any 2009, no l’any 2004 com fa constar el recurrent.  
 
2n.- Cal significar que les superfícies construïdes al fons de la parcel·la recollides al 
Registre de la Propietat no s’identifiquen amb les que són objecte del present 
expedient. Queden recollits a l’escriptura d’obra nova una construcció destinada a 
garatge amb una superfície continuada de 40,87 m2. Això és tot el que consta reflectit 
a l’escriptura d’obra nova de l’any 2009. Aquesta informació és la que obra a 
l’expedient i que va ésser remesa pel Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès 
número 2 en data 13 de maig de 2009. 
 
3r.- De la documentació aportada a l’escrit del denunciat, així com actes d’inspecció 
municipal, pot apreciar-se a les fotografies 5, 8 i especialment la 10, l’evident 
transformació del referit volum destinat a garatge que ha patit un increment d’alçada, 
nombre de plantes i actualment ja no es troba destinat única i exclusivament a garatge 
sinó que és constitutiu d’un ús residencial com es desprèn de l’acta d’inspecció 
municipal de data 11 d’abril de 2012. Contràriament no s’aprecia cap galliner sinó una 
planta amb sortida a balcó accessible des de la primera planta.  
És significatiu també apreciar que segons es fa constar a l’informe d’arquitectura, el 
sostre edificat actual és de 335 m2, sensiblement superior a la declaració d’obra 
nova a la què fa referència l’escrit, que reflecteix un total edificat a la parcel·la 
de 160 m2.  
 
4t.- Que un cop constatada aquesta circumstància de transformació volumètrica i d’ús 
dels volums posteriors de la parcel·la, el canvi d’ús de magatzem, garatge, a 
residencial o vivenda (3a vivenda), cal recordar que existeixen ja 2 vivendes a la part 
de davant que confronta al carrer Joanot Martorell, actes d’ús del sòl que es posen de 
manifest a l’ortofoto de 2008, no constant reflectida a les de 2005, que reflecteixen la 
situació prèvia a la ampliació i que fan prova inequívoca que la transformació actual no 
té més de 6 anys, salvant prova en contrari, prova que no ha estat aportada, porta a 
qualificar com a contrària a la veritat l’afirmació que la situació actual és la que resulta 
d’un aixecament efectuat l’any 2004 com és d’apreciar de les ortofotos obrants a 
l’expedient.   
 
5è.- D’acord amb l’anterior, procedeix efectuar proposta de resolució de conformitat 
amb el present informe i l’informe jurídic emès en data 11 de novembre de 2011.  
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D’acord amb l’article 205 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons modificació aprovada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, l’administració que pertoqui ha d’incoar el procediment de protecció de la 
legalitat urbanística amb relació als actes d’edificació o d’ús del sòl i del subsòl que 
s’efectuen sense el títol administratiu que habilita per a dur-los a terme o sense la 
comunicació prèvia requerida, o els que no s’ajustin al contingut del títol administratiu 
atorgat o de la comunicació prèvia efectuada.  
 
Si aquests actes ja s’han executat, i resulten manifestament il·legalitzables, d’acord 
amb l’article 206.1) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons modificació aprovada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, l’òrgan competent, mitjançant la resolució del procediment de restauració, 
acordarà l’enderrocament de les obres a càrrec de la persona interessada, i impedirà 
definitivament els usos a què podrien donar lloc.   
 
6è.- Així mateix, vista la qualificació de la infracció com a molt greu segons es desprèn 
de l’anterior informe jurídic de data 11 de novembre de 2011 i la delegació 
interorgànica de competències en matèria de disciplina urbanística entre els òrgans de 
Govern efectuada per Ple Municipal extraordinari en sessió celebrada l’11 de juliol de 
2011, s’estableix que l’òrgan competent en ordre a resoldre els procediments de 
protecció de la legalitat  urbanística en aquest tipus d’infraccions correspon al Ple 
Municipal com a competència romanent no delegada a cap altre òrgan.  
 
D’acord amb tot això, es proposa 
 
1r.- Desestimar les al·legacions formulades i resoldre el procediment tot 
declarant il·legalitzables les obres executades i ordenant el seu enderroc. 
 
La qual cosa s’informa sense perjudici de millor criteri.” 
 
 2n.- DECLARAR IL·LEGALITZABLES les obres de formació de planta segona 
en edificació situada al fons de la parcel·la al carrer Joanot Martorell número 16 
(Referència Cadastral: 0619118DF2901H) de superfície aproximada 55 m2, situada en 
part en sòl urbà, zona amb ordenació volumètrica específica (clau 16/MS-1), i en part 
en sòl qualificat com a parcs i jardins (clau 6b), superant el sostre edificable màxim i 
envaint la franja de separació a veí de 2 metres, executades per part dels Srs. JOSÉ I 
ANTONIO MARTÍNEZ ROMERO, en la seva qualitat de promotors-propietaris de les 
obres, per incompliment de la normativa de la Complementació de la Transcripció a 
escala 1/1000 de Pla General Metropolità i planejament vigent en el sector de Mira-sol 
i article 203 de les Normes Urbanístiques del vigent Pla General Metropolità, de 
conformitat amb el que estableix l'article 199.2) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons modificació aprovada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
 3r.- ORDENAR l’enderroc de la planta segona executada en l’edificació situada 
al fons de la parcel·la i de superfície aproximada 55 m2 al carrer Joanot Martorell 
número 16, obres executades sense la corresponent llicència municipal i en contra de 
l'ordenament jurídico-urbanístic vigent per part dels Srs. JOSÉ I ANTONIO 
MARTÍNEZ ROMERO, en la seva qualitat de promotors-propietaris de les obres, 
CONFERINT el termini d’UN (1) MES a l'efecte, computable a partir del dia següent 
hàbil al de la recepció del present acord.  Tot això d'acord amb el que determina 
l'article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, segons modificació aprovada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,  
a la vista de la competència retinguda pel Ple pel que fa a les infraccions 
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urbanístiques molt greus, a la vista de l’acord adoptat pel Ple Municipal extraordinari 
en sessió d’11 de juliol de 2011. 
 
 4t.- ACORDAR, en el supòsit d’incompliment del punt tercer anterior, l’execució 
subsidiària de les tasques ordenades a càrrec dels obligats, de conformitat amb 
l’article 101 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat per Decret Autonòmic 
179/1995, de 13 de juny, prèvia liquidació provisional si s’escau, de l’import estimat de 
l’enderroc, de conformitat amb l’article 98.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, sense perjudici de la imposició de multes coercitives, si s’escau, com a mitjà 
d’execució forçosa de conformitat amb l’article 96.c) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
 5è.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats, en els termes 
establerts pels articles 58 i 59 de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.  
 
 15.2.- EXPEDIENT:  UJ54/12/12 – T140-2012/7938 – IJD: 480/12. 
 
 1r.- AIXECAR PARCIALMENT LA SUSPENSIÓ de les obres principals que 
s’executen relatives a construcció d’edificació unifamiliar aïllada al carrer Alacant 
número 19 (Referència Cadastral: 1513305DF2911D) vista la documentació aportada 
per la promotora-propietària de les obres, en compareixença efectuada en data 4 de 
maig de 2012 en ordre a donar compliment al requeriment efectuat mitjançant 
resolució de l’Alcaldia-Presidència accidental número 604/12, de 2 d’abril de 2011, 
consistent en donar compliment a la condició d’executivitat 26a del permís per edificar 
relativa a acreditar la inscripció registral de la finca.  
 
 2n.- CONFIRMAR LA SUSPENSIÓ dels actes d’ús del sòl  que s’executen 
sense la corresponent llicència municipal (lletres a, b i c) a l’emplaçament de 
referència, de conformitat amb l’article 205.1) posat en relació amb l’article 203 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
segons modificació aprovada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, segons relació que 
segueix: 
 
INSTRUCCIÓ: A instància de part 
 
PERSONA OBLIGADA:  
-PROMOTOR-PROPIETARI: JIAN PING XU CAO 
 
EMPLAÇAMENT: carrer Alacant, número 19 (Referència Cadastral: 
1513305DF2911D) 
TIPUS D'OBRA:  

a) Execució de plataforma d’anivellament amb alçada de 
fins a 3 metres no legalitzable per situar-se en sòl 
reservat a sistemes generals d’espais lliures, qualificat 
com a parcs urbans de nova creació de caràcter local, 
6b, en una superfície de 185 m2 tot superant els límits 
de la finca qualificada com a sòl urbà, unifamiliar 
aïllada (clau 20a/10).  

b) Construcció de mur de pedra seca perimetral a fons de 
la parcel·la, no legalitzable per situar-se en sòl reservat 
a sistemes generals d’espais lliures, qualificat com a 
parcs urbans de nova creació de caràcter local, 6b.  
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c) Execució de plataforma d’anivellament de terres sobre 
la finca classificada com a sòl urbà i qualificat com a 
zona 20a/10, subzona unifamiliar aïllada, no 
legalitzables per superar la cota màxima permesa 
(màxim 1,5 metres per sobre de la cota natural de la 
llinda). 

 
OBJECTE:  Restauració de la realitat física alterada.  
  
 3r.- DECLARAR IL·LEGALITZABLES les obres d’execució de plataforma 
d’anivellament de terres de superfície aproximada 185 m2 i amb alçada de fins a 3 
metres i la construcció de mur de pedra seca perimetral a fons de la parcel·la, situats 
en sòl qualificat com a parcs urbans de nova creació de caràcter local (6b), així com 
l’execució de plataforma d’anivellament de terres superant la cota màxima permesa 
d’1,5 metres per sobre de la cota natural de la llinda, situada en sòl qualificat de 
subzona unifamiliar aïllada com a (20a/10), a la finca del carrer Alacant, número 19 
(Referència Cadastral: 1513305DF2911D), executades per part de la SRA. JIAN 
PING XU CAO, en la seva qualitat de promotora-propietària de les obres, per 
incompliment dels articles 254 i 255 de les Normes Urbanístiques del vigent Pla 
General Metropolità, de conformitat amb el que estableix l'article 199.2) del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons 
modificació aprovada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
 4t.- ORDENAR la restauració de la realitat física alterada de les obres 
efectuades a la finca del carrer Alacant número 19 pel que fa a la plataforma 
d’anivellament de terres i el mur de pedra seca que es situen sobre sòl qualificat com 
a parcs urbans de nova creació de caràcter local (6b), mitjançant la restauració de la 
topografia al seu estat anterior i la deconstrucció dels mur executats sense permís 
amb execució del mur de contenció de terres previst en la llicència d’obres majors 
número OBMA 10/62 en el límit posterior de la parcel·la en la zona qualificada com a 
20a/10, així com el rebaix de la plataforma d’anivellament de terres executada sobre 
la zona 20a/10 fins adaptar-la a la cota màxima permesa d’1,5 metres per sobre de la 
cota natural de la llinda, consistents en obres executades sense la corresponent 
llicència municipal i en contra de l'ordenament jurídico-urbanístic vigent per part de la 
SRA. JIAN PING XU CAO,  en la seva qualitat de promotora-propietària de les obres, 
CONFERINT el termini d’UN (1) MES a l'efecte, computable a partir del dia següent 
hàbil al de la recepció del present acord. Tot això d'acord amb el que determina 
l'article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, segons modificació aprovada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
a la vista de la competència retinguda pel Ple pel que fa a les infraccions 
urbanístiques molt greus, a la vista de l’acord adoptat pel Ple Municipal extraordinari 
en sessió d’11 de juliol de 2011. 
 
 5è.- ACORDAR, en el supòsit d’incompliment del punt tercer quart, l’execució 
subsidiària de les tasques ordenades a càrrec dels obligats, de conformitat amb 
l’article 101 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat per Decret Autonòmic 
179/1995, de 13 de juny, prèvia liquidació provisional si s’escau, de l’import estimat de 
l’enderroc, de conformitat amb l’article 98.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, sense perjudici de la imposició de multes coercitives, si s’escau, com a mitjà 
d’execució forçosa de conformitat amb l’article 96.c) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
 6è.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats, en els termes 
establerts pels articles 58 i 59 de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de novembre, 
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de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.  
 
 15.3.- EXPEDIENT:  UJ54/12/17 – IJD: 485/12 
 
 1r.- DECLARAR IL·LEGALITZABLE la modificació del terreny efectuada sobre 
una superfície de 69 m2 aproximadament consistent en aportació de terres 
corresponents a un volum de 108 m3, en sòl qualificat com a parcs forestals de 
conservació (clau 27) al carrer Serpentina número 84 (Referència Cadastral: 
08204A010000174), executada per part dels SRS. MANUEL GARCIA BENEYTO i 
MARIA JESÚS PÉREZ PUIGPINÓS, en la seva qualitat de promotors de l’actuació, 
per incompliment de l’article 207 de les Normes Urbanístiques del vigent Pla General 
Metropolità. Tot això, de conformitat amb el que estableix l'article 199.2) del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
segons modificació aprovada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, tenint en compte que 
les al·legacions efectuades mitjançant compareixença en data 2 de maig de 2012 a la 
vista del tràmit de vista i audiència conferit mitjançant resolució de l’Alcaldia – 
Presidència número 709/12, de data 19 d’abril de 2012, han estat desestimades en 
base a l’informe jurídic emès per la Secció de Disciplina Urbanística del Servei de 
Valoracions, Expropiacions i Disciplina Urbanística, amb IJD número 484/12, de data 
21 de maig de 2012, que s’incorpora a l’expedient com a motivació específica, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i quin tenor literal, en la part que és d’interès, el següent: 
 
(...) 
 
1r.- Procedeix efectuar proposta de resolució de conformitat amb l’informe jurídic 
emès en data 22 de març de 2012, vist que les al·legacions formulades mitjançant 
compareixença efectuada en data 2 de maig de 2012 enfront del tràmit de vista i 
audiència conferit mitjançant resolució de l’Alcaldia – Presidència número 709/12, de 
19 d’abril de 2012, relatives a manca de legitimació per tractar-se dels llogaters de la 
finca, no de la propietat, s’informen desfavorablement a la vista de la diligència 
efectuada a l’expedient en data 2 de maig de 2012 per la qual es fa constar les 
manifestacions dels mateixos interessats de què han estat ells els promotors de les 
referides obres, tot confirmant-se la imputació efectuada en la referida resolució per la 
qual s’incoà el procediment de protecció de la legalitat urbanística als Srs. Manuel 
García Beneyto i Maria Jesús Pérez Puigpinós en qualitat de promotors de les obres.  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 221 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons modificació aprovada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l’efecte de la responsabilitat per infracció urbanística es 
consideren persones promotores els agents, les persones encarregades de la gestió o 
l’impuls de l’actuació, si no són les persones propietàries.  
 
(...)” 
 
 2n.- ORDENAR la restauració de la realitat física alterada del sòl qualificat com 
a parcs forestals de conservació (clau 27) mitjançant la retirada dels 108 m3 aproximat 
de terres aportades en una superfície de 69 m2 a la parcel·la del carrer Serpentina 
número 84, actuació efectuada sense la corresponent llicència municipal i en contra 
de l'ordenament jurídico-urbanístic vigent per part dels Srs. MANUEL GARCIA 
BENEYTO i MARIA JESÚS PÉREZ PUIGPINÓS,  en la seva qualitat de promotors de 
la mateixa, CONFERINT el termini d’UN (1) MES a l'efecte, computable a partir del 
dia següent hàbil al de la recepció del present acord. Tot això d'acord amb el que 
determina l'article 206 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, segons modificació aprovada per la Llei 3/2012, de 22 
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de febrer,  a la vista de la competència retinguda del Ple pel que fa a les infraccions 
urbanístiques molt greus, a la vista de l’acord adoptat pel Ple Municipal extraordinari 
en sessió d’11 de juliol de 2011. 
 
 3r.- ACORDAR, en el supòsit d’incompliment del punt segon anterior, l’execució 
subsidiària de les tasques ordenades a càrrec dels obligats, de conformitat amb 
l’article 101 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat per Decret Autonòmic 
179/1995, de 13 de juny, prèvia liquidació provisional si s’escau, de l’import estimat de 
l’enderroc, de conformitat amb l’article 98.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, sense perjudici de la imposició de multes coercitives, si s’escau, com a mitjà 
d’execució forçosa de conformitat amb l’article 96.c) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
 4t.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats, en els termes 
establerts pels articles 58 i 59 de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: 
Bé, si els sembla faré l’exposició dels 3 punts i farem la votació separada. Bé, el punt 
15.1) es tracta de declarar il·legalitzables les obres de formació de planta segona en la 
parcel·la del carrer Joanot Martorell núm. 16, d’una superfície aproximada de 55 m2, 
situada part en sòl urbà i en part en sòl qualificat com a parcs i jardins, superant el 
sostre màxim i envaint la zona de franja de separació al veí de 2 metres. Per 
incompliment de la normativa de complementació de transcripció a Pla General a 
escala 1:1000. Per tant, ordenem l’enderroc, proposem ordenar l’enderroc de la planta 
segona executada i aquestes obres efectuades sense la corresponent llicència 
municipal i en contra de l’ordenament jurídico-urbanístic. I també acordem en el 
supòsit d’incompliment del punt anterior l’execució subsidiària de les tasques 
ordenades a càrrec dels obligats. 
 
 El punt 15.2) es tracta d’una infracció en el carrer Alacant, número 19, que es 
tracta de 3 punts. El primer d’ells és execució de plataforma d’anivellament amb 
alçada de fins a 3 metres no legalitzable per situar-se en sòl reservat a sistemes 
generals d’espais lliures, qualificats com a parcs urbans de nova creació 6b, d’una 
superfície de 185 m2. El punt següent seria construcció d’un mur de pedra seca 
perimetral al fons de parcel·la i l’execució de plataforma d’anivellament de terres no 
legalitzables per superar la cota màxima permesa d’1,5 metres per sobre de la cota 
natural de la llinda. Declarem il·legalitzables aquestes obres del carrer Alacant núm. 
19 i també acordem l’execució subsidiària en cas d’incompliment. 
 
 El punt 15.3) seria declarar il·legalitzable la modificació del terreny efectuada 
sobre una superfície de 70 m2 o 69, aproximadament, consistent en aportació de 
terres corresponents a un volum de 108 m3 en sòl qualificat com a parcs forestals de 
conservació 27, al carrer Serpentina, núm. 84. En aquest cas ordenem la restauració 
de la realitat física alterada. En el supòsit d’incompliment també acordarem l’execució 
subsidiària. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Home, jo crec que l’explicació del regidor ha estat prou concloent. En 
qualsevol cas, el que sí que els demanaríem, estem parlant d’infraccions 
urbanístiques, tal i com es va projectar a la Comissió Informativa diguem-ne que 
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palmàries, claríssimes, és una cosa que tampoc cal parlar-ne ara molt, però jo sí que 
els demanaria que a la propera Comissió Informativa o aquella que creguin 
convenient, el setembre o quan considerin, ens preocupa la inspecció. Ens preocupa 
la inspecció partint de la base, com ja he dit anteriorment, que el responsable és 
aquell que fa la infracció, no l’Ajuntament. Això hauria de quedar molt clar i per tant, 
les nostres paraules van en aquest sentit. Ens preocupa per exemple, que en alguna 
zona una de les 3 hi hagi una casa, un segon pis i que ningú ho hagi vist. Ningú hagi 
vist que hi ha un segon pis, perquè se suposa que quan concedim una llicència 
d’obres hi ha una placa de color, crec que és groc, a la porta i per tant, se suposa que 
la inspecció de l’Ajuntament d’infraccions urbanístiques i disciplina urbanística se 
suposa que ho pot veure. Evidentment, hi ha llocs de les Planes i altres situacions que 
és complicat, perquè clar, no estarem a tot arreu i no tindrem 64.000 inspectors 
d’obres. Els demanaríem que ens expliquin el desenvolupament de la inspecció que 
realitza aquest Ajuntament i si creuen que existeix alguna proposta de millora que 
segurament, com tot, pot existir. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. PERE CASAJOANA: En 
prenc nota d’aquesta demanda que m’ha fet. En qualsevol cas, si no és ara abans de 
l’estiu serà després de l’estiu, farem una Informativa extraordinària, en la qual el 
Servei de Disciplina Urbanística li exposarà tots els expedients i la manera que té de 
controlar les infraccions urbanístiques molt greus.  
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT 15.1) 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT 15.2) 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT 15.3) 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
Medi Ambient 
 
 16.- PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  DE RESOLUCIÓ DE 
RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER 
SANTIN SL CONTRA ACORD DE 16.04.2012 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS PÚBLICS. 
 
 Atesa la proposta de la Mesa de contractació aprovada en reunió celebrada el 
dia 6 de juny de 2012, que seguidament es transcriu: 
 
“Vist l’informe dels Serveis Jurídics Municipals de data 4 de juny de 2012 relatiu al 
recurs epigrafiat, que diu en la seva part expositiva el següent: 
 
“1. SÍNTESI D’ANTECEDENTS PRINCIPALS  
 
El Ple municipal en sessió celebrada en data 16 d’abril de 2012, resolent la 
corresponent licitació pública convocada per acord de 17 de gener de  2011 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, va aprovar l’adjudicació del 
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contracte de “Manteniment de parcs i jardins públics de Sant Cugat del Vallès”, en els 
termes que seguidament s’indiquen: 
 
“.... 
 
2n.- ADJUDICAR a l’empresa EL CEDRE JARDINERIA, SL amb NIF B-59975953 el 
Lot 4 i Lot 5 del contracte de serveis de conservació i manteniment dels Parcs i 
Jardins públics de Sant Cugat del Vallès de conformitat amb la proposta de la Mesa 
de Contractació pel preu total de 398.809,36 €/any (IVA no inclòs) pel Lot 4 i pel preu 
total de 402.562,66 €/any (IVA no inclòs) pel Lot 5, amb subjecció a l’oferta 
presentada, al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions 
tècniques que regeixen la licitació.  
 
3r.- ADJUDICAR a l’empresa AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, SA amb NIF 
A-65208084 el Lot 1 i Lot 3 del contracte de serveis de conservació i manteniment 
dels Parcs i Jardins públics de Sant Cugat del Vallès de conformitat amb la proposta 
de la Mesa de Contractació pel preu total de 423.888,94 €/any (IVA no inclòs) pel Lot 
1 i pel preu total de 428.349,44 €/any (IVA no inclòs) pel Lot 3, amb subjecció a l’oferta 
presentada, al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions 
tècniques que regeixen la licitació.  
 
4t.- ADJUDICAR a l’empresa ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA amb NIF 
A-58597923 el Lot 2 del contracte de serveis de conservació i manteniment dels Parcs 
i Jardins públics de Sant Cugat del Vallès de conformitat amb la proposta de la Mesa 
de Contractació pel preu total de 422.772,87 €/any (IVA no inclòs), amb subjecció a 
l’oferta presentada, al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de 
prescripcions tècniques que regeixen la licitació. 
 
...”.  
 
L’anterior acord va ésser notificat a les empreses adjudicatàries així com als restants 
licitadors en compliment de l’art. 135.4 de la  Llei 30/2007, de 30 d’octubre, aplicable 
per raó de temporalitat al contracte en virtut de la Disposició Transitòria 1a.1 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en les dates que en cada cas figuren a l’expedient, amb pràctica de 
les notificacions en els termes que estableixen els arts. 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJ-PAC). 
 
2.- INTERPOSICIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ PER L’EMPRESA SANTIN, S.L. 
 
Mitjançant escrit presentat en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament en data 16 de 
maig de 2012 el senyor Antoni Santin Gómez actuant en representació de la mercantil 
SANTIN JARDINERIA I PAISATGE, S.L., ha interposat Recurs ordinari de Reposició 
en el que desprès d’exposar els motius d’oposició que hi consten, formula com a 
pretensió principal: 1) L’anul·lació de l’acord del Ple de 16.04.2012 d’adjudicació del 
contracte i 2) L’adjudicació del lot combinat 2-5 a la UTE formada per SANTIN 
JARDINERIA I PAISATJE S.L, - TALIO S.A. Subsidiàriament, sol·licita es declari la 
nul·litat de l’acord d’adjudicació per  nul·litat de ple dret de la clàusula IA del plec de 
clàusules administratives particulars i respectiva del Plec de Prescripcions tècniques, 
sobre divisió de l’objecte del contracte en lots i presentació de proposicions, 
modificant el Plec de clàusules i convocant nova licitació. Finalment, interessa la 
suspensió del procediment en aplicació de l’art. 111 de la LRJ-PAC. 
 
3.- QÜALIFICACIÓ DEL RECURS COM A RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ 
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Si be la notificació de l’acord plenari d’adjudicació del contracte cursada indicava que 
el recurs procedent era el Recurs Especial en matèria de contractació, la reclamant ha 
interposat un Recurs Ordinari de Reposició sense tenir en compte que la Llei 34/2010 
de 5 d’agost va introduir en la Llei 30/2007, de contractes del Sector Públic, el Llibre VI 
que sota el títol “el règim especial de revisió de decisions en matèria de contractació i 
mitjans alternatius de resolució de conflictes”, va regular en els arts. 310 a 319 el 
Recurs Especial en matèria de contractació,  actualment arts 40 a 49 del RDL 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, desenvolupant un procediment especial que ofereix les màximes garanties als 
licitadors, entre d’altres que essent l’acte recorregut l’acord d’adjudicació del 
contracte, la interposició del recurs produeix l’efecte de suspensió automàtica de 
l’expedient de conformitat amb l’art. 315 de la LCSP . 
 
Del recurs de SANTIN es va donar trasllat als restants licitadors (17 empreses),  als 
efectes de formulació d’al·legacions, havent presentat escrit d’oposició al mateix 
AMBITEC en data 27.05.2010 i ESPAIS VERDS DEL VALLES SL en data 28.05.2012. 
En data 26.05.2012 va presentar escrit l’empresa ELIA Jardineria, en els termes que 
consten a l’expedient.  
 
La tramitació seguida s’ajusta a allò establert a l’art. 316 i 317 de la LCSP en relació 
amb l’art 311.3 del mateix text legal i Disposició transitòria segona de la Llei 34/2010, 
de 5 d’agost (actual DT 7a del TRLCSP) que, en allò que aquí concerneix, manté la 
competència per a la resolució del recurs en el mateix òrgan que la tingués atribuïda 
amb anterioritat -en aquest cas el Ple municipal- en tant no hagi estat regulat per part 
de l’administració autonòmica l’òrgan o tribunal administratiu que ha de tenir 
encomanada la tramitació i resolució d’aquest recurs especial i si bé la Llei 
autonòmica 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres en la seva 
disposició addicional 4ª crea l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de 
Catalunya, que ha d’exercir les seves funcions en l’àmbit de l’administració 
autonòmica i de les administracions locals del territori, no consta que hagi iniciat 
l’exercici de les seves funcions, extrem ratificat mitjançant consulta a la pàgina web 
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat i verbal a la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa, en aquesta mateixa data. 
 
4.- QÜESTIÓ PRÈVIA D’ORDRE JURÍDIC FORMAL 
 
Inadmisibilitat del recurs individualitzat interposat per l’empresa SANTIN, S.L, 
per manca de legitimació activa. 
 
El present recurs es interposat únicament per l’empresa SANTIN S.L. que va 
concórrer a la licitació en Unió Temporal d’empreses (UTE) presentant oferta 
conjuntament i solidàriament amb l’empresa TRATAMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A., (TALIO). Segons el 
document de compromís d’UTE obrant a l’expedient la participació de SANTIN és d’un 
60% i la de TALIO d’un 40% del pressupost total. És a dir, l’empresa TALIO amb una 
participació del 40% del contracte en cas de resultar adjudicatària la UTE, no subscriu 
aquest recurs ni ha interposat cap altre contra l’acord d’adjudicació aprovat per 
l’Ajuntament que, en conseqüència, ha esdevingut en aquest cas un acte ferm i 
consentit. 
 
Sense que això signifiqui negar el seu interès i sense conculcar-ho, SANTIN no té 
legitimació suficient per a interposar el present recurs atès que TALIO, que representa 
un percentatge de participació en el contracte no majoritari però sí molt elevat, no ha 
subscrit en temps i forma el recurs i aquesta participació inescindible per a conformar 
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l’oferta formulada que va ésser valorada en el seu conjunt per l’Ajuntament ho es 
també per a conformar la legitimitat activa del reclamant. 
 
I no es pot al·legar com es fa al recurs que “en caso de las Uniones Temporales de 
Empresas lo que realice cualquiera de los partícipes en defensa de los derechos de la 
comunidad de bienes aprovecha a la comunidad”, amb cita de la STS de 28.2.2005, 
perquè aquesta decisió judicial contempla un supòsit de característiques diferents: en 
aquell cas, l’actor individual disposava de poders per a l’exercici d’accions en nom i 
representació de la UTE i així havia actuat en la via administrativa per la qual cosa el 
Tribunal, atesa aquesta actuació prèvia i aplicant consolidada jurisprudència, va 
reconèixer la seva legitimació en la via processal. 
 
Cap de les anteriors circumstàncies concorre en el present cas doncs en el document 
de compromís d’UTE al que abans es feia referència el Sr. Antoni Santín Gomez en 
representació de SANTIN i el Sr. Miquel Marin i Estella en representació de TALIO, 
declaren formalment que “en cas de resultar adjudicataris, nomenen com a 
representant únic de l’agrupació temporal d’empreses a en Miquel Marin i Estella...”, i 
justament aquest representant o apoderat únic de la Unió designat per ambdues 
empreses en els termes establerts a l’art. 48.2 de la Llei 30/2007, no ha interposat cap 
recurs, assolint la decisió municipal caràcter ferm i consentit i quedant palesa la 
inexistència de voluntat comuna dels integrants de la UTE en ordre a la formulació del 
recurs, que es un requisit essencial per a conformar la legitimació activa. 
 
En la línia exposada, la STS de 27.09.2006 (RJ 2006,7512) que entre moltes altres de 
possible cita, nega legitimació per a recórrer l’adjudicació d’una concessió a dues 
empreses que formaren part d’una agrupació d’empreses més ampla, diu el següent: 
 
“Las empresas que integran la asociación no poseen a título individual relevancia 
jurídica, puesto que no han concurrido como tales al concurso ... y será la entidad 
colectiva la que por libre decisión de sus integrantes ostentará jurídicamente un 
interés legítimo para recurrir cualquier decisión de la Administración sobre el 
concurso, empezando por la propia adjudicación .... La decisión favorable o 
desfavorable para la agrupación de empresas afecta a sus propios intereses 
individuales. Pero siendo ello cierto, no basta para otorgarles la correspondiente 
legitimación, puesto que tal interés económico y empresarial es meramente 
derivado del común de la agrupación de empresas, única que ha participado en 
el concurso y que resulta directamente afectada por la adjudicación ...” 
 
Els anteriors motius justifiquen la inadmissibilitat de pla del recurs esdevenint 
innecessari entrar a conèixer els aspectes de fons plantejats en el mateix; no obstant 
això, en ordre a posar de manifest la correcció de l’acte impugnat i la manca de 
fonamentació de les pretensions anul·latòries pel reclamant, es passa al seu examen 
en els termes següents: 
 
5.- QÜESTIONS DE FONS PLANTEJADES EN EL RECURS 
 
5.1 Qüestió prèvia: abast de l’oferta de la UTE SANTIN S.L.- TALIO S.A. 
 
Prèviament a entrar en l’examen dels aspectes de fons del recurs correspon deixar 
constància del següent: 
 
- L’objecte del contracte són els treballs de conservació i manteniment dels parcs i 
jardins públics de Sant Cugat (apartat 1A del quadre de característiques del Plec de 
clàusules administratives). 
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- El contracte es va dividir en 5 lots per sectors territorials, amb opció pels licitadors de 
concórrer a sectors individuals o combinats sempre que la combinació correspongués 
a sectors limítrofes, segons les especificacions del Plec de prescripcions tècniques. 
 
- Els licitadors només podrien ser adjudicataris de 2 sectors com a màxim. 
 
- La UTE Santin S.L.-Talio S.A. va presentar ofertes per als lots 2-4, 2-5 i 3-4, sense 
presentació d’ofertes als lots 1, 2, 3, 4, 5, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 i 4-5. 
 
5.2  Sobre la introducció de criteris o subcriteris no previstos en el plec. 
 
La recurrent al·lega, en essència, que en la valoració de l’apartat J.A.1.2 del Plec de 
clàusules administratives (quadre de característiques), l’informe tècnic de data 2 de 
gener de 2012 que ha servit de base i motivació tècnica de l’acord d’adjudicació, ha 
introduït criteris o subcriteris no previstos en el Plec vulnerant l’art. 134.2 de la Llei 
30/2007, amb cita de la sentència de la Sala primera del Tribunal de Justícia de les 
Comunitats Europees de 24.01.2008. No es pot estar més d’acord amb el contingut 
d’aquesta sentència i de manera específica amb els paràgrafs transcrits a l’escrit de 
recurs, si bé deixant constància de la seva inaplicabilitat al present cas en no haver-se 
creat “ex novo” cap criteri o subcriteri d’adjudicació, com seguidament s’exposa. 
 
L’apartat J.A.1.2 enquadrat dins els criteris d’adjudicació del contracte no 
quantificables de forma automàtica estableix el següent: 
 
Coneixement del territori, emplaçament i desplaçament: Fins a 5 punts 
 
“Es considerarà el coneixement previ del territori (l’empresa haurà d’acreditar una 
visita a les àrees junt amb un tècnic municipal). 
 
L’emplaçament i la distància del centre operatiu respecte a Sant Cugat del Vallès, 
segons plànol radial de distàncies adjunt.” 
 
L’informe valoratiu dels serveis tècnics municipals estructura els anteriors criteris i 
distribueix la puntuació de la manera següent:  
 
“Es considera el coneixement previ del territori (l’empresa haurà d’acreditar una visita 
a les àrees junt amb un tècnic municipal): 0’5 punts. 
 
Elabora informació d’anàlisi del territori i/o dels sectors de treball, o bé acredita 
documentalment el coneixement del parcs i jardins: 0’5 punts. 
 
L’emplaçament i la distància del centre operatiu respecte de Sant Cugat segons plànol 
radial de distàncies: 4 punts”. 
 
Referit el criteri en qüestió al coneixement del territori, com evidencia el seu enunciat, 
no s’aprecia contradicció en l’aplicació que en fa l’informe tècnic en referir-se sempre i 
en tot cas la valoració tècnica al coneixement del territori que ha de ser acreditat pels 
licitadors, en els termes que es deriven de la clàusula 14 del Plec de clàusules 
administratives.  
 
El que ha fet l’informe dels serveis tècnics municipals és detallar la metodologia però 
sense introduir, com es deriva de la mera lectura comparativa, nous criteris o 
subcriteris. Considerar a efectes de valoració l’aportació de documents d’anàlisi o 
altres que acreditin el coneixement del territori per a modular les puntuacions -més 
enllà de la mera menció en la plica d’aquest coneixement- no sols no vulnera cap 
pauta del Plec sinó que subratlla amb una puntuació en absolut desmesurada (0’5) un 
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element qualitatiu diferenciador perfectament entès atesa la important i abundant 
documentació -informes de treball d’ anàlisi tècnica, etc.- aportada per la immensa 
majoria de licitadors. 
 
L’informe tècnic motiva de manera individualitzada i detallada les puntuacions 
atorgades a cada oferta, obtenint l’oferta de la UTE SANTIN-TALIO en aquest apartat 
un total de 4’5 punts, sense assolir el màxim de 5 en no constar o ésser exigua 
l’aportació documental acreditativa del coneixement del territori front les que sí van 
aportar dita informació. Per aquest motiu, la proposta tècnica guarda coherència i 
correcció d’acord amb nombrosos pronunciaments jurisprudencials, entre ells, els 
següents:  
 
- STS de 12.03.2008, FJ4: 
 
“El criterio que de acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de Obras 
Públicas....asume la Mesa de Contratación se ajusta a los Pliegos de prescripciones 
técnicas y Cláusulas administrativas particulares  pues los criterios de adjudicación 
que se utilizan para valorar la memoria técnica  de cada uno de los licitadores 
no solo no son ajenos a las pautas que se derivan de los correspondientes 
pliegos, sino que son homogéneas con las reglas aplicables en cuanto que las 
enderezan y completan a fin de conseguir una correcta valoración de los medios 
económicos y profesionales de los concursantes en orden a los recursos humanos y 
materiales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones....” 
 
- La STS de 26.12.2007 és encara més explícita en contenir al seu FJ12 el següent 
pronunciament: 
 
“Los criterios de selección contenidos en los pliegos de las cláusulas de explotación 
del contrato constituyen la ley del concurso por lo que si no fueron impugnadas al 
convocarse no cabe su cuestionamiento en el momento de la adjudicación. 
 
Cuestión distinta constituye la atribución de puntuación por la Mesa de Contratación 
respecto de los distintos criterios mediante la fijación de baremos respecto de los 
distintos aspectos que entienda comprendidos en cada uno de los criterios. Una cosa 
es la fijación de criterios de selección en el pliego de cláusulas y otra distinta es 
la facultad derivada de fijar puntuación respecto de aquellos. 
 
El examen de la puntuación prevista para cada uno de los conceptos y la subsiguiente 
división atribuida a cada uno de los puntos solo es impugnable si se acredita 
irracionalidad o arbitrariedad sin que pueda sustituirse el criterio de valoración 
de la Administración por el reputado correcto por un licitador. Tampoco cabe que 
los Tribunales de Justicia se conviertan en Mesa de Contratación pues implica incidir 
en la discrecionalidad técnica que ampara la citada actividad…. 
 
- Finalment la recent Sentència del TSJ de Galícia de 12.05.2011 
(JUR/2011/225437) resumeix el criteri jurisprudencial en els termes següents: 
 
“Es doctrina de la Sala 2ª del TS la que sigue: 1º Los criterios de selección contenidos 
en los pliegos de las cláusulas de explotación del contrato constituyen la ley del 
concurso por lo que si no fueron impugnados al convocarse no cabe su 
cuestionamiento en el momento de la adjudicación. 2º Cuestión distinta constituye la 
atribución de puntuación por la Mesa de Contratación respecto de los distintos 
criterios mediante la fijación de baremos respecto de los distintos aspectos que 
entienda comprendidos en cada uno de los criterios; una cosa es la fijación de criterios 
de selección en el pliego de cláusulas y otra distinta la facultad derivada de fijar 
puntuación respecto de aquellos. El examen de la puntación prevista para cada uno 
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de los conceptos y la subsiguiente división atribuida a cada uno de los puntos solo es 
impugnable si se acredita irracionalidad o arbitrariedad sin que pueda substituirse el 
criterio de valoración de la administración por el reputado correcto por un licitador. 
Tampoco cabe que los tribunales de justicia se conviertan en mesa de contratación 
pues implica incidir en la discrecionalidad técnica que ampara la citada actividad. 3º 
Sólo si se justifica error en la atribución de puntuación cuyos criterios sean 
contrastables podrán entrar los tribunales de justicia en su enjuiciamiento o en el caso 
en que se evidencie irracionalidad. Todo ello tras justificar su incidencia en la 
valoración final”, sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo Sección Cuarta de 26 
de diciembre de 2007 … En el mismo sentido sentencia de la misma sala y sección de 
11 de julio de 2006”. 
 
5.3 Sobre el Plec de clàusules administratives i el procediment d’adjudicació 
 
La recurrent planteja els següents motius d’impugnació del Plec de clàusules 
administratives: 1) Que l’objecte del contracte no és determinat i que les proposicions 
presentades no són diferenciables les unes de les altres; 2) Que no estableix criteris 
d’homogeneïtzació ni el procediment d’adjudicació dels diversos lots en que es 
divideix l’objecte del contracte, havent creat la Mesa de Contractació un procediment 
d’adjudicació no previst i 3): Que, a mes de vulnerar els principis de contractació, 
causa indefensió als licitadors i infringeix el plec de clàusules administratives, causant 
un greuge als licitadors que sols han presentat ofertes combinades. 
 
Els Plecs de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques  van ser 
publicats en el perfil de contractant de l’Ajuntament en data 2.02.2011, amb publicació 
d’edictes en el DOUE el 2.2.2011, en el DOGC el 16.02.2011 i en el BOE el 
15.02.2011, sense que consti presentada cap reclamació o impugnació. 
 
Es constant la jurisprudència que nega legitimació al licitador que sense haver 
impugnat el Plec prèviament ho fa quan el resultat de la licitació li és advers, 
com aquí succeeix: 
 
Així, la STS de 26.12.2007 anteriorment citada, que diu: 
 
“Los criterios de selección contenidos en los pliegos de las cláusulas de explotación 
del contracto constituyen la ley del concurso por lo que si no fueron impugnadas al 
convocarse no cabe su cuestionamiento en el momento de la adjudicación. 
 
La relevancia del pliego de condiciones ha sido declarada en múltiples sentencias de 
esta Sala examinando motivos en que se encontraba concernida bien su modificación 
una vez puesto en marcha el concurso o su impugnación tras haber participado en el 
mismo. Situación aplicable tanto a la derogada LCE y su RCE como a los textos 
posteriores ... o la novísima Ley 30/2007, que han pretendido dar una respuesta más 
adecuada al respeto de los principios debidos en el ámbito de la contratación pública. 
 
Se observa por tanto que nuestra doctrina bajo la LCAP entiende que si no se 
impugna el acto administrativo de aprobación del Pliego, todo licitador que 
concurra al concurso queda sometido sin condicionamiento alguno al 
contenido del mismo cuya aplicación deberá respetar la administración convocante y 
adjudicante del concurso. 
 
Distinta situación se produce cuando un licitador hubiera impugnado alguna de las 
cláusulas del pliego de condiciones por entender que contraviene algún precepto legal 
o reglamentario. En tal caso, aunque el licitador hubiera concurrido al concurso lo 
cierto es que al recurrir puso de manifiesto su discrepancia con las reglas 
establecidas”. 
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Però l’anterior circumstància aquí no concorre i per tant l’empresa SANTIN no pot 
adduir ara defectes del plec que no va posar de manifest en el moment de la seva 
aprovació i publicació reglamentària. 
 
No obstant això, seguidament es passa a donar resposta a les qüestions formulades 
en els termes següents: 
 
- L’objecte del contracte apareix perfectament descrit i determinat a l’apartat I. A del 
quadre de característiques del Plec de clàusules administratives i consisteix en els 
treballs de conservació i manteniment dels parcs i jardins públics de Sant Cugat, 
dividits en lots per sectors perfectament delimitats, podent concórrer els licitadors a 
sectors individuals o combinats, segons especificacions del Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
- D’acord amb el plantejament tècnic, cada lot integra una oferta pròpia i així ha estat 
admès pels licitadors -inclòs l’ara reclamant- que han concorregut a lots individuals o 
combinats presentant ofertes definides i diferenciades tècnicament i econòmicament. 
 
- La Mesa de Contractació no ha creat cap procediment d’adjudicació limitant-se a 
aplicar i interpretar de manera motivada i raonable les previsions establertes al Plec i 
art. 135 de la LCSP sobre classificació de les ofertes per ordre decreixent de 
puntuació obtinguda i adjudicació dels lots tenint en compte la limitació de 
dos/lots/licitador que ha seguit escrupolosament, i ha exercit les seves funcions de 
conformitat amb l’art. 22 del RD 817/ 2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
- No precisa el reclamant quins són els concrets principis de la contractació 
administrativa i condicions del plec vulnerades per l’Ajuntament ni en què s’ha causat 
indefensió o greuge als licitadors que en tot moment han tingut accés a l’expedient i 
han estat notificats de les resolucions adoptades, essent significatiu que de les 18 
empreses participants, únicament hagi recorregut l’acord d’adjudicació l’empresa 
SANTIN i a títol individual (no la UTE amb la que va concórrer a la licitació com ha 
estat explicat). 
 
5.4 Sobre les millors ofertes presentades 
 
Com s’ha exposat i consta a l’expedient, l’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte 
que cada lot constitueix una oferta pròpia, d’acord amb la valoració dels informes 
tècnic i econòmic i seguint la metodologia derivada del Plec de clàusules 
administratives quina clàusula 21 concordant amb l’art. 135 de la LCSP assenyala que 
les ofertes es classificaran per ordre de puntuació obtinguda decreixent, adjudicant-se 
els lots seguint aquest ordre i per tant a favor de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, aplicant la regla continguda al plec, pacifica, en no haver estat objectada 
ni discrepada, de limitar l’adjudicació a un màxim de dos/lots/licitador. 
 
Front la proposta de la Mesa i acord d’adjudicació del Ple Municipal, SANTIN presenta 
una proposta ponderativa que ofereix tres alternatives o hipòtesi  diferents -pág. 6 del 
recurs- allunyada de les previsions del plec doncs considera les ofertes per blocs i 
suma les puntuacions, resultant que l’empresa que obté la segona millor puntuació (90 
punts sector 5, El Cedre) no obté cap sector i que en les tres hipòtesis presentades la 
UTE SANTIN-TALIO és adjudicatària del lot/sector 2-5. 
 
La decisió sobre quina és l’oferta més avantatjosa en un procediment de licitació 
compet a l’òrgan de contractació, a proposta de la Mesa i previs els informes tècnics, 
havent-se d’ajustar la valoració de les ofertes als criteris d’adjudicació establerts en el 
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Plec i, seguit aquest procediment, la reclamant no pot pretendre substituir el criteri 
tècnic municipal i de la Mesa de contractació com a òrgan col·legiat i de composició 
plural,  pel seu propi criteri parcial i interessat. 
 
En aquesta línia, la sentència del TSJ de Madrid de 14.02.2005 diu: 
 
“ ... La actora no puede substituir dicha valoración que pertenece al ámbito de la 
discrecionalidad técnica propia de dicho órgano administrativo por la suya, 
entendiendo que su reclamación merecía ser acogida y que por el contrario no lo era 
la de los otros dos concursantes ... .tal pretensión se encuentra frontalmente en contra 
del principio de discrecionalidad técnica de que goza el órgano calificador 
según reiterada doctrina jurisprudencial comúnmente conocida, de la que son 
exponentes, entre otras muchas, las STS de 17.10.1994, 2.02.1996 o 19.06.2001, 
que no permite la revisión y sustitución en sede judicial del criterio de valoración 
motivadamente expresado por el órgano encargado de la decisión, salvo que se 
apreciase error, arbitrariedad o equivocación evidentes ... que según lo expuesto en 
este supuesto, no concurren. 
 
En definitiva pues, ni la opinión de la recurrente, ni aún siquiera la de esta Sala ... 
pueden sustituir el criterio motivado del órgano llamado a decidir sobre la 
valoración y calificación del concurso, cual pretende la recurrente en este 
supuesto.” 
 
La Mesa de Contractació en elevar al Ple Municipal la proposta d’adjudicació del 
contracte aprovada per aquest ha actuat amb criteri de prudència i raonabilitat sense 
separar-se de les previsions del Plec rector que, en no haver estat impugnat en temps 
i forma, ha assolit caràcter ferm i consentit i constitueix la llei del contracte que vincula 
i obliga a tots els que intervenen en el procediment de licitació. 
 
5.5 Sobre la pretesa nul·litat de l’acord d’adjudicació 
 
A l’apartat 6 del recurs manifesta SANTIN que de no acceptar-se la seva pròpia 
interpretació del Plec i mètode d’adjudicació, l’acord d’adjudicació seria nul per 
infracció dels principis bàsics que regulen la contractació administrativa. 
 
Si bé la nul·litat de ple dret pot ser invocada en qualsevol moment, correspon reiterar 
que el reclamant només l’addueix en tenir coneixement que el resultat de l’adjudicació 
no li és favorable i per al supòsit que els motius d’anul·labilitat de l’acord prèviament 
esgrimits en el present recurs no prosperin. 
 
Tal i com l’empresa AMBITEC diu en el seu escrit d’oposició al recurs, “el recurrent 
admet aquí la impossibilitat d’impugnar les clàusules del plec en impugnar l’adjudicació 
... però invoca l’excepció que la jurisprudència fa d’antic per a impugnacions basades 
en nul·litat de ple dret i sosté que l’acte d’adjudicació és nul per ser nul·la de ple dret la 
clàusula 1A del Plec a la que atribueix tres causes de nul·litat”. 
 
En primer lloc, al·lega la nul·litat de la clàusula 1A del Plec per no ser determinat 
l’objecte del contracte degut a la possibilitat de combinació de lots, amb vulneració 
dels arts. 74 de la LCSP en relació amb l’art. 1273 del Codi Civil. 
 
L’objecte del contracte es troba perfectament descrit i determinat en la clàusula 
indicada i tant els sectors individuals com les combinacions possibles constitueixen 
unitats funcionals susceptibles d’utilització i aprofitament separat, complint de manera 
indubitada els requeriments de l’art. 74 de la Llei 30/2007 sense que la formulació del 
plec avali la duplicitat que assenyala el reclamant. Es tracta d’una al·legació que 
pretén, com diu AMBITEC en el seu escrit,  situar el tema a l’àmbit de la nul·litat de ple 
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dret, artificiosa i buida que obvia que tots els licitadors sense excepció van presentar 
les seves ofertes als lots als que lliurament van optar perfectament diferenciades, 
tècnicament i econòmicament. 
 
En segon lloc, al·lega vulneració del principi d’igualtat de l’art. 14 de la CE en relació 
amb l’art. 123 de la Llei 30/2007 (actual 139 del TRLCSP) que obliga als òrgans de 
contractació a donar als licitadors i candidats un tractament igualitari i no 
discriminatori, ajustant l’actuació al principi de transparència i vulneració que 
comportaria la nul·litat en base a la remissió de l’art 32.a) de la citada Llei a l’art. 
62.1a) de la LRJ-PAC. 
 
En totes les fases i actuacions d’aquest procediment, l’Ajuntament ha respectat els 
principis de llibertat d’accés, publicitat i transparència i no discriminació i igualtat 
establerts a l’art. 1 de la LCSP, afavorint el principi de competència efectiva i 
dispensant un tracte absolutament igualitari als licitadors. Perquè hi hagi infracció del 
principi d’igualtat legal, en la modalitat d’igualtat en l’aplicació de la llei per òrgans de 
l’administració ha d’estar-se davant un acte que produeixi un efecte discriminatori 
sense cap fonamentació, per mera o pura arbitrarietat. En el present cas, la valoració 
tècnica de les ofertes s’explica en un informe extens, motivat i minuciós i la proposta i 
l’acord d’adjudicació del contracte són ajustades al Plec com a llei del concurs, sense 
incórrer en cap desviació.  
 
Finalment, SANTIN al·lega nul·litat per infracció de l’art. 25 de la LCSP en relació amb 
l’art. 62.1g) de la LRJ-PAC, mantenint que la clàusula 1A del Plec és contra legem i, 
per tant, nul·la de ple dret. 
 
Si bé és cert que l’art. 62.1g) de la LRJ-PAC permet que normes amb rang de llei 
sancionin actes amb nul·litat plena, els arts. 32, 36 i 37 de la LCSP recullin les causes 
de nul·litat contractual amb caràcter de numerus clausus sense que la mera infracció 
de l’ordenament jurídic de l’art. 25 es trobi inclosa entre elles, no essent possible 
efectuar una interpretació extensiva atesa la regla general d’anul·labilitat o invalidesa 
relativa i no de nul·litat o invalidesa absoluta dels actes administratius, que té caràcter 
excepcional limitat als supòsits taxats legalment previstos, que han d’esser 
interpretats restrictivament”. 
                                              
 De conformitat amb allò exposat i d’acord amb la proposta de resolució 
s’adopten els següents ACORDS: 
 
 Primer.- ACCEPTAR l’anterior informe jurídic que s’incorpora com a motivació 
dels presents acords en els termes previstos a l’article 89.5) de la Llei estatal 
30/1992,de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJ-PAC).  
 
 Segon.- INADMETRE el Recurs Especial en matèria de contractació interposat 
en data 16.05.2012 pel Sr. Antoni Santin Gómez en representació de la mercantil 
SANTIN, S.L. contra l’acord del Ple municipal de 16.04.2012 d’adjudicació del 
contracte de conservació i manteniment dels parcs i jardins públics de Sant Cugat del 
Vallès, per manca de legitimació activa del reclamant. 
 
 Tercer.- AIXECAR la suspensió automàtica del procediment operada en virtut 
de l’art. 315 de la LCSP, de conformitat amb el que estableix l’art. 317.4) del mateix 
text legal. 
 
 Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords als interessats de conformitat amb els 
articles 58 i 59 de la LRJ-PAC.  
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TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Efectivament fa dos mesos varem portar a Ple la resolució del concurs de 
manteniment de parcs i jardins. Es van presentar 3 empreses, van sortir beneficiades 
3 empreses i una de les empreses que no va sortir beneficiada en aquest concurs ha 
presentat un recurs. La resposta a aquest recurs amb molts precedents jurídics ho 
basen en 2 aspectes. En l’aspecte de fons i en l’aspecte formal. En l’aspecte de fons 
els Serveis Tècnics i els Serveis Jurídics de l’Ajuntament participen en el sistema de 
valoració i en els criteris de puntuació. Per tant, la Mesa de Contractació hi participa 
des de fa dos mesos, però per una altra banda, els Serveis Jurídics de l’Ajuntament 
també veuen un defecte formal, és a dir, aquesta empresa, l’empresa SANTIN, es va 
presentar amb una altra empresa per formar una UTE i aquest recurs l’ha presentat 
una sola empresa que en principi era una UTE. Per tant, la Mesa de Contractació es 
ratifica en el sistema de fons i per una altra banda també, ens diuen els nostres 
serveis que solament en l’aspecte formal, en l’aspecte de forma, seria suficient per a 
denegar aquesta sol·licitud. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Casajoana). 
 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
 17.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DEL TRESORER DE 
L’AJUNTAMENT I DEL DIRECTOR FINANCER DE PROMUSA PEL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2012 RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 PEL QUE 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. 
 
 En compliment a la Llei 15/2010 es fa dació de compte al Ple de la Corporació 
de l’informe del Tresorer i del director financer de PROMUSA relatiu al primer 
trimestre del 2012 i que transcrits literalment diuen: 

 “INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 

EXERCICI 2012. PRIMER TRIMESTRE 
I. INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei  
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, per la 
que es modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Aquest informe es complementa amb l’annex I d’aquest informe, mitjançant el qual es 
presenta també la informació en el format previst sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 

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

Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial, com les relacions estatutàries, de personal o les que siguin conseqüència 
de la potestat expropiadora.  

El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 
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Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per  

• Despeses corrents en bens i serveis 

• Les inversions 

Des d’una perspectiva de la Tresoreria, es fan pagaments pressupostaris de l’exercici 
corrent, d’exercicis tancats, no pressupostaris i moviments de fons. A més, pels 
pagaments de petita quantia, funciona el canal de pagaments de l’habilitació. 

El pagament pressupostari constitueix la darrera fase dels procediments d’execució de  
l’estat de despeses del pressupost municipal i, per mitjà del pagament, es cancel·len 
les obligacions contretes amb els proveïdors, contractistes o creditors en general. 

El procés de pagament està dividit en dues fases: 

a) La fase d’ordenació del pagament, en la que s’agrupen les factures, nòmines o 
obligacions reconegudes, segons la seva prelació i antiguitat i s’ordena el pagament 
per l’ordenador de pagaments. 

b) La fase de pagament efectiu o material, en la que es realitza la sortida de fons de la 
Tresoreria municipal normalment en forma de transferència bancària o xec 
nominatiu.   

 
II. METODOLOGIA. 
 
L’indicador de gestió relatiu als fluxos de pagaments, o temps que transcorre en la 
tramitació de les factures fins que aquestes arriben a la Tresoreria i es paguen, ha de 
permetre estudiar les decisions necessàries per disminuir el període de pagament dels 
proveïdors o contractistes i complir els terminis establerts en la norma vigent.  

L’estructura d’aquest informe, es centra en els indicadors que surten com a 
conseqüència de desglossar el flux que nosaltres anomenem flux total, en els fluxos 
intermitjos que són els que ens han de permetre millorar els passos i incidències que 
poden aparèixer al llarg de la tramitació de les factures.   

Per tal de poder quantificar l’anàlisi, venim prenent com a referència tres dates certes i 
verificables: 

La data del registre d’entrada de la factura o document substitutiu. 
La data d’aprovació de la factura o reconeixement de l’obligació. 
La data del pagament per transferència bancària. 

 
La Tresoreria porta regularment un seguiment dels terminis de tramitació de cada 
factura. 

Pel que fa referència al model d’informe que estem fent, cal comentar que seguim 
amb l’estructura habitual. Les dades s’extreuen manualment de cada factura. El 
programari que fa l’empresa proveïdora ha estat recentment modificat, això ara obliga 
a estudiar aquestes modificacions i quina es la informació complementària a introduir, 
ja que el programa principalment s’ha fet servir amb finalitat comptable i de seguiment 
pressupostari.  

Terminologia  

Recordem a continuació la terminologia que emprem habitualment en aquest informe. 

El temps transcorregut entre la data de registre i la data de reconeixement de 
l’obligació el denominem flux operacional. 

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

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

 
III. DADES TRIMESTRALS 
 
PERIODE D’ESTUDI: PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 
 
ÀMBIT 
 
Recollint el que es va demanar en el Ple de data 20 de febrer de 2012, es presenta la 
informació de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 
pagades des d’1 de gener fins al 31de març de 2012. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas de que existeixin, que no han 
tingut entrada a la Tresoreria dins del trimestre estudiat, i que segons el que indica la 
Llei esmentada a l’inici d’aquest informe correspon analitzar, si s’escau a l’Interventor. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures de contractistes, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments que es realitzen des de la Tresoreria, com poden ser 
nòmines, assegurances socials, interessos o amortitzacions de préstecs. 
 
Ajuntament: 
 
L’estudi comprèn  un total de 1090   factures per un import mitjà de 2.864,17  €. 
 

Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 

 
Flux 
operacional 

Flux 
comptable 

Flux 
tresoreria Flux total 

1T 13 8 35 56 
 

Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt del 
període. 
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El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions és superior als 40 dies 
que pel 2012 preveu la llei 15/2010 de 5 de juliol, de la modificació de la llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, en el 
seu article tercer, apartat primer. 

En aquest trimestre destaca l’increment del flux de Tresoreria. Conflueixen dos fets, 
d’una banda la derivada de la tècnica de la incorporació de romanents de 2011, que 
no es poden incorporar, en tant no s’aprova la liquidació del pressupost de l’any 
anterior. Aquest fet per si sol comporta que durant uns dies no es poden fer 
pagaments de determinades factures. 

De l’altra les tensions generades a final d’any amb motiu dels pagaments als que es 
feia referència en l’anterior informe (corresponent al quart trimestre de 2011), i tenen 
ara reflex en el primer trimestre de 2012. 

L’impacte sobre les economies dels proveïdors tanmateix s’ha intentat reduir al posar 
a la seva disposició instruments de finançament com els confirming.  

Mitjançant aquesta forma de finançament els proveïdors han pogut avançar el seu 
cobrament. 

 

Ús del finançament de proveïdors mitjançant el confirming: 

Remesa de 22 de desembre de 2011: ha estat anticipat un 4,93% (76.608,80€) del 
total d'ordres.     

Remesa de 29 de desembre de 2011: ha estat anticipat un 8,10% (140.564,38€) del 
total d'ordres.     

Remesa de 07 de febrer de 2012: ha estat anticipat un 29,44% (372.371,45€) del total 
d'ordres.     

S’han exclòs de l’estadística aquells casos en que el proveïdor ha presentat la factura 
fora de termini anticipant-se a la data del subministrament del be o servei, els cassos 
de disconformitat del tècnic en el subministrament i els cassos on hi ha una situació 
litigiosa amb el proveïdor: 

 

Pel que fa a la mitjana del flux total de pagament dels organismes autònoms 
municipals és el que segueix: 

 
Organismes: 
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Número 
de 

factures 

Mitjana dies 
de 

pagament 
OAMCC (Centre Cultural) 259 26 
IGEPESI 20 36 
PME (Patronat Municipal 
d'Educació) 395 

 
21 

OAMCIC 176 23 
 

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

Agregat: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IV Comentaris 

El principal comentari a tenir en compte és l’increment del flux de tresoreria, tanmateix  
tal com s’ha comentat, s’ha reduit l’impacte financer posant mitjans de finançament als 
proveïdors, tres remeses de confirming. 

El promig de pagaments a proveïdors agregat està dins dels límits previstos en la Llei  
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.  

Tanmateix, l’aplicació de la Llei es per cadascun dels Ens municipals, motiu pel qual, 
pel que fa referència a l’Ajuntament, hi ha un desfàs de 16 dies entre la previsió de la 
Llei i el promig de dies de pagament real. 

 

Annex I 

D'acord amb l'article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, els ens locals han de trametre al Departament 
d'Economia i Coneixement l'informe que preveu l'article 4.3 d'aquesta Llei, l’informe 
corresponent que es resumeix a continuació: 

 
 

Número 
de 

Mitjana 
dies 

  factures 
de 

pagament 
OAMCC (Centre Cultural) 259 26 
IGEPESI 20 36 

  PME (Patronat Municipal 
d'Educació) 395 21 
OAMCIC 176 23 
AJUNTAMENT 1090 56 
 1940 26 
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Informe

Exercici Trimestre

Nombre Import %

182 1.247.205 14,91%
908 7.118.292 85,09%

1.090 8.365.497 100,00%

410 4.677.648

Resta de pagaments

Pagaments totals durant el trimestre

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

������������	
�	

 

INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE PROMUSA 

EXERCICI 2012. PRIMER TRIMESTRE 
��� ������	

����

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

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

Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial.  

El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 

Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per  

Despeses corrents en bens i serveis 
Les inversions 

�

���� ������������

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

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

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

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

III.  DADES TRIMESTRALS 
PERIODE D’ESTUDI: PRIMER  TRIMESTRE DEL 2012 
 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 
pagades des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2012. 
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Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas de que existeixin, que no han 
estat pagades per Promusa dins del trimestre estudiat. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments que es realitzen des de Promusa, com poden ser 
nòmines, assegurances socials, interessos o amortitzacions de préstecs, que son 
atesos puntualment a la data dels seu venciment legal. 
 
L’estudi comprèn un total 576 factures pagades  per un import de 1.487.961,65 €. 
 

Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 
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Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt del 
període. 
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El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions no és superior als 40 
dies que pel 2012 preveu la llei 15/2010 de 5 de juliol, de la modificació de la llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat, en el seu article tercer, apartat primer. 

 

Detall per imports 
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Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt del 
període. 
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IV.  CONSIDERACIONS 

  

Actualment, els pagaments que s’estan fen a 90 i 120 dies corresponen a 
certificacions d’obres d’edificació que es van contractar amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de la llei 15/2010, i per tant entenem que queden excloses d’aquest terminis. 

Cal destacar els deutes que, des de el 2010, la Generalitat te amb Promusa per 
subvencions aprovades relacionades amb l’activitat de promoció d’habitatges amb 
protecció oficial, i que actualment son de 653.600 €.  Per altre banda, estem a l’espera 
de poder signar el préstec hipotecari corresponent a l’edifici de la promoció de Camí 
de la Creu 5 i fins a la data les despeses de construcció s’estan sufragant amb 
recursos propis en un 55%. Aquestes dues circumstancies significatives  fan que, en 
ocasions puntuals, s’enredereix uns dies el pagament d’algunes de les factures 
vençudes o la devolució de retencions a alguns dels contractistes que han realitzat 
obres d’edificació per Promusa durant els últims anys. No obstant això, durant aquest 
primer trimestre de 2012 s’han pagat retencions a proveïdors per import de 467.892€ 

 

V.  CONCLUSIONS i RESUM 

 

Durant el primer trimestre del 2012, Promusa ha pagat dintre dels terminis que fixa la 
legislació vigent. 

El termini mitja de dies de pagament ha estat de 17,25 dies.   

El 71% de les factures s’ha pagat en un termini igual o inferior als 30 dies. 
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Per imports, el 20% dels pagaments s’ha fet en un termini igual o inferior als 30 dies. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Es tracta del compliment de l’article que acaba de mencionar. 
L’àmbit objectiu a què fa referència la Llei són les  operacions comercials. Per tant, 
estem parlant de despeses corrents en béns i serveis i inversions i no altres 
operacions. La terminologia, com vostès saben, fa referència al flux operacional que 
transcorre entre la data de registre i la data de reconeixement de l’obligació, el flux 
comptable. És el període de temps que transcorre entre la data d’aprovació de la 
factura i la data d’entrada a Tresoreria i el flux de Tresoreria que és el que transcorre 
fins el seu pagament definitiu. El termini considerat el que és des de l’1 de gener fins 
el 31 de març. Estem parlant d’un volum total de factures de 4,6 milions d’euros i les 
dades són aquestes. El flux operacional és de 13 dies, el flux comptable 8 dies, el flux 
de Tresoreria 35 dies i el flux total s’estén a 56 dies. Aquests 56 dies, com vostès 
saben, està per sobre del que la llei determina per aquest any, que són 40 dies i és 
lleugerament superior al que teníem, 3 dies superior, al que teníem el darrer trimestre 
de l’exercici passat. Val la pena aquí recordar algunes qüestions. La primera és un 
cert conflicte legislatiu entre la tècnica comptable que marca la llei pel que fa a 
l’aprovació definitiva del Pressupost i la incorporació de romanents, cosa que sempre 
ens afecta, recordo del primer informe que em va tocar explicar-los com a Tinent 
d’Alcalde, que va sorgir també aquesta mateixa qüestió i que quedava recollida també 
en l’informe del Sr. Tresorer doncs de que la tècnica comptable que obliga a disposar 
de la liquidació del pressupost i la incorporació dels romanents per a poder fer front a 
determinades factures, això allarga el període de pagament d’algunes factures i també 
l’ús del confirming. Vostès saben que aquest Ajuntament, quan ho considera 
necessari, fa ús d’aquestes operacions financeres de tal manera que els proveïdors 
poden optar a cobrar factures de forma prèvia a que acabi de transcorre el període 
habitual o el període normal de cobrament. Malgrat això, nosaltres sempre computem 
quan s’executa un confirming, computem el període total, és a dir, quan nosaltres fem 
front, fem front a la despesa de la qual es tractava, sense considerar que el proveïdor, 
i de fets en molts casos sabem i tenim constància que és així, ha cobrat amb 
anterioritat. Per tant, nosaltres mantenim la voluntat ferma de que els proveïdors 
puguin cobrar el més aviat possible les factures que ens arriben a l’Ajuntament. 
Continuem estant en terminis que se’ns estan tensionant lentament i això vol dir que la 
nostra tasca de monitorització que vostès saben que anem duent a terme doncs va 
detectant que la situació òbviament es posa difícil, no és un tema local de Sant Cugat, 
és un tema general i cada vegada hi ha circumstàncies que van empitjorant i això 
òbviament obliga a que aquest equip de Govern va prenent les mesures correctores 
per a que aquestes qüestions no vagin més enllà sinó al contrari. A la vegada que 
anem intentant millorar, com de fet s’ha fet en aquest trimestre doncs els fluxos i els 
procediments interns per a que les aprovacions de les factures i tota la tramitació sigui 
el més accelerada possible, al mateix temps intentem fer front a les nostres 
obligacions de la manera més ràpida possible. D’altra banda, també els faig menció 
perquè pertoca que així ho fem, dels terminis dels Organismes Autònoms i de la 
Societat Pública Municipal PROMUSA. Pel que fa a l’Organisme Autònom del Centre 
Cultural el nombre de factures són 259, la mitjana de pagament és de 26 dies; l’Institut 
de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació té un termini 
mitjà de 36 dies; el Patronat Municipal d’Educació té un termini mitjà de 21 dies; 
l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana, disculpin, 
són 23 dies. Per tant, l’agregat, el termini mitjà de pagament de totes les factures de 
l’Ajuntament i amb l’agregació dels Organismes Autònoms és de 26 dies. Aquest 
termini és molt bo, però no ens enganyem, no ens fem trampa al solitari, això ho diem 
sempre, la cosa està més tensionada que fa 1 o 2 anys. Nosaltres, òbviament, anem 
prenent les mesures correctores per a que tot plegat, diguem-ne, es mantingui en uns 
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termes acceptables i volem òbviament acabar l’any complint amb els terminis que ens 
marca la llei, que són de 40 dies per aquest any 2012. Afegir també la dada respecte 
de PROMUSA, que està en aquest moment amb un termini de 17 dies, des de la 
recepció de la factura fins el seu pagament. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Assumim les dificultats econòmiques i entenc que en els darrers 
temps, els darrers anys, s’ha treballat molt en la reducció del termini de pagament de 
factures. Vostè ho ha dit, ja ho ha dit, per tant, no ho repetirem, ho ha dit llarga i 
estesament en l’explicació, en aquests moments estem fora de la normativa aprovada 
sobre morositat. Entenem que serà per aquest trimestre complicat, que és el trimestre 
d’acabament i d’inici d’any. Mostrar la mateixa preocupació que té vostè sobre 
aquesta situació i les propostes de millora que podem tenir, sobretot dins del flux 
operacional, que és una de les explicacions que es va fer per part del Tresorer en 
Comissió Informativa i entenem que seria una de les situacions que anirà millor. Estic 
segur que en el proper trimestre s’haurà reduït el conjunt de fluxos, sobretot per un 
tema de calendari i mentre funcioni la situació de Tresoreria estarem bé. En qualsevol 
cas, preocupació però sense problemes excessius de moment. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres també recalcar aquest tema de la preocupació i tampoc sense ànim de ser 
alarmistes ni res però que portem diversos informes trimestrals del Tresorer amb 
dades pitjors, augmentant aquest flux total del pagament de les factures. La 
preocupació està aquí i demanar que aquestes mesures que s’estan intentant 
implementar per reduir els temps de pagament o de tramitació de les factures dins de 
l’Ajuntament doncs que es redueixin al màxim per a poder estar en el pròxim trimestre 
dintre de la normativa, perquè l’Ajuntament de Sant Cugat, penso que no té una 
situació tan difícil com altres per haver d’estar en aquesta situació de fora de termini. I 
ens hem d’aprofitar d’aquesta situació privilegiada, entre cometes, que tenim.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. No hi ha votació perquè és una dació de 
compte. 
 
 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE REVERSIÓ DEL SOLAR CEDIT A 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió ordinària portada a terme el 20 de 
desembre de 2004 va aprovar la cessió gratuïta del solar de 2.638 m2, inventariat 
amb el número 306, a favor de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.  
   
 Atès que en el mateix Ple també es va prendre el següent acord que diu 
textualment: “APROVAR la reversió automàtica de l’esmentada porció de terreny a 
favor de l’Ajuntament en el supòsit que aquest no es destinés a l’ús i activitat pròpia de 
l’Agència Tributària que pugui portar a terme l’Administració de l’Estat i/o Autonòmica 
en el seu cas, en els mateixos termes que determina l’art. 50.1) de l’esmentat 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals”. 
 
 Atès que ja ha transcorregut amb escreix el termini establert de 3 anys per 
iniciar les obres de construcció de les oficines de l’administració de dita Agència 
Estatal d’Administració Tributària, acordat a l’acta subscrita l’1 de juny de 2005, sense 
que a dia d’avui s’hagi iniciat cap tipus d’obra, tal com queda acreditat a l’Acta 
d’inspecció municipal realitzada per l’Àmbit de Gestió del Territori el 9 de maig de 
2012. 
 
 Per la qual cosa, una vegada vistos els antecedents esmentats, proposo les 
següents actuacions: 
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 1r.- APROVAR la reversió automàtica a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès del solar cedit a l’Agència Estatal d’Administració Tributària degut a que no s’ha 
destinat a l’ús previst en el termini fixat, segons determina l’article 50 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals:  
 
 “URBANA: Porció de terreny sita al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, 
destinat a zona d’equipament públic, que té una superfície de 2.638 m2. És de forma 
irregular i CONFRONTA: al Nord i a l’Est, amb la Ronda Nord; al Sud, en línia recta 
amb la parcel·la 4-1; i a l’Oest, amb l’avinguda Volpelleres.” 
 
 INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Es troba inscrit al Registre de la Propietat número 1 
de Sant Cugat del Vallès, en el tom 1461, llibre 747, foli 185, finca 33.640. 
 
 REFERÈNCIA CADASTRAL: 3126801DF2932E 
 
 2n.- SOL·LICITAR LA INSCRIPCIÓ d’aquesta reversió al Registre de la 
Propietat número 1 de Sant Cugat del Vallès. 
 
 3r.- INCORPORAR a l'Inventari de Béns les modificacions derivades dels 
anteriors acords. 
 
 4t.- FACULTAR a l'Alcaldessa-Presidenta o al Tinent d’Alcalde de l’Àmbit, 
indistintament, per a la signatura de quants actes jurídics i/o administratius 
complementaris siguin de menester a l'efecte de tramitar la reversió i posterior 
inscripció al Registre de la Propietat. 
 
 5è.- NOTIFICAR els presents acords a la Delegació Especial de l’Agència 
Tributària de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Es tracta en aquest cas de donar compliment amb un acord pres en 
aquest Ple l’any 2004, el 20 de desembre de 2004, a través del qual es va aprovar la 
cessió gratuïta d’un solar a favor de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Un 
dels punts d’aquell acord estipulava la reversió automàtica de l’esmentada porció de 
terreny a favor de l’Ajuntament en el supòsit que aquest no es destinés a l’ús i activitat 
pròpia de l’Agència Tributària que pugui portar a terme l’Administració de l’Estat i/o 
Autonòmica en el seu cas. Com que ha transcorregut o més que transcorregut el 
període que consignava aquell acord plenari doncs pertoca senzillament proposar-los 
a vostès l’aprovació de la reversió automàtica a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del susdit terreny, sol·licitar la seva inscripció, incorporar a l’Inventari de Béns, etc. 
tramitar per tant aquesta operació. Si em permet la Sra. Alcaldessa amb la broma que 
varem fer el dia també de la Comissió Informativa, dèiem que instàvem aquesta 
reversió perquè la destinaríem a l’Agència Tributària catalana. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: En qualsevol cas nosaltres el que volem demanar apart de tot el que 
vostè ha explicat és que aquesta pastilla que vostè sap que hi ha hagut una demanda 
veïnal de que aquesta pastilla es converteixi en una zona verda. Volem demanar que 
hi hagi un traspàs de sòl d’equipament i zona verda si és possible en aquesta zona. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
nosaltres ens abstindrem pel tema simplement de que encara que el conveni hagi 
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acabat el termini per fer l’obra per part de l’Agència tributària a lo millor l’Agència 
Tributària sí que té previst fer-ho però més endavant. Llavors demanar que es doni 
una alternativa a l’Agència Tributària si en el futur segueix volent canviar de seu per 
millorar la prestació del servei que dóna al ciutadà.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Senzillament afegir que si fos el cas en podríem tornar a parlar, 
sense problema. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      21 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      4 (PP) 
 
 19.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS LOCALS PER 
L’EXERCICI 2012 I CREACIÓ DE NOVA ORDENANÇA. 
 
 El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
 En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. En concret, l’article 
16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació de les 
Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels elements tributaris, 
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació.  
 
 Quant es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció de les normes afectades.  
 
 La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
 Així mateix la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general 
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança General redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
 En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
 Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest 
el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
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especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de 
taxes o la modificació de les seves tarifes.  
 
 Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
 Vista la memòria del Tinent d’Alcalde d’Economia i Organització, així com tota 
la documentació annexa pertinent i entre d’altres els estudis econòmics dels costos 
municipals suportats pel que fa a aquestes ordenances fiscals que s’eleven al Ple 
Municipal, i l’informe conjunt de l’Interventor Municipal i de la Lletrada Assessora de 
l’Àmbit d’Economia, es proposa al Ple l’adopció del present acord:  
 
 PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT per a la resta de l’exercici de 2012 
la modificació de L’ORDENANÇA FISCAL núm. 18 de la Taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial de la via pública i de terrenys d’ús públic; i 
l’ORDENANÇA FISCAL núm. 21 de Taxa de clavegueram. I APROVAR 
PROVISIONALMENT la creació d’una nova ordenança que tindrà per títol: 
ORDENANÇA FISCAL núm. 24. “TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE L’EMPRESA TRANSPORTISTA D’ENERGIA 
ELÈCTRICA”. 
 
 SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els 
anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
 Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 TERCER.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els 
acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.) del 
Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes 
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
 QUART.- FACULTAR l’Alcaldia per a la signatura del conveni amb la mercantil 
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, als efectes de 
formalitzar la delegació de la gestió recaptatòria de la taxa de clavegueram i per a la 
resta d’atorgaments documentals en allò que pugui esdevenir necessari. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Es tracta de 3 modificacions: una d’elles afecta a la taxa per 
l’ocupació de la via pública que és senzillament un canvi en la taxa que grava la 
publicitat de les minideixalleries. La segona qüestió fa referència a la taxa de 
clavegueram que es proposa una tarifació amb l’escalat en el qual el preu més alt 
correspon amb la taxa que teníem inicialment ja aprovada i es fa un escalat a la baixa 
que es correspon amb la capacitat de gestió de l’ens que ha de gestionar aquesta 
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taxa, que no és altra que la companyia d’aigües, que Aigües de Barcelona, SOREA en 
aquest cas. Com vostès saben en el rebut de l’aigua s’estableix una tarifació que té a 
veure amb el nombre de persones que resideixen en cada habitatge i que per tant és 
una idea que podem assimilar perfectament casi amb total perfecció amb la idea de 
famílies nombroses, que donava importants, molt importants problemes de gestió. Per 
tant, atès que hem contrastat que l’efecte d’aquest escalat és pràcticament anàleg a la 
voluntat que tots compartíem de que la consideració de les famílies nombroses 
quedés recollida en la imposició d’aquesta taxa, hem acordat amb l’empresa 
concessionària que operaríem amb aquest sistema que els proposa, perquè fins i tot 
és millor, perquè fins i tot atén o recull d’una manera millor podríem dir els casos de 
les famílies nombroses especials. Sabem que aquí a Sant Cugat hi ha una família de 
fins a 16 membres, per tant, aquest escalat fins i tot arriba a recollir aquest cas 
d’aquestes famílies molt nombroses i per tant atén i és amb una tarifació encara millor 
i que recull d’una forma per tant més acurada aquesta realitat. La tercera proposta fa 
referència a una taxa que varem analitzar en el seu dia quan parlàvem de les 
Ordenances Fiscals i que és una qüestió que és menor, si vostès volen en quant a 
l’import, però que té la seva significació, que és la taxa pel vol dels cables que 
transporten l’energia elèctrica. En aquest cas estem parlant d’una taxa d’una capacitat 
recaptatòria relativament poc significativa però que hi és, i que per tant en el seu dia ja 
la teníem plantejada però que per raons tècniques no la varem poder portar a 
aprovació quan tocava i per tant els proposem ara l’aprovació d’aquesta taxa que 
insisteixo, té una capacitat recaptatòria estimada d’uns 30.000 euros anuals. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Nosaltres 
volíem demanar la votació per separat de l’Ordenança Fiscal núm. 21, la del 
clavegueram, perquè no tenim cap problema amb la núm. 18, a més de la 
minideixalleria doncs també hi havia una cosa del contragual, que es deia també, i la 
núm. 24 el vol pels cables votarem afirmativament però de la taxa de clavegueram no 
veiem, no som massa amics de bonificacions sinó tenen a veure amb la renda. No la 
veiem clara, bàsicament. Sabem que és difícil que en els rebuts es faci tarifació social, 
en aquest cas, però ens abstindrem, perquè no veiem clar a qui beneficia. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Exactament en la mateixa línia que el Sr. Bea.  
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Votarem per separat, entenc?. Nosaltres votarem a totes les 
Ordenances que sí, però diferenciarem el discurs. Entenc que les dues primeres és 
una qüestió molt tècnica, molt correcta. De la tercera, que és la de la taxa de 
clavegueram, vostès recordaran que nosaltres varem presentar al·legacions a les 
Ordenances Fiscals, que anaven respecte a la taxa de clavegueram en una línia no 
similar però sí amb resultat molt similar. Amb el Tinent d’Alcalde varem estar en aquell 
moment parlant de com podíem intentar que la taxa de clavegueram o fins i tot els 
conceptes de tarifació social tiressin endavant. Tots aquests temes s’han endarrerit. 
La tarifació social no l’acabem de lligar i clar ens trobem davant de la situació 
d’abstenir-nos o votar en contra d’aquesta taxa de clavegueram perquè se’ns va votar 
en contra de la nostra al·legació, tema que podria ser perquè les coses a vegades 
políticament funcionen així o pensar que com a mínim en aquesta proposta tirem 
endavant i algú es veurà recompensat o veurà una reducció en el seu pagament tot i 
que no estigui lligat a un tema d’ingressos sinó a un tema de consum d’aigua. Tirarem 
pel sector possibilista i en aquest cas votarem a favor. L’ha explicat vostè potser si 
l’hagués explicat el Sr. Puigneró ens abstindríem o votaríem en contra, perquè ves tu 
a saber, però en qualsevol cas, nosaltres votarem a favor en aquest sentit.  
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres votarem a favor de les 3 qüestions, i només posar una petita pega al tema 
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de la comptabilització, de les persones que hi ha a cada domicili que té contractat el 
subministrament d’aigua, que és amb el que s’estimen les persones que hi viuen i per 
tant, les deduccions o les bonificacions aquestes. Ja varem comentar a la Comissió 
Informativa que seria difícil saber exactament, vostè diu que seria una exactitud de 
casi el 100% però jo ho dubto perquè ja a dia d’avui l’estimació no seria correcta 
perquè l’estimació, segurament les dades es donen al fer el contracte, al constituir el 
contracte, però després no s’actualitzen perquè les famílies no donen quan tenen 
nous membres, no donen les dades, per desconeixement o per la qüestió que sigui, 
però això també passarà en aquesta qüestió, llavors hi haurà moltes famílies que no 
se les tindrà considerades en aquest règim, no se’ls aplicarà aquest règim, però es 
podrien beneficiar del mateix. Per tant, no sé si s’hauria de veure primer com funciona 
i sinó mirar de canviar-lo per a que les dades siguin correctes.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Només agrair-los a tots les seves intervencions i té raó vostè que 
varem comentar aquest tema, el varem parlar amb la companyia i en principi ens 
diuen que no hi ha problema, però sí que mirarem d’esbrinar exactament quina és la 
font d’informació i com es creuen aquestes dades per acabar de garantir que la 
informació realment és la que ha de ser i que per tant, el resultat en el rebut és el que 
ha de ser.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs passem a la votació. Serà votació 
separada. Per tant, en primer lloc votaríem l’Ordenança Fiscal núm. 18, sobre taxa per 
la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i de terrenys d’us públic. 
 

TORN DE VOTACIÓ OF núm. 18 
 
 (La modificació d’aquesta ordenança fou aprovada per assentiment dels 
25 membres electius presents). 
 

TORN DE VOTACIÓ OF núm. 21 
 
Vots a favor:      21 (CiU, PP i PSC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      4 (ICV-EUiA i CUP) 
 

TORN DE VOTACIÓ OF núm. 24 
 
 (La creació d’aquesta ordenança fou aprovada per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 20.- PROPOSTA D’ACORD D’AUTORITZACIÓ DE CONCERTACIÓ DE 
PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA PER PART DE PROMUSA. 
 
 La Societat PROMUSA SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, 
SA,  està promovent la construcció a Sant Cugat del Vallès de 42 habitatges de venda 
al Camí de la Creu, 5.. 
 
 D’acord amb l’article 54 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, els organismes 
autònoms i societats mercantils dependents de l’Ajuntament necessitaran, per a la 
concertació d’operacions de crèdit a llarg termini, l’autorització prèvia del Ple de la 
corporació i informe de la Intervenció municipal. 
 
 D’acord amb l’article 29 dels Estatuts de PROMUSA, queda definida la 
responsabilitat de l’Ajuntament envers la tutela de la viabilitat econòmica de 
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PROMUSA establint, entre d’altres, la possibilitat de prestació de garanties davant de 
tercers. 
 
 Atès que es va iniciar el procés de selecció per a finançar, entre altres, la 
construcció dels 42 habitatges de venda, amb garantia hipotecària, i que per això es 
van demanar ofertes a les entitats financeres amb oficina a Sant Cugat del Vallès.  
 
 Vist l’informe favorable d’Intervenció, i la proposta dels tècnics de l’empresa 
PROMUSA de data 28 de maig de 2012. 
 
 Per tot allò exposat anteriorment, es proposa al Ple municipal l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- AUTORITZAR l’adjudicació proposada per al finançament de la construcció 
de 42 habitatges de venda a càrrec de PROMUSA SPM Promocions Municipals de 
Sant Cugat del Vallès, SA, sots forma de préstec hipotecari, per import de 
5.184.486,51 €, amb l’entitat CAIXABANC (La Caixa), única entitat financera que ha 
presentat oferta. 
 
 2n.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord que va aprovar el Ple municipal en 
sessió ordinària celebrada en data 21 de febrer de 2011 referent a l’autorització de 
concertació de préstec hipotecari amb l’entitat BBVA 
 
 3r.- TRASLLADAR aquests acords a la societat supraesmentada PROMUSA 
per tal de comunicar a la Direcció General de Política Financera de la Conselleria 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya les contractacions de tals 
préstecs hipotecaris, d’acord amb l’Ordre de 28 de juny de 1999, referent a la matèria 
de tutela financera dels Ens Locals, modificada per l’Ordre de 2 de juny de 2003. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Es tracta com hem fet altres vegades de que aquest Ple ha 
d’autoritzar la concertació de préstec a PROMUSA. Com vostès saben ja es va 
explicar en Comissió Informativa, es tracta d’un préstec d’import de 5.184.486,51 
milions. Les condicions del préstec són EURIBOR + 2,5 i el termini és a 25 anys. És 
una operació com vostès saben amb Caixabank i que servirà per a finançar 
l’acabament de l’obra de Carrer de la Creu amb Francesc Macià i que ens satisfà 
perquè inicialment havia tingut alguna dificultat amb una altra entitat financera i ens 
satisfà que finalment s’hagi pogut arribar a aquest acord amb aquesta entitat financera 
i que per tant permet continuar, no exactament al ritme que tots voldríem però permet 
continuar amb les tasques que PROMUSA té assignades. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Bé, 
entenem que aquesta votació és bàsicament un tràmit tirar-la endavant i és una cosa 
que estava al seu punt final. Clar, si estan adjudicats, si no tinc entès malament el 
conjunt de les cases, però nosaltres quan varem parlar de PROMUSA la última 
vegada varem expressar el nostre desig que les promocions que es fessin fossin de 
lloguer. Creiem que en el context com l’actual té més sentit i per tant, ens abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres votarem favorablement tot i que serà amb un sí sostingut, o un sí 
condicionat. És musical, a aquestes hores és ...., no, més que res és perquè ho fem 
perquè creiem que ha de tirar endavant la promoció i celebrem que hagin pogut trobar 
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una entitat que ens faci crèdit però posar en evidència l’endeutament de PROMUSA, 
és a dir, nosaltres som recelosos del sobreendeutament que creiem que comença a 
tenir PROMUSA en aquest sentit. Votarem a favor en ares de l’acabament d’aquestes 
vivendes, però posant l’accent en la perillositat que creiem que PROMUSA comença a 
tenir amb el nivell d’endeutament. Gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Doncs en la mateixa línia. Sí que està bé i ens alegrem que la promoció tiri endavant i 
moltes famílies es puguin beneficiar de la promoció d’habitatge social. Però, remarcar 
això, tant l’endeutament de PROMUSA i que PROMUSA té també préstecs de 
l’Ajuntament que afortunadament l’Ajuntament li ajorna el pagament, cada any. Doncs 
totes aquestes qüestions són les que s’hauria d’intentar que no succeïssin, més que 
res perquè PROMUSA és una entitat que opera com una societat anònima, per tant, 
no és que estigui ben bé al mercat però sí que ho està a la pràctica, i per tant, hauria 
de funcionar com una empresa normal, no que l’ajuntament li vagi ajornant en funció 
de lo que hi ha. Sabem que és cíclic el funcionament però dins d’uns paràmetres ens 
hem de mantenir. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Sí, efectivament nosaltres voldríem també que hi hagués una 
capacitat important de que hi hagi operacions de lloguer. Ara tots sabem una mica de 
les dificultats que suposa finançar aquest tipus d’operacions, cosa la qual no obsta 
que l’equip directiu de PROMUSA, Ajuntament i d’acord amb l’equip de Govern 
òbviament s’estigui estudiant altres vies que permetin avançar en aquest sentit. Per 
tant, compartim amb vostès el punt de vista. Respecte l’endeutament, clar, 
PROMUSA, té una virtualitat que és quan s’endeuta per finançar una operació bona 
part d’aquest endeutament després es trasllada als adjudicataris de l’habitatge i fins i 
tot contemplant aïlladament les operacions, normalment surt guanyant PROMUSA i 
aquesta és una de les vies d’autofinançament, perquè vostès saben que PROMUSA 
no rep finançament rep subvencions de l’Ajuntament, de tant en tant quan es donen 
determinades circumstàncies pot rebre aportacions de capital, en forma de terrenys o 
el que convingui. Molts de vostès ho saben fins i tot millor que jo. I pel que fa a la 
relació amb l’Ajuntament sí que ara fa pocs mesos varem estar compartint aquesta 
qüestió i els varem traslladar una informació a través de la qual estàvem avançant, i jo 
crec que hem avançat molt, amb la compensació de saldos perquè vostès saben que 
també de vegades PROMUSA fa de proveïdor de l’Ajuntament, fa d’empresa 
constructora i això jo crec que s’ha avançat sí, em consta, que s’ha avançat molt amb 
la compensació d’aquests saldos, i per tant, aquell deute que en el seu moment sí que 
varem, ara fa cosa d’1 any, varem acordar en aquest Ple per una qüestió determinada 
d’una parcel·la de Can Solà, que estava pendent de transmissió, etc. bé, totes 
aquestes coses s’han anat avançant i podríem dir que realment la situació actual de 
PROMUSA no té una incidència rellevant, diguem-ne amb la Tresoreria de 
l’Ajuntament. En tot cas, com que vostès van rebre precisament perquè ho van 
demanar, i els varem traslladar un informe en aquest sentit, el podem continuar 
comentant sempre que vulguin en Comissió Informativa. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      21 (CiU, PP i PSC) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      4 (ICV-EUiA i CUP) 
 
 21.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA 1ª MODIFICACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA (OAMCIC), I DE LA 2ª DE L’INSTITUT 
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DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ, PER A L’EXERCICI 2012.  
 
 A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 
d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
 D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost 
com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables 
o les generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
 La Junta de Govern Local de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i 
Informació Ciutadana (OAMCIC) de 5 de juny de 2012, aprovà la primera modificació 
de pressupost d’aquest organisme, necessària per tal d’assolir els objectius previstos 
per a l’exercici 2012. 
 
 El Consell Rector de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i 
Societat de la Informació (IGEPESI) de data 4 de juny de 2012, aprovà la segona 
modificació del pressupost d’aquest organisme via crèdit extraordinari. 
 
 Atesos els corresponents informes d’Intervenció on s’informa favorablement de 
la possibilitat de realitzar les modificacions pressupostàries, i vistos els annexos que 
formen part de l’expedient. 
 

PROPOSO 
 
 1r.- RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 1 del 
pressupost de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació 
Ciutadana (OAMCIC) per a l’exercici 2012, consistent en la incorporació de 27.000,00 
€ procedents del romanent de tresoreria l’exercici 2011, amb la distribució en les 
diferents partides del pressupost de despesa de la forma que s’indica: 
 
−−−− altes en el capítol II amb un augment de crèdits per 36.000,00 € 
−−−− baixes en el capítol IV amb una disminució de 21.000,00 € 
−−−− altes en el capítol VI amb un augment de 12.000,00 € 
−−−− incorporació del romanent de tresoreria corresponent a l’exercici 2011 ascendent a 

27.000,00 €, per finançar la diferència produïda en la present modificació 
 
 2n.- RATIFICAR I APROVAR l’expedient de modificació número 2 del 
pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de 
la Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2012, consistent en un crèdit extraordinari 
al capítol 4 del pressupost de despeses per import de 15.000,00 €, associada a una 
baixa de crèdit del capítol 2 del pressupost de despeses pel mateix import. 
 
 3r.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquestes modificacions del 
pressupost de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació 
Ciutadana i de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació, corresponents a l’exercici 2012,  durant un termini de 15 dies i si durant els 
quals no s'han presentat reclamacions quedaran definitivament aprovades aquestes 
modificacions pressupostàries.  
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 4t.- DONAR COMPTE a l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i 
Informació Ciutadana (OAMCIC), i a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció 
Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), d’aquests acords per tal de fer 
efectives i executives aquestes modificacions pressupostàries 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Respecte de l’OAMCIC com varem explicar ahir en Comissió 
Informativa es tracta de baixes de partida de despesa per import de 36.000 euros i 
suplementació de partides de despesa per import de 63.000 euros, que provenen de 
romanents i per tant, s’aplica la diferència de 27.000 euros que forma part del total 
romanent de Tresoreria positiu a 31 de desembre per finançar aquesta diferència 
produïda en la present modificació. Aquí es tracta bàsicament d’un canvi de partides 
de Capítol IV a II. En el cas de l’Institut de Gestió Estratègica que eren 15.000 euros, 
és a dir, estem traspassant partides no hi ha generació de crèdits, més que 
incorporació de romanent en el cas de l’OAMCIC, en el cas de l’IGEPESI es tracta en 
el sentit invers, d’una partida que estava prevista a Capítol II ha de passar per a millor 
puritat per la seva condició a Capítol IV. I en aquest cas concret estàvem parlant de la 
celebració del Congrés de la Bicicleta que és adequat que això estigui recollit en 
Capítol IV- Subvencions, més que no pas una contractació de Capítol II. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo simplement una pregunta: El Pressupost de l’Organisme 
d’Informació OAMCIC incrementa el seu pressupost en 27.000 euros? 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
simplement comentar que no coneixem si aquests canvis són correctes o no perquè 
clar, això són decisions que es prenen, no sabem si estan millors gastats els diners en 
una cosa que en una altra, però bé, per això ens abstindrem, però també convindria, li 
dic pels pròxims plens, si hi ha una qüestió d’aquestes, que es canvia un Capítol per 
un altre, que nosaltres a la Comissió Informativa ja estem informats de què és, però el 
públic no. Una petita explicació sí que estaria bé explicar de quins Capítols són i a què 
fan referència.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: El cas de l’OAMCIC és una incorporació de romanents, en termes 
nets és una incorporació de romanents i respecte dels Capítols, bé, és senzillament 
que el Capítol IV, és de subvencions i el Capítol II per a contractacions externes, 
aleshores les despeses que estaven inicialment designades s’ha considerat per 
tècnica comptable i des d’Intervenció se’ns ha fet veure que era millor fer aquests 
traspassos i són com vostès saben de pressupostos d’Organismes Autònoms, la 
naturalesa d’aquestes modificacions pressupostàries fa que hagi de passar per aquí 
pel Ple, doncs la portem a Informativa i la portem aquí al Ple sense cap inconvenient. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Molt breument. El dubte era aquest. Nosaltres entenem que 
l’eufemisme d’incorporació de romanents vol dir que sí, que estem ampliant el 
pressupost amb un origen del romanent. Per tant, en el fons s’està incrementant el 
Pressupost, entenc, apart de partides internes que també ha passat. Per això el nostre 
Grup no donarà suport. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      16 (CiU * i CUP) 
Vots en contra:   2 (ICV-EUiA) 
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Abstencions:      6 (PP i PSC) 
 
(*) Es fa constar l’absència del regidor Sr. Carol en el moment de la votació. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 22.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si els sembla, comencem. Comencem avui per la 
meva dreta. Abans, però, hi ha una resposta per part del Sr. Puigneró en relació a una 
pregunta que li van formular en el Ple passat. Sr. Puigneró, té la paraula. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
SENYALITZACIÓ PASSOS VIANANTS NO HOMOLOGATS: Sí, va ser una pregunta 
del Sr. Ferran Villaseñor, que té molt interès en els temes smart i em va preguntar pel 
pas zebra intel·ligent, si estava homologat o no. Varem demanar informe als tècnics 
municipals, en concret aquest és l’informe, després si vol li puc fer arribar, un informe 
signat pel Sr. Albert Muratet i Casadevall, Cap del Servei de Mobilitat i també pel Sr. 
Josep Mª Escarré, Inspector en Cap de la Policia Local, en el qual, entre d’altres 
coses, conclou amb el següent: “Aquest pas de vianants no incompleix cap normativa, 
ni ara ni en el passat, en tot cas aquesta experiència pilot millora la seva mobilitat i 
seguretat”.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Villaseñor, és per respondre no és 
per entrar en rèplica a les respostes, és que sinó, no acabaríem mai. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Seré 
breu. Són dos precs, bé, és un prec i una pregunta. 
 
PUBLICACIÓ SOUS PERSONAL AJUNTAMENT: Un cop aprovada la moció amb les 
esmenes de Convergència sobre la transparència i la publicació dels sous, jo li he dit 
abans en la intervenció, espero que sol·liciti urgentment una reunió amb els sindicats 
per arribar al consens amb aquesta postura i que es treballi conjuntament això, i que 
no es vegin perjudicats amb la intimitat dels treballadors. Suposo que això ja estarà 
amb el tema de la protecció de dades. 
 
CONSELL ESCOLAR: La segona qüestió és, ho pregunto aquí perquè no n’hem 
parlat des de l’inici de mandat en la Comissió Informativa, és respecte el Consell 
Escolar, no sé si s’ha reunit o si no s’ha reunit; ens han arribat veus de que s’està 
treballant en un nou reglament. Jo vaig preguntar-ho a Participació, no en sabien res 
en aquest moment. La primera pregunta és si s’està fent això, quan es pensa reunir el 
Consell Escolar i per què no s’ha informat a la Comissió Informativa?. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Algú té alguna pregunta acumulada amb les que 
ha formulat el Sr. Soler? Si succeeix en el torn de preguntes o intervencions els 
pregaré que m’avisin. Doncs té la paraula el Sr. Puigneró. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
PUBLICACIÓ SOUS PERSONAL AJUNTAMENT: Molt ràpidament. Així mateix ho 
farem. 
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 . REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I FAMÍLIA, SRA. 
ESTHER SALAT (RESPOSTA): 
 
CONSELL ESCOLAR: El Consell Escolar municipal en els darrers anys ha estat una 
mica un òrgan que ha entrat en contradicció amb altres fórmules que s’havien 
establert per la Generalitat de corresponsabilitat i de debat de les polítiques 
educatives i ha estat una mica, diguem-ne, buit de contingut perquè s’ha traslladat tot 
el contingut d’interès per a la comunitat educativa al que havia estat fins ara a la zona 
educativa, que molt bé vostès coneixen. Al desaparèixer les zones educatives els 
membres del Consell Escolar municipal hem estat debatent durant tot l’any aspectes 
sobre la representativitat, els convidats, hem estat parlant sobre les funcions i no s’ha 
treballat en un nou reglament sinó que s’ha treballat per recuperar el reglament del 
Consell Escolar municipal, un reglament que està aprovat per aquest Ajuntament i una 
mica per veure quin enfocament en les funcions se li veia o se li volien donar a partir 
d’ara. La convocatòria al Consell Escolar municipal, si no vaig errada, s’ha distribuït ja 
entre tots els seus representants i el que es vol fer en aquesta sessió que crec que 
està prevista per la setmana vinent o l’altra i està adreçada als membres nomenats 
per cada Partit Polític, doncs s’explicarà a tots els assistents quin és el debat que ha 
dut a terme la Comissió Permanent i a partir del proper curs, es funcionarà ja amb el 
nou nomenament de membres que no és cap canvi sinó el que suposa després dels 2 
anys de mandat de cadascun dels membres, hi ha una renovació. Però en qualsevol 
cas, és el funcionament ordinari del Consell i no es planteja un canvi en els estatuts 
sinó recuperar els estatuts i valorar tots plegats com havíem arribat fins aquí i com 
volem donar aquest “enfoc” participatiu sobretot derivat de l’entorn de crisi i de l’entorn 
de complicacions que està patint l’educació en aquests moments. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): 
 
CONSELL ESCOLAR: Potser estic despistat però com que des que s’ha iniciat el 
mandat no s’ha reunit, tampoc s’ha reunit el Consell General del Patronat d’Educació, 
aleshores jo el que he rebut avui és el Consell General del Patronat d’Educació i li 
preguntava pel Consell Escolar. Suposo que no és el mateix òrgan? Perquè un any de 
mandat no s’ha reunit ni un òrgan ni l’altre i “con la que está cayendo”. 
 
 . REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I FAMÍLIA, SRA. 
ESTHER SALAT (RESPOSTA): 
 
CONSELL ESCOLAR: Li explico Sr. Soler. El seu Grup ha d’haver rebut les dues 
convocatòries, val? Tant del Patronat ... sí, però s’adrecen als membres que s’han 
nomenat des de cada Partit. Si tenen algun problema i no l’han rebut ens ho 
notifiquen, veurem quin és el membre que tenen assignat i si han de fer algun canvi el 
farem. El Consell General del Patronat també té dia i té hora i el Consell Escolar 
municipal és això que li explicava, que ha estat en funcionament el Consell Escolar 
municipal però amb el règim de les Comissions i de la Comissió Permanent. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Seria una pregunta i una interpel·lació. 
 
TORRES ELÈCTRIQUES: La primera pregunta, o la pregunta és en referència al 
tema torres elèctriques. Li faig. Com vostè sap, l’acta núm. 19 de la Comissió de 
Seguiment de conveni de soterrament es diu que l’obra ja s’ha licitat, l’obra que estem 
parlant, no una altra, aquesta, ja s’ha licitat. En qualsevol cas, el que suposo que volia 
dir és adjudicat, no licitat, perquè no és una Administració Pública, ho fa ENDESA i 
que hi ha una oferta, que hi ha una baixa. Nosaltres tenim un dubte i ens agradaria 
que ens el resolgués, i és com es repartirien aquests costos amb aquesta baixa, com 
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es repartiran entre els diferents actors que participen en aquesta obra, dic participen 
en condicional, perquè de moment, participar, participar, no han participat.  
 
L’altra, si tot anés bé, quan podríem tenir la finalització de les obres sempre i quan es 
facin?  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, sí. Alguna altra consulta en relació a aquest 
tema? La Sra. Casamitjana? Doncs endavant. I el Sr. Pros, també en relació a aquest 
tema? Doncs Sr. Pros. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 
TORRES ELÈCTRIQUES: Referent a aquest tema, ho has comentat quan s’ha donat 
resposta al Manel Sánchez, referent a que el Conseller Mena ha garantit el 
soterrament de les línies, es portarà a terme i suposo que en funció d’això és quan sí 
que s’aportaran 900.000 euros des de l’Ajuntament de Sant Cugat. En tot cas voldria 
saber si hi ha alguna mena de conveni signat referent a aquests 900.000 euros i quina 
garantia hi ha de cobrar-los. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: 
 
TORRES ELÈCTRIQUES: Jo, primer, amb tots els respectes, voldria fer una esmena 
a una afirmació que ha fet abans la Sra. Alcaldessa i és que la ciutadania i els partits 
polítics fins ara no ens havíem despertat. Això en absolut és cert. Jo vull recordar aquí 
que el representant de la candidatura de progrés a Valldoreix cada Ple des que va 
començar aquest mandat, fent-se pesat i “plasta” ha anat preguntant com anava això, 
com estava el tema, va endavant?, tenim els diners?, etc. I per tant, ho ha anat 
preguntant. L’alarma s’ha encès o la llum vermella s’ha encès quan teòricament 
aquest 15 de juny, és a dir, ja ha passat, s’havien, en teoria, d’haver començat les 
obres perquè es donava després, i ara no entraré en detalls perquè sinó és molt llarg, 
però sí que es donava un termini fins ..., o es podia donar una pròrroga, suposant que 
haguessin començat, fins a finals d’any d’aquest 2012, donat que el 15 vèiem que 
anava arribant i no hi havia ni una torre a terra, va ser quan es van encendre les 
alarmes, però vull constatar que és un tema que s’ha seguit i molt profundament i vull 
fer també constar que les actes que tenim, que avui les tenim totes aquí, dels 5 actors 
que han intervingut en tota aquesta negociació han arribat concretament al vocal de 
Valldoreix tard i després de demanar-les, diríem, d’una forma insistent. 
 
Dit això, o aclarit això, també el que voldríem dir és si som conscients, les dues 
administracions locals, i si som conscients nosaltres de que probablement en aquests 
moments la pilota no està a la teulada ni de l’EMD ni de l’Ajuntament. Probablement 
està en una altra Administració i probablement la Generalitat. Però també volem 
recordar que l’obra a qui afecta d’una manera diríem dramàtica és als ciutadans de la 
nostra ciutat i que per tant, sembla lògic que les dues administracions en bé de 
millorar la vida dels seus ciutadans doncs hi posessin una mica més d’empenta. I el 
que voldríem és que això s’hagués pres amb una mica més d’importància. I també 
volem recordar que hi ha un soterrament del tot semblant, en tant en quant a la 
tipologia com a la longitud que s’ha realitzat a Montornès del Vallès i que correspon al 
mateix Pla d’Energia de Catalunya de 2006-2015 de l’Institut Català de l’Energia, que 
està totalment finalitzat i en canvi en la nostra ciutat no estan començant i aquí ve una 
mica la nostra alarma, que crec que es pot entendre fàcilment si tenim en compte que 
d’aquest soterrament en depèn tota la urbanització d’una zona molt important de 
Valldoreix amb la centralitat, etc.  
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
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TORRES ELÈCTRIQUES: Bé, sobre aquest mateix tema, doncs comentar que aquí 
les dues administracions implicades principalment són l’Ajuntament de Sant Cugat i la 
Generalitat, també l’Estat aportaria uns fons que es troben condicionats a que es facin 
les obres en un període concret i segons el conveni si no es compleix aquest període 
l’Estat no donarà aquesta subvenció, si es pot dir així, sinó que serà la Generalitat la 
que tindrà que posar o l’Ajuntament, no ho sé exactament, em sembla que la 
Generalitat, tindrà que posar els fons equivalents. Entenem que sí, que això fa perillar 
la inversió perquè no sabem, primer, si la Generalitat té els diners per començar l’obra 
els que li corresponen, i tampoc sabem si podrà suplir els diners que no aportarà 
l’Estat si no s’aporten finalment. En aquest sentit, no sabem si l’Ajuntament està fent 
tot el possible per empènyer la Generalitat a que inclogui una partida en els 
pressupostos per fer aquesta inversió. No ho sabem i ens agradaria saber-ho a veure 
què s’està fent o què s’ha fet fins ara. I després, en el moment en que han vingut aquí 
unes persones demanant aquesta qüestió, se’ls ha dit que no s’havia fet ... o com és 
que es feia ara després de no haver-se demanat fins ara o no haver tingut una actitud 
activa en aquest sentit. Jo penso que això sí que és una falta de respecte i no com 
s’ha dit que nosaltres hem faltat al respecte a algú que ha presentat una moció, que a 
la nostra manera de veure no era correcta i així ho varem dir, sí que s’ha faltat al 
respecte i a la veritat quan es diu que no han dit res fins ara, perquè els últims 
Consells de Barri, per exemple, que jo hagi presenciat de Mira-sol s’ha parlat això. 
Han demanat informació sobre això i han demanat a veure quan començaven les 
obres i en el últim Consell de Barri per part del Cap, del Tècnic de l’Àrea, que estava 
allà present, es va dir que començarien en uns mesos, no recordo exactament si va 
dir 3, 6 o el que sigui, però que podrien fins i tot coincidir amb la urbanització dels 
carrers de la Parròquia de Sant Joan de Mira-sol. Per tant, això, en aquest respecte 
als veïns que sí que han demanat això i que han vingut aquí a dir-ho, doncs que es 
tingui en consideració.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
TORRES ELÈCTRIQUES: Bé, no era en cap cas la meva intenció faltar al respecte a 
ningú i en qualsevol cas el que sí vull dir és que els anys anteriors a aquest mandat 
des del Govern de Valldoreix es va anunciar ja un calendari de soterrament de les 
línies d’alta tensió, aquest calendari no s’ha complert mai, no va ser l’Ajuntament de 
Sant Cugat qui va anunciar aquest calendari sinó Valldoreix i que jo sàpiga no han 
retret mai aquest calendari a ningú. Per tant, m’agrada molt que l’exigència que tinguin 
amb mi sigui la que tenen, no hi tinc cap problema que l’exigència que tinguin amb el 
Govern de Convergència i Unió sigui la que tenen, cap problema, però també els dic, 
escoltin, confiïn una mica més. Nosaltres tenim 900.000 euros en el nostre 
pressupost, hi ha un conveni, efectivament, es un conveni que es va signar fa forces 
anys. És un conveni que està a la seva disposició, també el va signar l’EMD de 
Valldoreix aquell conveni, el varem signar conjuntament i en aquell conveni es va 
establir que l’aportació de l’Ajuntament de Sant Cugat seria d’aquests diners. Aquests 
diners que estan dotats i que en el Pressupost municipal 2012 consta aquesta partida 
reservada i uns diners, per tant, 900.000 euros reservats per aportar a aquesta obra. 
Per tant, a veure jo entenc molt bé però el que els hi dic també és que siguem 
rigorosos tots plegats amb l’exigència que tenim respecte dels representants 
municipals, ens hem guardat prou des de l’Ajuntament de Sant Cugat de fixar mai cap 
data en relació al soterrament de les torres. En relació al tema que em comentaven de 
la Comissió, desconec l’acta de la Comissió, si vostè la té ho sabrà millor, i no li sé dir 
com es reparteix la baixa. No sé el detall. En tot cas, farem la consulta i el Sr. 
Casajoana els informarà o en un posterior Ple o abans del proper Ple. Dir que 
nosaltres, mirin, si la meva insistència és de 4 vegades al dia al Director General 
d’Energia i Mines, doncs és clar, no els ho puc demostrar ni els donaré la llista de 
trucades, però divendres passat aquest senyor va tenir 4 trucades meves, o sigui, 
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contínuament estem fent el seguiment i nosaltres confiem i jo en aquest moment no 
tinc cap motiu, a mi em diuen que aquest senyor té el document a sobre de la taula a 
punt per a signar, per tirar endavant, per tant, els diners i per tant, els recursos de la 
Generalitat. Jo no tinc per què desconfiar quan dilluns passat el Conseller mateix em 
va dir “això ja va endavant Alcaldessa i per tant, això no ho dubtis que ho tenim per 
aquest any”. Per tant, aquesta és la meva confiança. Que li dic, té alguna cosa per 
escrit? Doncs no, i jo com Alcaldessa no tinc res per escrit, ara, permeti’m donar 
aquest marge de confiança amb un Govern que bé, que té una dificultat econòmica 
extrema i que com es pot imaginar o es poden imaginar, per prioritzar aquest projecte 
ha de descartar altres projectes i prioritzarà aquest projecte. Per tant, bé, jo el que dic 
és que hem de confiar, que és una oportunitat única per a la nostra ciutat i que crec 
que en aquest cas l’Ajuntament de Sant Cugat ha actuat amb moltíssima lleialtat amb 
l’EMD de Valldoreix, en tots els moments, en els moments de l’anterior legislatura i 
també en els moments d’aquesta legislatura i així ho continuarem fent. 
 
Sr. Pros, Sr. Villaseñor, té alguna altra pregunta?. Doncs endavant. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: 
 
TORRES ELÈCTRIQUES: Sí. Sobre el tema de les torres diguem-ne que les 
crispetes continuen cares i el President de l’EMD continua sense aparèixer. 
 
AVÍS DE RETIRADA VEHICLES AMB LA GRUA.- La darrera pregunta és una 
pregunta, o una interpel·lació, com no podria ser d’una altra manera, cap el Sr. 
Puigneró. És una pregunta smart. Com vostè sap hi ha diferents ajuntaments que han 
implantat sistemes PDA’s en la Policia Local a partit dels quals quan hi ha una 
necessitat per exemple de grua, s’avisa mitjançant SMS als propietaris o als 
propietaris aquells que estan registrats en el nostre Impost de Circulació a la ciutat. 
Una de dues: si l’Ajuntament de Sant Cugat ho està implantant, doncs és molt 
possible que no funcioni del tot bé, ho dic perquè bàsicament han hagut algunes 
demandes en aquest sentit quan s’emporta la grua. Jo el que demanaria és que 
segurament ara, perquè ja és molt tard però en tot cas a la Comissió Informativa que 
pertoqui, la de Governació, ens expliqui si està funcionant aquest tema, com no està 
funcionant, els tipus de missatges que s’envien i tot plegat.  
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
AVÍS DE RETIRADA VEHICLES AMB LA GRUA.- Sí, miri, no sé, avui estan molt 
oportunistes, perquè precisament aquesta setmana començàvem amb aquest 
projecte, o sigui, ja diguéssim amb la fase d’execució en la qual la grua portarà una 
càmera i d’aquesta manera també ens estalviàrem en aquest sentit que a vegades 
haguem de donar per part del Policia que anava a la grua, doncs poder facilitar que 
des de la centraleta es puguin autoritzar les multes en funció de la foto que es fa i per 
tant, d’alguna manera o una altra, també estalviem en aquest sentit i podem tenir més 
guàrdies passejant per la ciutat i no havent d’anar a la grua. Això comença aquesta 
setmana i per tant, estaré amb molt de gust a la Informativa, els explicarem com 
comença aquesta prova. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA (RÈPLICA): 
 
AVÍS DE RETIRADA VEHICLES AMB LA GRUA.- Gràcies per l’explicació. Home, en 
qualsevol cas sobta que hem trigat tant, ja que som tan smarts i tal i suposo que part 
de la conclusió serà que Sant Cugat del Vallès és el primer municipi que fa aquesta 
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actuació i vostè sap que no és cert, igual que tampoc varem ser el primer municipi que 
posàvem un pas de “peatons” intel·ligent. Va ser el 2007 a un poble de Sevilla, però és 
igual, no passa res. Benvinguda sigui aquesta actuació. Llàstima que no ha estat 
abans de la “Cursa del DIR”, perquè crec que molts veïns ho haurien agraït. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
AVÍS DE RETIRADA VEHICLES AMB LA GRUA.- És que vostè fa molta “conyeta” i 
clar, al final, m’obliga una mica de respondre-ho. A veure, la Policia fa bé la seva 
feina. Quan hi ha un cotxe mal aparcat, doncs la Policia té l’autoritat per retirar aquest 
cotxe. Si vostè li vol treure autoritat a la Policia, si aquesta és la seva intenció, doncs 
escolti, digui-ho i en tot cas que ho sapiguem, però el que farem ara, diguéssim, amb 
la fotografia és reforçar aquesta autoritat, però la Policia té autoritat per retirar un 
cotxe que està mal aparcat. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA (RÈPLICA): 
 
AVÍS DE RETIRADA VEHICLES AMB LA GRUA.- És que vostè té una habilitat 
especial per acabar de dir les coses. És evident que la Policia té competència per 
retirar el cotxe de la via pública que estan infringint la normativa, és evident. És 
evident que solament ho té la Policia, no ho tinc ni jo ni vostè. Jo crec per tant, les 
evidències quasi que ens les estalviem. Jo no estava parlant de fotografia, veig que no 
m’ha escoltat o no m’ha sentit, però jo no estava parlant de fotografia, tal i com deia el 
Síndic a la seva Memòria, per tal que estigui justificada l’operació. Jo el que li estic 
explicant, vostè sap que el servei de grua és un dels més deficitaris en quant a grua, 
el que li estic explicant és que en el moment en que es fa una actuació hi ha alguns 
municipis que el que fan és que mitjançant una PDA envien un SMS al beneficiari, a la 
persona que està allà dient-li que si no el treu en 10 minuts se l’emportarà la grua. El 
beneficiari en tot cas seria l’Ajuntament. Això és el que li estem dient. Ja està. No 
estem dient que la Policia no té competència, no, no, això s’ho està inventant vostè, 
com sempre, per intentar desviar el tema. Per tant, circumscrivim la situació al que li 
estava dient no al que no li estava dient. Jo crec que home!, no acabem el Ple d’una 
altra manera, perquè ja arriba un moment que ja ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Villaseñor, ha acabat? No té més preguntes? 
Doncs li agraeixo. Avui ja ha exhaurit el torn, per això. Sr. Pros, té alguna altra 
pregunta a banda de la de les torres? Doncs endavant. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 
BAR DEL CASAL DE JOVES DE TORREBLANCA: Jo diria que va destinada al Raül. 
Fa referència al bar del Casal de Joves de Torreblanca. Entenem que fa 4 anys que 
no hi ha res en l’espai on teòricament hi hauria d’haver un bar. Entenem que és un 
aspecte important per a dinamitzar aquell espai i que tot plegat fa una mica de 
sensació d’abandó i ens agradaria saber com està el tema, si hi ha algun projecte allà 
per a que s’hi torni a fer un bar o si hi ha alguna cosa destinada. 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, SANITAT I 
HABITATGE, SR. RAÜL GRANGÉ:  
 
BAR DEL CASAL DE JOVES DE TORREBLANCA: Compartim la diagnosi sobre la 
necessitat que hi hagi un bar a la Masia Torreblanca. Ja està fet i redactat el concurs, 
està en aquests moments a Contractació per tal de que si doni el vist i plau legal i 
poder-ho publicar. Esperem que en breu ja es pugui fer públic. 
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 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 
PROTESTA CONTRA LES RETALLADES EN L’ESCOLA DE LA FLORESTA: Sí, 
bé, era per traslladar un escrit que ens han enviat uns veïns de La Floresta, que ens 
han comentat que des de fa uns quants dimecres hi ha uns quants mestres amb 
pares i alguns alumnes que davant de l’Escola de La Floresta es concentren per 
protestar contra les retallades, davant de la rotonda que hi ha a l’Escola. I el passat 
dimecres 13 de juny diuen que es van trobar que van anar 5 cotxes de Policia, ens 
posen 2 de la Guàrdia Urbana i 3 dels Mossos, no sé si volen dir 2 de la Local i 3 dels 
Mossos, que consideren que és totalment desproporcionada i que bé, van començar a 
identificar gent i es van acabar enduent a 2 persones a la Comissaria, una mestra i un 
pare i ens comenten que com a resultat d’això, a més de les molèsties que van tenir 
les persones afectades, doncs va haver-hi nens que van perdre classe i aleshores ens 
traslladen 3 preguntes que són ràpides: Si des de l’Alcaldia o la Regidoria 
corresponent es coneixen aquests fets. Si no és així demanar que s’aclareixi què ha 
passat. I demanar que es transmetin les oportunes ordres allà on toqui per a que no 
es repeteixin els fets esmentats.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Bea, s’acumula la pregunta 
veig per part del Sr. Calderon, endavant, té la paraula. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERON, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
 
PROTESTA CONTRA LES RETALLADES EN L’ESCOLA DE LA FLORESTA: Dir 
que a nosaltres també ens havia arribat la carta i també volíem fer trasllat en el torn de 
precs i preguntes. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
PROTESTA CONTRA LES RETALLADES EN L’ESCOLA DE LA FLORESTA: Sí, 
som coneixedors del tema. De fet vaig parlar personalment amb l’Inspector de Mossos 
d’Esquadra quan ens varem assabentar del fet, una mica per demanar també 
explicacions del què havia passat. Les concentracions que es fan allà doncs es fan 
cada dimecres, sense cap problema. Aquell dimecres va haver-hi doncs un petit 
conflicte entre dues persones i Mossos d’Esquadra. Les dues persones no es volien 
identificar i elles mateixes, no van ser obligades, elles mateixes es van prestar a anar 
a la Comissaria a identificar-se, perquè una d’elles era advocat i sembla ser que 
coneixia que en cas que no t’identifiquis doncs ho has de fer a la Comissaria. Es va 
procedir a anar a la Comissaria, es van identificar i no va haver cap més incident que 
aquest. A partir d’aquí el dia següent va haver una trobada entre -a petició també 
nostra- la persona que havia estat identificada, una d’elles, sobretot el que havia estat 
més reticent i el Cap de Mossos d’Esquadra, van tenir una trobada amistosa a la 
Comissaria, una mica per aclarir el que havia passat i els agents i l’Inspector, perquè 
l’Inspector no havia estat present “in situ” en el lloc, i la cosa no va anar més enllà que 
això. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP:  
 
PROTESTA CONTRA LES RETALLADES EN L’ESCOLA DE LA FLORESTA: S’ha 
mencionat que va haver un petit incident que va motivar les identificacions, si se sap 
quin va ser aquest incident o si senzillament ..., no, ho dic perquè a vegades aquests 
tipus de ..., i no és per anar en contra de la Policia, no, no, és que ja sé que se’m dirà 
això que vaig en contra de la Policia, però hi ha molta Policia que li agrada molt fer de 
Policia i aleshores a vegades es dedica a coartar algunes llibertats, no sé si en aquest 
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cas va ser així, però si va ser així m’agradaria saber-ho i si no quin va ser l’incident, si 
algú va fer alguna cosa, perquè si senzillament s’estan manifestant doncs aleshores la 
Policia va coartar un dret. Ja està. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
PROTESTA CONTRA LES RETALLADES EN L’ESCOLA DE LA FLORESTA: Sí, jo 
no hi era present, per tant, no puc dir exactament què va passar, però el que sí que 
se’m trasllada és que evidentment es talla una via important i pot passar que en algun 
acte d’aquests doncs s’escapi algun insult o tal i hi ha una identificació. No sé dir-li 
ara, no tinc la informació, però sé que sí, que la Policia va requerir la identificació a un 
parell de persones, que es van negar i per això es va anar a Comissaria, però 
l’incident no va anar més enllà que això. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: 
 
CRITERIS PER LA CESSIÓ DELS ESPAIS DEL MONESTIR: A veure, és breu. Jo 
voldria saber quins criteris s’apliquen per la cessió dels espais del Monestir del seu 
entorn per determinades entitats i ho dic perquè jo crec que deriva això d’una reflexió 
que penso que compartim amb molts altres ciutadans i jo crec que estaríem tots 
d’acord que el Monestir és la nostra joia de La Corona particular i no obstant això jo 
crec que molts dels actes que s’hi fan realment el maltractem però d’una forma 
pràcticament alarmant i potser la pregunta podria ser una altra i és que, no tenim a la 
ciutat cap altre espai que ens permeti fer determinats actes que ara hem d’encabir en 
el Monestir? Perquè si fos així, potser encara seria més greu i aleshores potser que 
revisem el Pla d’Equipaments i ens ho fem mirar tots plegats. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Es refereix al Claustre, entenc? 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA (RÈPLICA): 
 
CRITERIS PER LA CESSIÓ DELS ESPAIS DEL MONESTIR: Concretament al 
Claustre, però ja posats em refereixo no sols al Claustre sinó fins i tot a l’entorn del 
Monestir, que jo crec que el maltractem, sincerament. 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE CULTURA I TURISME, SR. XAVIER ESCURA 
(RESPOSTA): 
 
CRITERIS PER LA CESSIÓ DELS ESPAIS DEL MONESTIR: Bé, hi ha un reglament 
d’usos, que més o menys s’intenta aplicar i estem d’acord amb que hi ha activitats que 
de vegades poden tenir un cert impacte, tots ho sabem, intentem cuidar-ho i també és 
cert que hi ha una demanda molt important per banda del món associatiu d’estar a 
dins del Claustre i no només al Claustre sinó fins i tot a dins l’Església a fer activitats. 
Tots ho sabem. Bé, això s’intenta frenar, s’intenta filtrar i bé, per exemple d’aquí a poc 
confiem que guanyarem un espai més molt cèntric com és el Celler Cooperatiu, que 
confiem poder descarregar una part d’aquestes activitats que fem a Claustre, Plaça de 
l’Om, etc. i poder-les encarrilar. Però vaja, la força d’iman que té el Monestir i el 
Claustre, en fi, és un reclam que costa de vegades posar-hi un fre per a que les 
pròpies entitats i el món associatiu aleshores et pregunten per què no és de tots allò. 
És un debat obert. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
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CONSELLS DE BARRI: És referent al tema dels Consells de Barri perquè hi ha una 
contradicció entre alguns Consells, perquè en alguns es permet, el President del 
Consell permet la participació dels representants dels Grups municipals en les taules 
de treball i en altres no. Llavors, és per veure si podem determinar de forma conjunta 
a tots els Consells de Barri si formen part o no i que el nostre desig és que formin part 
i que tinguin veu i vot, perquè encara que sigui un òrgan de participació, és un òrgan 
de participació que encara que es vulgui que sigui de caràcter tècnic, les persones 
que l’integren doncs són tècnics i no tècnics i hi hauran persones que no són tècnics 
de les entitats, de les associacions de veïns, que no tenen un caràcter tècnic. Per tant, 
creiem que els representants dels partits també han de participar.  
 
 . REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. FRANCESC CAROL (RESPOSTA):  
 
CONSELLS DE BARRI: Bé, el tema dels Grups de treball, una cosa que ens ha de 
quedar clara és que el més important i la formalitat es fa en el Consell de Barri. El 
Grup de treball és, com diu la paraula, un lloc on es reuneix un grup de gent, 
bàsicament veïns amb tècnics i on es fa treball sobre determinades coses, ja sigui 
mobilitat, seguretat, temes en concret. Per tant, el que fa el reglament que hem 
aprovat és intentar-ho regular, per què? Perquè perdríem “frescura” i perdríem 
immediatesa. D’acord? És a dir, el lloc polític és el Consell de Barri, el lloc més tècnic 
a l’hora de treballar les coses en concret i on portar les coses treballades de cara al 
Consell de Barri és el grup de treball. El reglament no diu res. De fet, no existeix un 
article que digui si poden anar els membres de l’equip de l’oposició i de l’equip de 
govern o no. És a dir, si hi ha un representant dels polítics no diu res el reglament i ho 
hem fet intencionadament. Precisament perquè sigui el més flexible possible en les 
seves convocatòries. Per tant, dubto que hi hagi problema a l’hora de convocar els 
representants, és a dir, el tema està de que sigui un lloc on bàsicament siguin els 
veïns els que treballin directament amb els tècnics. Per exemple, els Presidents no 
tenen per què anar als Grups de treball, d’acord? Per tant, entenem que en certa 
manera és una manera de no polititzar-los. Respecte al demanar veu i vot és que no 
es vota. S’acostumen a arribar a acords més o menys consensuats. Ho torno a dir, és 
un grup de treball, és a dir, jo crec que la formalitat del reglament s’ha d’aplicar 
sempre en el Consell, no en el grup de treball. Per tant, estem intentant regularitzar a 
vegades excessivament i per això hem optat per no regularitzar-lo. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(RÈPLICA): 
 
CONSELLS DE BARRI: Suposo que entén que els representants dels partits també 
tenen a lo millor aportacions bones que fer de caràcter tècnic, o sigui, no estic dient de 
caràcter polític. A lo millor també seria bo donar-los veu per a que puguin fer aquestes 
aportacions que siguin de caràcter tècnic, perquè a lo millor s’avança amb això.  
 
 . REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. FRANCESC CAROL (RESPOSTA): 
 
CONSELLS DE BARRI: Correcte, totalment d’acord amb vostè. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(RÈPLICA): 
 
CONSELLS DE BARRI: Limitar-ho seria doncs no fer a lo millor un bé en aquella 
taula per una aportació que sigui bona pel barri. 
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 . REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. FRANCESC CAROL (RESPOSTA): 
 
CONSELLS DE BARRI: Correcte, jo sóc partidari del sistema legal nord-americà i 
britànic, és a dir, no només permetre allò que estigui legislat sinó que si no està 
prohibit es permet. El reglament no diu directament que no hi puguin anar. D’acord? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Carol. Crec que es podran posar 
d’acord. 
 
 . REGIDORA SRA. Mª DOLORS DOMÈNECH, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Jo tinc dos precs. 
 
COMPLIMENT LEGALITAT BANDERES PER LA FESTA MAJOR: Només volia 
recordar al grup municipal que durant els dies de celebració de la passada Festa 
Major de Sant Cugat les banderes no onejaven a la façana d’aquest ajuntament, 
excepte la de Sant Cugat. Aquest fet vulnera allò que estableix la Llei 39/1981, de 28 
d’octubre, on en els seus arts. 3 i 4 diu que han d’onejar la bandera nacional i 
l’autonòmica. Coneixedors també de l’existència d’un Reglament especial d’honors, 
distincions i protocol d’aquest ajuntament, que estableix en el seu art. 24.3) que 
només en actes institucionals corporatius de caràcter singularitzat serà utilitzada la 
bandera catalana junt amb la bandera de la ciutat, però que en cap cas es pot donar a 
aquest precepte una interpretació contra la llei, que vulneri els principis de legalitat. És 
per això que demanem a l’equip de govern en previsió de les dates que s’apropen que 
vetllin pel compliment de la legalitat vigent. 
 
TRÍPTIC DE LA CUP: L’altre prec ve arrel d’un tríptic que els companys de la CUP 
han fet arribar a tots els habitants de Sant Cugat on citen unes paraules que el meu 
president i portaveus Sr. Jordi Carreras, li imputen que va dir el 16 de gener de 2012 
perquè ells fan aquesta menció del Cugat.cat. Jo el que voldria demanar a l’equip de 
govern és que donat que és una mitjà públic, cugat.cat, i donat que rep una subvenció 
de l’ajuntament, que per favor respectin les paraules que es diuen i que no les canviïn 
i que literalment diguin el que les persones en aquest cas del meu partit diuen, no vull 
ara repetir el que va dir el meu portaveu, no vull repetir el que diu el tríptic de la CUP, 
no és necessari, perquè això fa referència a un fet del 16 de gener, però sí que voldria 
que els mitjans de comunicació que estan subvencionats, que són públics, que 
s’atenguin a les paraules i a les declaracions. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si ens deixa còpia d’aquests documents així 
podrem també tenir-los i evidentment prenem nota dels seus precs. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP:  
 
MITJANS DE COMUNICACIÓ: Certament hi ha qüestions que s’hauran de tractar a 
l’OAMCIC, que és l’Organisme competent per parlar d’això, però jo crec que hi ha 
coses que són de la suficient transcendència com perquè el govern municipal al 
menys intervingui d’alguna manera, perquè miri ja li vaig dir a l’última reunió de 
portaveus a la que vaig assistir, que és la penúltima, perquè a l’última va anar el Sr. 
Álvaro Benejam, de manera que no em renyi dient que no vaig a les Juntes de 
Portaveus perquè ja sap que no és veritat, i ara no hi ha públic però abans sí, i no es 
poden llençar acusacions que no són certes a un portaveu, i més quan no pot 
contestar en aquell moment, això de passada, llavors en aquesta reunió de portaveus 
que vaig estar li vaig dir que em semblava una conducta molt desmesurada el fet de 
que tant Cugat.cat, que és un mitjà públic, com el mitjà privat que és la Televisió de 
Sant Cugat, tinguin una línia directa amb l’alcaldessa en virtut de la qual cada mes 
vostè disposa d’un espai televisat de mitja hora per despatxar-se com més li vingui de 
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gust, cosa que si parla de la política municipal em sembla bé però si ataca -com a 
vegades fa- als partits polítics em podria semblar bé si tinguéssim ocasió de defensar-
nos, però és que no és el cas, i des que li vaig dir això resulta que s’ha complert un 
any de mandat del consistori i ens han fet una entrevista als portaveus de l’oposició, 
no s’ha filmat en televisió, s’ha posat un audio, ha durat no sé si ha arribat ni a 24 
hores a la portada de la publicació, i a vostè la tenen allà cada mes diferents dies, i no 
li faig el “reproche” a vostè, perquè vostè senzillament “se deja querer”, però el que 
vull dir és que amb això s’ha d’intervenir perquè això és tan manifestament 
desproporcionat, és tan manifestament antidemocràtic que crec que s’han de posar 
mesures, d’alguna manera o d’una altra això s’ha de regular. 
 
Si vostè veiés al Sr. Rajoy que surt cada mes a la Televisió Española o el Sr. Mas a 
TV3 i cada mes el posessin mitja hora i que aleshores la resta de partits de l’oposició 
no poguessin ni treure el nas, o com a molt el dimarts al matí poguessin anar a una 
tertúlia compartida entre varios a dir alguna cosa, home!, això és una cosa molt 
desproporcionada. És potser ara últimament la més llamativa, però perquè es faci una 
idea, el divendres em penso que vaig anar a un sopar amb la Sra. Susanna Pellicer a 
la Llar d’Avis de la Parròquia -jo no he vist la notícia, m’ho han dit- o sigui que em puc 
equivocar i si m’equivoco ja demano disculpes d’entrada, però sembla ser que la 
notícia al dia següent deia: “Assisteix al sopar la tinent d’alcalde Sra. Susanna Pellicer 
i un regidor de l’oposició”, sense especificar, i al menys aquesta vegada van fer la 
menció a “un regidor de l’oposició” perquè n’hi va haver un altre que van anar dos 
regidors del Partit Popular, en un altre acte, no recordo ara quin va ser, que jo no hi 
era, i va sortir a la notícia només el regidor de CiU, els dos regidors del Partit Popular 
en aquest cas no és que no diguessin el nom sinó que no van ni aparèixer. Això són 
anècdotes, són anècdotes concretes, una de les tantes anècdotes, però aquest tema 
que li dic últim em sembla que ja és com per no deixar-ho passar tranquil·lament ni pel 
propi prestigi de vostès que han de demostrar que realment són un govern que encara 
que tingui una majoria absoluta doncs respecta als altres partits, respecta la 
democràcia i respecta la llibertat d’expressió de tothom. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Com li he dit Sra. Domènech, 
prenem nota dels precs, i Sr. Carreras, no puc acceptar que vostè digui que Cugat.cat 
és un mitjà o que la pràctica que fa és antidemocràtica, no hi estic d’acord, al revés, 
crec ... 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: He 
dit que en aquest fet concret sí. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs miri no hi estic d’acord, perquè vostè té 
l’opció d’anar 4 vegades al mes al Cugat.cat i jo només hi vaig una vegada al mes, i 
aquesta vegada que hi vaig precisament no parlo de política, precisament no parlo de 
política, parlo de serveis als ciutadans, parlo de si hi ha problemes per circular amb 
bicicleta o del trànsit a través de les zones peatonals, o parlo de si hi ha un forat al 
carrer o de les preguntes que em poden fer ciutadans, per tant no puc admetre ni puc 
estar-hi d’acord. El que jo reivindico, crec, és la pluralitat del Cugat.cat, a vostès els hi 
agradarà més o menys però crec que són un mitjà molt professional. Entenc que quan 
no s’està d’acord amb el tractament d’una notícia se’ls hi ha de dir, però li ben 
asseguro que hi ha grans professionals al darrera d’aquest mitjà i no coincidim amb la 
valoració que vostè fa ni tampoc en que sigui poc democràtic. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
problema d’aquesta qüestió Sra. Alcaldessa és que els fets són fets, i aleshores a 
partir d’aquí un pot dir que aquesta paret no és blanca, és negra, val, però és blanca. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, sí, Sr. Carreras, els fets són fets. 
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 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: 
 
PUBLICACIÓN MONOGRÀFICO MUNICIPAL: Desde hace poco tiempo se publica 
en Tot Sant Cugat un monográfico municipal sobre la información de la labor del 
Gobierno a razón de 1.200 € la publicación. Se publica mensualmente, se publica en 
el Tot, es un monográfico que aborda temas de tarea de gobierno que ejecuta su 
equipo y en nombre del grupo municipal del PP le pedimos que lo suprima, ¿por qué?, 
pues porqué como acaba de decir usted Cugat.cat que es un medio tan profesional 
pues ya publica la labor de gobierno, la tarea de gobierno, el Diari de Sant Cugat 
también publica la tarea de gobierno, Tot Sant Cugat también publica la tarea de 
gobierno, y claro el tema es grave porque imagínese usted que por ejemplo, a título 
de ejemplo, el Sr. Rajoy publicara cada mes en La Vanguardia, o en El País, una hoja 
con todas las medidas y mira que ha aprobado medidas cada viernes, pues imagínese 
que lo hiciera con cargo al presupuesto público, al presupuesto de todos, no al 
presupuesto de cargo del partido sino del público, entonces yo creo que la 
comparación es bastante ilustrativa y en este sentido pedimos al equipo  de gobierno 
que la suprima. 
 
POLICIA LOCAL: La siguiente pregunta va dirigida al teniente de alcalde de 
Seguridad, y consideramos que es bastante grave lo que ha comentado el Sr. Sïndic 
de Greuges esta tarde en esta sala cuando afirma que la Policía Local en materia o en 
referencia a las denuncias y lo quiero leer porqué no quiero inventarme las cosas, 
referente a las denuncias de la Policía Local tengo que hacer especial mención a lo 
siguiente: falta de respuesta por parte del ayuntamiento ante los recursos y 
alegaciones presentadas por ciudadanos, lo cual veo grave; falta de prueba de las 
sanciones impuestas, y esto no lo dice el PP, lo dice el Síndic; y falta de los requisitos 
legalmente establecidos en las denuncias, es decir, falta de fundamentación jurídica. 
Parece que esté hablando de la ley de la selva y estoy convencido de que no es así; 
nos gustaría Sr. Teniente de Alcalde que diera explicaciones al respecto si es posible. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per la primera qüestió li respondrà, de fet és un 
prec, i l’atendrem o no en funció de la nostra valoració, però li passarem la paraula a 
la regidora de Comunicació.  
 
. REGIDORA DELEGADA DE COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA): 
 
PUBLICACIÓN MONOGRÀFICO MUNICIPAL: L’atendré, com ja li vaig explicar a la 
Comissió Informativa de fa un mes i mig, diria. Nosaltres com a govern tenim 
l’obligació d’informar dels serveis que oferim als ciutadans, abans hi havia –com vostè 
sap- un butlletí municipal que era l’Ajuntament Informa que per “x” motius es va 
decidir deixar de fer i llavors tenim dos opcions, o tornar a fer l’Ajuntament Informa 
que llavors tenia un cost de 9.500 € mensuals, o buscar alternatives, per què anem al 
Tot Sant Cugat?, doncs perquè el Tot Sant Cugat té una tirada de 22.500 exemplars 
que a hores d’ara queda molt lluny de qualsevol mitjà que hi hagi a la ciutat, per això 
anem al Tot. 
 
El tipus d’informació que es dóna és informació sobre serveis a la ciutat com pot ser el 
Viu l’Estiu, temes sobre l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, etc., bàsicament serveis. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(RÈPLICA): 
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PUBLICACIÓN MONOGRÀFICO MUNICIPAL: Aquí el problema no es si es el Tot 
porque tiene 22.000 ejemplares, o sea aquí el problema no es el tipo de revista o la 
marca de la revista, aquí el tema es que es financiación pública de todos los 
ciudadanos, entonces como veo que no están muy por la labor de suprimir esta 
información lo que si que le pido es que entonces -y creo que a esto no se puede 
negar por el principio de justicia, yo creo- y es que si se publica la labor de la tarea de 
gobierno que se publique también la labor del grupo de la oposición, que también 
trabaja por el bien común del pueblo. 
 
 . REGIDORA DELEGADA DE COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA): 
 
PUBLICACIÓN MONOGRÀFICO MUNICIPAL: És que no es publica la “labor de la 
tarea de gobierno”, o sigui es publica tot el que fa la corporació, estem oposició i 
govern, el que fem tots com Ajuntament. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
POLICIA LOCAL: Amb carinyo cap els companys de la CUP que no se m’ofenguin. A 
veure, que això m’ho pregunti la CUP seria potser normal però que m’ho preguntin 
vostès ..., que vostès posin en qüestió la feina de la Policia Local ja és el colmo. Sap 
quantes multes es tramiten a l’ajuntament de Sant Cugat cada any?, moltíssimes, 
però quan dic moltíssimes vull dir milers de multes; sap quants casos figuren a 
l’informe del Síndic?, 22 casos. Per tant dir que hi ha un gran problema de no atenció 
a les persones en temes de multes de trànsit doncs no és veritat; jo cada dijous el tinc 
dedicat només a rebre ciutadans que no estan d’acord amb la resolució que se’ls hi ha 
fet de la multa, perquè és evident que a vegades no els hi agrada la resposta que se’ls 
hi dona, i ens passa i al final els rebo a la Policia i intentem veure si realment tenia raó 
o no tenia raó i amb el recurs que presenten. Estem parlant de 22 persones, per tant 
no em posi això com si fos una cosa el més normal del món, per tant posi si us plau 
les coses en la seva justa mesura i no vulgui fer aquí d’un cas particular una norma 
general. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(RÈPLICA): 
 
POLICIA LOCAL: Creo que era Sócrates que decía que la opiniones no se valoraban 
por su cantidad sino por su calidad. Aquí no estamos hablando de 22, ni de 222, ni de 
2, aquí el problema es el hecho, solo que haya un recurso no respondido, solo que 
haya un recurso no fundamentado jurídicamente, solo que haya una falta de actividad 
probatoria, esto ya me exige a mi como regidor de la oposición interpelarle a usted, 
que de explicaciones, usted las ha dado, usted me ha empezado a hablar de que 
usted los jueves por la tarde o por la mañana recibe a gente, i mire, yo creo que la ley 
no se lo exige que reciba a gente pero en cambio lo que sí que tiene que hacer es 
responder los recursos conforme a derecho. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
POLICIA LOCAL: Sap què passa?, que al final alguns d’aquests casos és la paraula 
del Policia contra la paraula del ciutadà, m’entén?, i per tant pot passar que el ciutadà 
cregui que té raó però el policia es ratifica en la denuncia, o sigui no és tan senzill. 
Vostè planteja aquí una problemàtica que a vegades un cotxe aparcat amb una roda a 
sobre d’un pas zebra, i li poso un exemple que me’n trobo molts, o una persona que 
ha deixat el cotxe 5 minuts en doble fila i li han posat una multa, per a aquella persona 
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allò no és una infracció però el Policia es ratifica en que allò és una infracció i per tant 
és la paraula de l’un contra l’altre, per això a vegades els rebo, perquè potser el 
ciutadà pot aportar alguna cosa més que en aquell moment no ha pogut aportar amb 
la documentació, doncs que per exemple tenia la mare malalta i l’havia de portar al 
metge, que és minusvàlida, i per tant havia de deixar el cotxe en doble fila, doncs per 
això a vegades atenem. I hi ha alguns casos que és evident que al final és la paraula 
del ciutadà contra la de la Policia, la Policia és una autoritat i el que no puc entendre 
es que vostè posi en dubte la feina dels professionals de la Policia d’aquesta casa, i 
per tant si us plau li demano que sigui una mica més just amb la feina que fa la policia 
en aquesta ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP:  
 
MOCIÓ APROVADA SOBRE EL PLA DE FAMILIES NOMBROSES: La pregunta era 
per la Sra. Esther Salat i és la següent, i no cal que me la respongui avui, però el mes 
de gener es va aprovar una moció que vam presentar nosaltres amb el suport de CiU 
sobre el Pla de famílies nombroses on s’aprovaven tota una sèrie de mesures a 
prendre, i no sé si se n’ha pres alguna o no i m’agradaria que em digués què se n’ha 
fet d’aquella moció i del que es va acordar llavors. 
 
 . REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I FAMÍLIA, SRA. 
ESTHER SALAT (RESPOSTA): 
 
MOCIÓ APROVADA SOBRE EL PLA DE FAMILIES NOMBROSES: En la moció, si 
vostè ho recorda, la principal actuació que es feia és recollir totes les polítiques que es 
feien d’atenció a la família i tots els serveis que hi havia i els avantatges cap a les 
famílies nombroses i monoparentals i en les famílies en general, recollir-les totes i 
posar-les al web municipal, això ja s’ha fet durant tota aquesta setmana, i si vostè mira 
en el web municipal l’apartat de famílies ho podrà trobar. Ha estat una feina llarga 
perquè no només hem volgut recollir el que fèiem a l’ajuntament sinó també totes les 
polítiques que fa el Departament de Benestar Social i Família, fer els links amb 
l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, i això ens ha comportat temps, és 
una regidoria transversal en la que hi treballen els tècnics de tot l’ajuntament i crec 
que hem fet una bona feina i també amb el prec de si troben alguna cosa a faltar o 
alguna manera d’enriquir-ho doncs serà molt benvingut. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP:  
 
MOCIÓ APROVADA SOBRE EL PLA DE FAMILIES NOMBROSES: Moltes gràcies 
per la informació i ho aniré a veure a la web que encara no ho he vist, sinó no li hauria 
preguntat. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 00,14 h, del dia 19 de juny, la Presidència aixeca 
la sessió en el lloc al principi indicat, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


