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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÈS 
 
Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
 
Regidors: 
X. TIZÓN I NOGUERAS 
F. CAROL I ALFÉREZ 
J. BARBANY I FREIXA 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
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-un minuts del dia vint-
i-u de maig de dos mil tretze, 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, 
havent estat excusades les 
absències de la regidora Sra. 
Cazorla i del regidor Sr. 
Casajoana. 
 

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

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Comencem l’ordre del dia però abans voldria 
excusar l’assistència del Sr. Pere Casajoana i de la Sra. Silvia Cazorla. 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA SOBRE TRASLLAT DATA 
CELEBRACIÓ PLE ORDINARI. 
 
 - RATIFICAR en els seus propis termes i textualitat literal, la Resolució 
d'Alcaldia núm. 781/13, decretada en data 29 d’abril de 2013 i concernent al trasllat de 
la data del Ple ordinari corresponent a l'actual mes de maig, del dia 20 al 21 del mateix 
mes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
 
 2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 15 
D’ABRIL DE 2013. 
 

- APROVAR per assentiment dels 23 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 15 d’abril de 2013. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER: Si em permet Sra. Alcaldessa, no és per 
esmenar l’acta anterior sinó d’un fet que surt en l’acta del Ple i que d’alguna manera 
m’agradaria esmenar un error que vaig cometre que va ser en una interpel·lació al Sr. 
Puigneró, en el torn de Precs i Preguntes, sobre el tema de la pilona i el malaurat 
accident de la muralla del Monestir. Òbviament la memòria em va fallar, pensava que 
la pilona era d’accés a tota la zona i concretament la pilona és d’accés al carrer de La 
Torre o a la Plaça del Rei, i per tant esmenar aquest error, demano disculpes per això 
i felicitar-nos de que ara sí que hi ha dues pilones i que per tant a mi m’agradaria que 
constés també en acta aquesta rectificació. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
 3.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER ELABORAR UNA ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT. 
 
 Atès que Sant Cugat es troba en un entorn natural i paisatgístic d’apreciat valor, 
entre la plana del Vallès i les serres de Collserola i de Galliners que atorguen a la 
ciutat unes condicions de qualitat de vida i de bioconfort amb notables taxes 
d’oxigenació de l’atmosfera i beneficis bioclimàtics, 
 
 Atès que el arbres i arbredes d’un municipi formen part del seu patrimoni, del 
seu paisatge i es troben fortament arrelats en l’imaginari col·lectiu i en les vivències 
personals de la ciutadania, 
 
 Atès que els arbres també tenen un alt valor ambiental, ecològic, sociocultural i 
paisatgístic, i que el seu gaudiment i preservació constitueix una exigència social cada 
vegada més creixent, 
 
 Atès que en el nostre municipi hi ha molts arbres singulars que no només estan 
enmig dels boscos sinó que, també, els trobem al costat de masies, camins, jardins 
particulars, etc. I que tots formen part del nostre patrimoni natural, cultural i històric i 
com a tals són mereixedors de protecció, 
 
 Atès que els arbres singulars destaquen per una o més característiques que els 
fan rellevants segons les seva dimensió, bellesa, edat, raresa, fets històrics 
ocorreguts al seu entorn, singularitat del lloc, etc. 
  
 Atès que actualment a Sant Cugat hi ha un arbre monumental que, per no estar 
declarat arbre d’interès local pel municipi, no pot estar inclòs en el catàleg d’arbres 
monumentals de la Generalitat de Catalunya (regulats pel Decret 214/1987, de 9 de 
juny, sobre declaració d’arbres monumentals i posteriors ampliacions), 
  
 Atès que l’EMD de Valldoreix va aprovar en el ple de juliol de 2012 una 
ordenança de protecció dels arbres locals, quedant protegits els arbres i arbredes de 
només una part del terme municipal de Sant Cugat, 
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Per aquests motius, es proposa que el ple municipal prengui els següents: 

 
ACORDS 

 
 PRIMER.- Elaborar una ordenança municipal de conservació, ús i protecció dels 
arbres i arbredes d’interès local, tant si estan en terrenys de titularitat privada com 
pública i que estableixi un règim disciplinari i sancionador pel seu compliment. 
 
 SEGON.- Que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament elaborin un catàleg d’arbres i 
arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local d’acord amb el Decret 
214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració d’arbres monumentals; el Decret 47/1988, 
d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local i el Decret 
120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals d’interès comarcal i 
d’interès local i la Revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 
Catàleg de Sant Cugat del Vallès. 
 
 TERCER.- Traslladar aquesta moció a les entitats ecologistes i ambientalistes 
del municipi.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Aquesta és una moció molt senzilla i es va presentar amb la finalitat d’establir 
algun tipus de reglamentació per tal de preservar l’arbrat que tenim a Sant Cugat que 
considerem que forma part de la riquesa patrimonial a part del valor ambiental i 
paisatgístic que tenen els arbres que tenim i a més a més d’això posar en valor 
aquells exemplars que per les seves característiques puguin tenir alguna singularitat 
que val la pena defensar. També cal tenir en compte que fa aproximadament un any 
l’EMD de Valldoreix va establir una ordenança en el mateix sentit, per tant ens 
semblava lògic que Sant Cugat ho tingués també. 
 
 (La regidora Sra. Roser Casamitjana dóna lectura a la part dispositiva de 
l’anterior moció). 
 
 4.- MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE MESURES PROTECTORES CONTRA 
LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 
 
 Les diferents infraestructures han estat un motor de creixement i de 
connectivitat de Sant Cugat del Vallès, tant socialment com econòmicament. Els 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, les vies ràpides AP7 (actual B-30) i els 
túnels de Vallvidrera (C-16), i en menor impacte la línia de RENFE, han condicionat 
aquest creixement ja que creuen i separen diferents sectors del municipi, a més de 
comunicar-lo amb la comarca, amb l’àmbit metropolità i amb la resta del país. 
 
 Aquesta proximitat amb les esmentades infraestructures, fetes en èpoques en 
que les premisses de preservació ambientals eren molt menys exigents que les 
actuals han deixat diferents aspectes menys positius i gens tangencials, tals com la 
contaminació, i d’entre elles la vesant menys coneguda d’aquesta, que és la 
contaminació acústica. 
 
 Atès que els paràmetres de confort acústic no estan estretament vinculats als 
nivells que estan estipulats com a límits en les normatives sectorials de referència i 
que la millora del Medi Ambient en general va vinculada a la necessària reducció de 
fons acústiques molestes, i que com a Ajuntament tenim l’obligació de millora de la 
qualitat de vida dels nostres veïns. 
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 Atès que fa dos mandats es va  sol·licitar el soterrament de les línies de FGC al 
seu pas pel centre del nostre terme municipal, tal i com ho han assolit les nostres 
ciutats veïnes del Vallès Occidental, tals com Terrassa, Sabadell i Rubí, i que les 
circumstàncies econòmiques d’ençà que es va aprovar la moció no han fet sinó 
empitjorar, fent inviable l’esmentat soterrament. 
 
 Atès que el mandat passat es va aprovar una moció  institucional sol·licitant a 
FGC mesures pal·liatives del seu impacte acústic, de l’estació del centre a l’estació de 
Mira-sol, on es sol·licitaven mesures pal·liatives de l’impacte acústic (apantallament, 
fricció dels rails, velocitat …) provocat per les línies de FGC al seu pas pel municipi. 
 
 Atès que a més l’any 2007 el Ministerio de Fomento va endegar l’ampliació de 
l’entrada del desdoblament AP7/B30 a l’àmbit de la Riera de Rubí-Rotonda de Can 
Domènech passant de 6 a 10 carrils incrementant-se la intensitat acústica a diferents 
punts de Mas Gener a Mira-sol i del Rossinyol i Regadiu a Valldoreix tal i com 
demostra la medició recent feta amb resultats molt propers al límit legal de 55dB en 
horari nocturn. 
 
 Atès que els ferrocarrils de RENFE provoquen molèsties acústiques al seu pas 
per Coll Favà i Carretera de Roquetes, essent poc eficients les pantalles existents.  
 
 Atès que Sant Cugat vol ser capdavantera en els aspectes de sostenibilitat 
ambiental, i que la millora de les molèsties de naturalesa acústica n’és una d’elles. 
 
 Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat l’aprovació dels següents acords: 
 
 PRIMER.- Instar a FGC a elaborar un estudi d’impacte acústic de la seva 
infraestructura amb objectiu de minimitzar-lo, d’acord  amb l’article 12  de la Llei 
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica en tots els punts amb habitatges 
propers al seu pas pel terme municipal, i que el presenti en breu a l’Ajuntament de 
Sant Cugat, juntament amb un Pla d’Etapes, tenint en compte que la Generalitat de 
Catalunya ha d’assolir els seus objectius de qualitat acústica, en les seves 
infraestructures de transport abans del 31 de desembre de 2020. 
 
 SEGON.- Instar al Ministerio de Fomento a revisar el seu estudi d’impacte 
acústic de la seva infraestructura amb objectiu de minimitzar-lo, d’acord  amb l’article 
12 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, en tots els punts 
amb habitatges propers al seu pas pel terme municipal. Demanar, també, que el 
presenti, en breu, a l’Ajuntament de Sant Cugat, i que adopti, en breu, mesures de 
reasfaltat amb asfalts microgranulars o sonoreductors, tal i com ja s’ha fet a l’AP7, al 
seu pas per Molins de Rei. 
 
 TERCER.- Instar a RENFE/ADIF que elabori un estudi de la seva 
infraestructura i de la eficàcia de les barreres sonorreductores, instal·lades amb 
objectiu de minimitzar l’impacte acústic d’acord  amb l’article 12  de la Llei 16/2002, de 
protecció contra la contaminació acústica, en tots els punts amb habitatges propers al 
seu pas pel terme municipal. 
 
 QUART.- Instar a l’empresa gestora dels Túnels de Vallvidrera, a elaborar un 
estudi de la seva infraestructura i de l’eficàcia de les barreres sonorreductores 
instal·lades amb objectiu de minimitzar l’impacte acústic, d’acord  amb l’article 12 de la 
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, en tots els punts amb 
habitatges propers al seu pas pel terme municipal. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 5 

 
ESBORRANY ACTA 

 CINQUÈ.- Traslladar els següents acords a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la direcció de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento, a RENFE/ADIF, a TABASA, a les 
entitats veïnals del municipi, a les entitats de comerciants i d’empresaris de la ciutat i 
als Consells de barris perquè se’n doni difusió. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Aquesta és una moció que va néixer en el Ple passat, arrel d’una moció del nostre 
grup, i que ha estat pactada amb la resta de grups i que per tant volem agrair a tots 
els grups que hagin pogut treballar aquesta moció institucional. Per posar-los en 
situació i no haver de llegir la moció només comentar-los-hi que a Sant Cugat hi ha 
diverses infraestructures d’importància que travessen la ciutat o que la voregen, com 
poden ser els Ferrocarrils de la Generalitat o les vies ràpides de l’AP7, els Túnels de 
Vallvidrera o la pròpia línia R8 de Renfe i aquestes infraestructures tenen coses 
positives perquè ens connecten amb el món i tenen coses negatives que generen una 
certa contaminació acústica. Hom pot dir que, home! primer estaven aquestes vies i 
després les persones, a vegades no és així, però tot i així com que el Ple de 
l’ajuntament tracta de millorar la vida dels ciutadans doncs creiem oportú fer una 
revisió de tota aquesta contaminació acústica, ja no només a partir del mapa de 
sorolls realitzat a la ciutat sinó instar a les altres administracions i empreses que tenen 
potestat per a fer palesa aquesta reforma i minvar la contaminació acústica, doncs el 
nostre ajuntament ha proposat un seguit de mesures. 
 
 (El regidor Sr. Pere Soler dóna lectura a la part dispositiva de l’anterior 
moció). 
 
 5.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER DECLARAR SANT CUGAT DEL VALLÈS 
LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS. 
 
 Amb data 15 de desembre de 2008 el Ple de Sant Cugat del Vallès va aprovar 
la Declaració Institucional per tal que Sant Cugat esdevingui Ciutat Amiga del 
Circ, demostrant l’interès de la ciutat per aquesta manifestació cultural. 
 
 D’alta banda agraïm al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix l’aprovació d’una 
moció que, amb l’adaptació corresponent, és la base de la present moció al Ple de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
 Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser 
respectats, no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o 
espectacles violents, ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment 
físic o psicològic o causar-los estats d’ansietat o de por.  
 
 Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
psicoetològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs solen viure en 
condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de 
camions on no poden gaudir d’un enriquiment espacial, estructural, alimentari ni social 
de qualitat.  
 
 Atès que els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges 
que, encara que hagin nascut en captivitat, mantenen els seus instints naturals i el 
procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a 
través de la violència.  
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 Atès que les administracions locals han d’afavorir i potenciar les conductes 
cíviques de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.  
 
 Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra.  
 
 Atès que els circs amb animals salvatges promouen una visió tergiversada i 
falsa dels animals, resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic 
majoritari d’aquests espectacles.  
 
 Atès que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de 
tot el món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.  
 
 Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc 
per a la salut pública per la possible transmissió de malalties.  
 
 Atès que alguns animals salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos 
d’animals que han escapat de les instal·lacions d’un circ i han causat greus danys 
materials i personals, a més de perillar la vida del propi animal.  
 
 Es sol·licita al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels 
següents acords: 
 
 PRIMER.- MANIFESTAR el compromís de Sant Cugat del Vallès amb els 
principis ètics, socials i ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, 
ja siguin domèstics, de companyia o salvatges.  
 
 SEGON.- DECLARAR que Sant Cugat del Vallès és contrària a l’exhibició 
d’animals salvatges en circs, o en altres activitats, que es trobin de manera permanent 
o temporal dins el nostre àmbit territorial, amb independència del lloc de residència de 
les persones propietàries o posseïdores d’aquest animals.  
 
 TERCER.- NO PERMETRE la instal·lació a Sant Cugat del Vallès de circs amb 
animals salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de 
garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.  
 
 QUART.- ADAPTAR les ordenances municipals introduint els canvis necessaris 
per tal de no permetre l’entrada ni la instal·lació a Sant Cugat d’animals salvatges de 
circ, encara que aquests no participin en l’espectacle. 
 
 CINQUÉ.- NOTIFICAR aquest acord a les associacions animalistes LIBERA! i 
AnimaNaturalis, a la Fondation Franz Weber, a les entitats animalistes de la ciutat, a 
la Federació i a l’Associació Catalanes de Municipis i al Govern de la Generalitat.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: Només recordar que l’any 2008 Sant Cugat es va declarar com a Ciutat 
amiga del circ i avui ens declarem Ciutat amiga del circ però sense animals. 
 
 Seguint diferents exemples, en particular fins i tot durant aquest any, el 
Parlament britànic s’ha declarar precisament en aquest mateix sentit i no voldria 
comparar això amb el Parlament britànic però en principi és un fet que s’ha donat, i 
abans de llegir els acords jo voldria agrair a l’EMD de Valldoreix pel redactat d’aquesta 
moció que convenientment adaptat l’adoptem en aquest Ple. 
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 (El regidor Sr. Joan Puigdomènech dóna lectura a la part dispositiva de 
l’anterior moció). 
 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
 6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR INSTANT AL 
CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA I A LA 
RESTA D’ADMINISTRACIONS IMPLICADES A NETEJAR EL PARC PER TAL 
D’EVITAR INCENDIS FORESTALS. 
  
 Atès que en els últims anys la massa forestal a Collserola ha augmentat un 
20%, dada que confirma el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.  
 
 Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar a l’octubre 
de 2012 una moció institucional per la creació d’un Pla local de l’energia on es 
reconeixia que encara resta per recollir una gran massa del sotabosc al nostre 
municipi causada en part per la ventada del 24 de gener del 2009 i la nevada de l’any 
següent.  
 
 Atès que s’han portat a terme diverses iniciatives per netejar el Parc Natural 
tals com el projecte “Netegem els boscos de les Planes” executat per 4 treballadors 
gràcies al Pla d’Ocupació municipal. 
 
 Atès que malgrat l’elaboració de diversos plans de neteja de boscos en 
cooperació amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i l’EMD de 
Valldoreix i la feina feta fins ara, cal donar major compliment als plans de neteja per tal 
d’evitar a l’estiu incendis a la serra. 
 
 Atès que la massa forestal de Sant Cugat del Vallès representa un 40% del 
territori, motiu pel qual és una obligació de l’Ajuntament de primer ordre executar les 
polítiques encaminades a evitar els incendis forestals incrementant si fos necessari les 
corresponents partides pressupostàries. 
 
 Atès que els impulsors de la campanya “Salvem Collserola del foc” han llançat 
ja diverses crides en aquest sentit advertint dels perills que comporta. 
 
 Atès que el Cos de Bombers ha alertat també del risc que suposa una 
acumulació de vegetació molt important en el cas que es donin les condicions 
meteorològiques per un incendi i ha destacat la importància d’estar preparats per quan 
arribi el foc, i que la manera d’estar-ho és reduir el combustible en algunes zones 
concretes del Parc. 
 
 Atès que en un radi de 20 kilòmetres hi ha 2,5 milions de persones, amb tota la 
activitat humana i deteriorament per al Parc que això suposa, i la dificultat que 
comporta per a mantenir l’entorn natural. 
 
 Atès la riquesa de flora i fauna existent al Parc Natural de Collserola que cal 
preservar i cuidar. 
 
 El Grup Municipal del Partit Popular de Sant Cugat del Vallès proposa al 
Ple de l’Ajuntament els acords següents: 
 
 PRIMER.- Instar al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i a la 
resta d’administracions implicades a recollir tota la massa de sotabosc que hi ha a la 
serra a causa de la ventada de l’any 2009 i la nevada del 2010, talar els arbres que 
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estan a punt de caure, i a netejar els camins secundaris del Parc, molts dels quals es 
troben actualment impracticables.  
 
 SEGON.- Instar a l’Equip de Govern de l’Ajuntament a fer les modificacions 
pressupostàries corresponents per tal d’evitar que no es porti a terme la neteja de la 
serra per falta de finançament. 
 
 TERCER.- Donar trasllat de la present Moció al Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, al Cos de Bombers, al Grup d’Autoprotecció Sol i Aire, a la 
Associació Veïns Sol i Aire, a les associacions de veïns de la Floresta i les Planes, a 
l’EMD de Valldoreix i al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Hace un par de semanas un periodista de la ciudad me comentaba que 
daba por supuesto que una moción de estas características reuniría un consenso en 
este Pleno por su escaso contenido político-ideológico y creo que no le faltaba razón 
por los argumentos que aducía. Efectivamente se trata de una moción de un alto 
interés general para la ciudad y yo voy a tratar los tres puntos que me parecen más 
importantes del argumentarlo que recoge el texto; para ubicarnos quisiera decir que la 
masa forestal de la ciudad representa el 40% del territorio, pocas ciudades de la 
comarca tienen tanta masa forestal como Sant Cugat, no toda la masa forestal está 
en manos privadas, creo que es el 30% de titularidad pública, dicho esto quisiera 
recordar que hace medio año ya que este Pleno aprobó una moción institucional en 
que se reconocía que todavía quedaba pendiente de recoger una gran masa de 
árboles caídos en el Parc de Collserola como consecuencia de los vendavales y 
nevadas de los últimos años, era la moción en relación a todo el tema de la biomasa. 
Han sido diversos colectivos en que durante los últimos meses han alertado del 
peligro que tenemos todas las ciudades que rodean o que están cercanas a Collserola 
por el alto peligro de incendio, sobretodo ahora que se acerca el verano. Quiero 
destacar principalmente al Cuerpo de Bomberos y a los impulsores de la campaña 
Salvem Collserola del Foc que han alertado de este riesgo que supone por la 
acumulación de vegetación considerable y de árboles caídos en la sierra, sobretodo 
ahora que estamos cercanos al verano y ello a pesar de los diferentes planes de 
limpieza de bosques que se han iniciado también en los últimos años como bien se 
pone de manifiesto en el texto de la moción. Creo que como ayuntamiento no 
podemos mirar para otro lado, es un tema urgente, hay un peligro potencial y la 
administración que debe regirse siempre por el principio de prudencia debería actuar 
ya, en este mes de mayo, a un mes del inicio del verano. Voy a limitarme a leer los 
tres puntos que son los acuerdos que se someterán a votación como tal. 
 
 (El regidor Sr. Bruno de Salvador dóna lectura a la part dispositiva de 
l’anterior moció). 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Abans de 
res voldria dir-los-hi que benvinguts a l’hora d’erigir-se en defensors de la causa 
ambientalista, suposo que les entitats ecologistes de la ciutat n’estaran agraïdes, tot i 
així parlaves de que se suposava que era una moció que recolliria consens però 
també saps Bruno que quan has exposat això estaves fent trampa bàsicament perquè 
ens trobem davant d’una moció que entenem que és oportunista i que a més a més a 
la Comissió Informativa on es va tractar ja se’ns va aclarir a vosaltres i a nosaltres que 
s’està fent un treball molt de fons sobre aquesta qüestió en la qual s’està posant en 
coordinació diferents àmbits de treball, dels quals fins i tot algun en surt a la moció i 
per tant entenem que com ja es va comentar a la Comissió Informativa i que de fet 
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nosaltres ens vam quedar amb la idea de que així seria, no és de rebut entrar una 
moció que segurament treballada en el conjunt de tots hagués pogut tenir bastant més 
calat i bastant més força. És per això que nosaltres en aquesta moció ens abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: A 
priori llegeixes la moció i diu “netejar el sotabosc de Collserola, etc., etc.” i és clar t’ho 
mires amb bons ulls, i també em sumo a la benvinguda que ha fet el Sr. Pros al Partit 
Popular a la protecció ambiental i a la protecció del territori, cosa que en d’altres 
indrets on han governat, no aquest grup municipal però sí d’altres del seu partit han 
arrasat i han deixat com un desert. En qualsevol cas jo crec que l’exposició en 
Comissió Informativa va ser clara, el regidor Puigdomènech va fer un oferiment 
d’intentar arribar a un consens de cara al proper Ple per intentar treballar d’una 
manera més ben enfocada, més adreçada cap el Consorci, que és qui ho ha de dirigir, 
la Serra de Collserola no és una muntanyeta al mig de Sant Cugat, és una cosa molt 
àmplia, molt complexa de gestionar i que afecta a molts municipis i entenem que els 
esforços han de ser mancomunats i dirigits pel Consorci, per tant nosaltres anunciem 
l’abstenció d’aquesta moció i no deixo d’intentar convèncer al Sr. de Salvador que 
intenti retirar-la i que al proper Ple presentem una moció conjunta de tots els grups. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
nostre grup entén l’esperit de la moció o creiem entendre l’esperit de la moció, vostès 
ho diuen al començament de la moció que en els darrers anys, en els darrers mesos, 
hi ha hagut iniciatives per arranjar aquesta problemàtica, fins i tot tenim fons 
d’ocupació que en aquests moments estan actuant i estan netejant el sotabosc, sí ja 
ho sé que ho diu, però és clar, això de traspassar la responsabilitat de neteja a altres 
institucions és curiós, i més quan en aquestes institucions nosaltres també hi som 
representats, perquè és clar d’una cosa que pot semblar molt senzilla li demanem al 
Consorci que ho faci jo crec que la gent del públic hauria d’entendre que nosaltres 
estem representats al Consorci, tenim un representant que si no vaig errat és el Sr. 
Puigdomènech i vostès entendran que faríem el ridícul si entrés una moció en el 
Consorci i li diguessin al Sr. Puigdomènech mira del teu ajuntament m’ha arribat això 
... Jo crec que és millor que treballem les coses i que utilitzem els canals que 
s’utilitzen normalment per instar el que són aquestes institucions i quan obtenim una 
representació dintre del Consorci, però és que no som els únics, també hi és la 
Diputació de Barcelona, hi és l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hi és també la 
Generalitat de Catalunya i els municipis que hi formen part que són El Papiol, Molins 
de Rei, Sant Just, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Esplugues, Cerdanyola 
i el propi Ajuntament de Barcelona, per tant Déu n’hi do!, però és clar, fent una ullada 
a la plana web tota aquesta informació l’haguessin trobat i segurament se n’haguessin 
adonat que presentar aquesta moció més enllà de tenir un caire d’oportunisme hauria 
d’estar construïda, perquè el títol de la moció hauria de ser “Proposta per proposar al 
Consorci ...” cosa que no està feta, perquè proposem directament al Consorci, però és 
que a més a més no només estem representats nosaltres sinó que vostès també 
estan representats, vostès, el Partit Popular, té representació en el Consell Executiu i 
tenen representació a l’Assemblea General del Consorci, la meva pregunta és: vostès 
han parlat per veure què diuen els senyors del Partit Popular del Consorci?, què fan?, 
perquè estan als òrgans de govern del Consorci i els hi fan aquestes propostes i apa, 
un brindis al sol!, moltes vegades ens titllen a nosaltres de que fem brindis al sol. 
Vostès diuen “estudiar la dotació pressupostària”, l’altre dia eren les càmeres de 
seguretat i ara és la neteja dels boscos, vostès saben quines són les seves prioritats?, 
cal recordar-li que vostès sempre posen excuses de que estem en crisi i de que hem 
de prioritzar la sortida de la crisi, bé, potser m’estic esplaiant una mica massa però jo 
crec que hauria d’haver-hi certa coherència i amb una proposta que en principi pot 
semblar innocent, netegem els boscos i tal, hi ha una certa perversió, se li ha de donar 
la volta al full i veure quin és l’entrellat d’aquesta moció i d’aquesta proposta que no 
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deixa de ser això, un fet oportunista i de tirar endavant amb unes reivindicacions amb 
les que ja s’hi està treballant com se’ls hi va explicar a la Comissió Informativa. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: En principi en la Comissió Informativa ja els hi vaig proposar treballar d’una 
manera segurament més integral aquest tema i en acabar la meva exposició els hi 
tornaré a exposar i a més a més a convidar-los a aquesta nova moció. 
 
 Primer de tot, la primera de les coses, és que en el tema del Parc de Collserola 
el tema no és netejar el parc sinó que és fer gestió forestal, és una altra cosa. D’altra 
banda també hi ha una cosa que s’oblida en els antecedents d’aquesta moció, cada 
any fem franges de protecció contra incendis, un tema molt important, aquest any les 
hem acabat, un tema bastant important. Pel que fa referència a un dels punts, pensar 
que la gestió forestal d’un parc com el Parc de Collserola es pot mantenir a base de 
partides pressupostàries dels municipis. De quan estem parlant?, de 50.000, de 
60.000, de 70.000 €?; aquesta és una equivocació, aquesta -des del meu punt de 
vista- és una equivocació. La gestió forestal, perquè estem parlant no de la neteja del 
Parc de Collserola sinó de la gestió forestal, ha de nodrir-se de l’economia que generi, 
aquest és exactament el motor que farà que el Parc de Collserola tingui una salut 
ambiental important. A casa nostra el que s’ha d’intentar és convertir aquesta massa 
sobrant, aquesta gestió forestal que generarà aquesta massa sobrant forestal en un 
producte energètic, això és el que contemplava a més a més el Pla d’energia local que 
vam aprovar fa uns quants plens, i perquè aquesta opció sigui viable, que la gestió 
forestal generi una economia que faci autosostenible el mantenir un parc com el Parc 
de Collserola en condicions, al que hem d’anar és a una entitat supramunicipal, i 
aquesta entitat supramunicipal podria ser el Consorci del Parc de Collserola, però 
efectivament què és el que passa en el Parc de Collserola?, doncs en el Parc de 
Collserola la propietat està disseminada, hi ha una part molt important, una part que 
no arriba a la meitat que és de propietat pública i en canvi n’hi ha altre que és de 
propietat privada. Quin és el procés en el qual estem nosaltres com a municipi en 
aquest moment, quin és el camí que estem fent?, doncs estem en el procés 
d’inscriure totes les finques públiques que corresponen al nostre municipi dintre del 
Parc de Collserola a nom de l’ajuntament, primer pas, aquest l’estem concloent. 
Segon pas, farem un conveni amb el Consorci del Parc de Collserola per cedir la 
gestió forestal en el Consorci, aquest és el segon pas que alguns municipis dintre del 
Parc de Collserola ja han fet i que nosaltres estem a punt de fer, però per què aquesta 
cessió de la gestió forestal?, perquè a continuació el Consorci del Parc de Collserola 
tenint una escala suficientment important generi una licitació perquè empreses facin 
l’explotació de manera que no tingui un cost pel municipi, a base de què?, doncs a 
base de crear aquesta economia d’escala que és generar productes energètics, el que 
tots estem entestats en generar una biomassa que sigui acceptable, això té a més a 
més un interès pel nostre municipi perquè aquesta biomassa que generarà pels propis 
municipis serà a un preu més baix que el que hi ha en el mercat en aquests moments, 
i a continuació no pretenem altra cosa també que no solament fer-ho en el que és la 
propietat pública sinó que la propietat privada segurament s’afegirà a aquesta gestió 
en escala suficientment important per fer possible i per fer viable que la propietat 
privada pugui fer gestió de la seva pròpia propietat que ara és un problema que 
nosaltres ens trobem en aquestes reunions que fem de defensa forestal. 
 
 Per tant, jo segueixo una altra vegada dient-los-hi que pel pròxim Ple amb l’ajut 
de tots els grups municipals, també amb el seu, estava intentant fins i tot suggerir-los-
hi el nom d’aquesta moció, els hi llegiré, el títol possible de la moció podria ser, fixi’s 
vostè en la intenció: “Moció a favor d’una gestió forestal autosostenible de la Serra de 
Collserola que afavoreixi el Pla local de l’energia i minimitzi el risc d’incendis”, jo crec 
que aquest és el camí que nosaltres hem d’encetar però amb la contribució de tots els 
grups municipals. Per tant el nostre grup votarà en contra d’aquesta moció. 
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 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Como dice el anuncio “el algodón no engaña”, acabamos de ver la 
voluntad política que tiene la mayoría de grupos de este Pleno en afrontar un 
problema que, insisto, no es de gestión forestal, dicen que haremos un convenio para 
la gestión forestal, que el parque ha de nutrirse de la economía que genere, y todo 
esto está muy bien, estamos de acuerdo, pero yo estoy hablando de un peligro ante 
un verano que se presume muy caluroso y no hay tiempo de firmar convenios, buscar 
acuerdos, la autogestión forestal, y eso está muy bien, pero yo me ciño al tema de la 
inmediatez, del peligro. 
 
 Sr. Pere Soler, usted nos ha dado muchos consejos como siempre nos da y 
está muy bien pero deje que le diga una cosa, tantos consejos que da, de que si falta 
esto o el título está mal, pues debe presentar enmiendas, si dice que el espíritu está 
tan bien pues presente enmiendas, que siempre presentan enmiendas a todo, pero 
claro como es del PP, no le vayan a ver a ustedes una moción del PP que se añade el 
PSC porque aún perderán más votos de los que siempre están perdiendo, entonces 
en ese sentido puedo entender que por una decisión estrictamente política y no de 
ciudad, no se sumen a presentar, y ya no hablo de los grupos de izquierda que sería 
bastante feo, otras mociones que ya cantaría demasiado y que las veremos en el 
próximo Pleno en un tema como este es mejor no acercarse al PP. Perdemos una 
oportunidad importante, un mes es mucho tiempo Sr. Puigdomènech, y creo que 
hubiera sido muy interesante si tan interesados están ustedes en poner solución a 
este problema, que ya hubieran presentado las enmiendas, nosotros le dijimos que 
estábamos abiertos al consenso, estábamos en plazo, presenten enmiendas, las 
discutiremos y con espíritu de consenso se llegará a un acuerdo, como se hace en la 
mayoría de mociones, no se ha presentado ningún tipo de enmienda, porque ustedes 
no han querido, no debe ser tan urgente para ustedes, nosotros consideramos que sí, 
ojala todo quede en una especulación teórica y no hayan problemas este verano, pero 
consideramos que es un tema de ciudad y que hubiera sido muy bueno que hoy, en el 
mes de mayo, hubiera salido ya una moción de este pleno que pudiera ejecutarse ya 
en el próximo mes de junio porque si se aprueba en junio se ejecutará en julio o en 
agosto. 
 
 Y en cuanto al tema -Sr. Soler, otro de los consejos que nos daba- de las 
partidas presupuestarias, mire, el Partido Popular siempre que sea para el bien del 
ciudadano y una necesidad consideramos que éste es un tema de ciudad como el 
tema de las cámaras de seguridad que antes relacionaba y no otros gastos que 
ustedes miran a otro lado, no es que los apoyen, pero miran a otro lado como son los 
80.000 € para políticas lingüísticas que se gasta este consistorio, o las subvenciones 
a entidades independentistas, eso sí que no son temes de ciudad y no mejoran la vida 
del ciudadano desde un punto de vista práctico. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(RÈPLICA): Sr. Puigdomènech li agraeixo les explicacions que ha feta amb més 
detall, jo crec que seria molt interessant que el Partit Popular es replantegés deixar-la 
sobre la taula i en tot cas potser vostès haurien de preguntar-se per què se’ls hi voten 
en contra o ens abstenim en les seves mocions, perquè no tenen capacitat d’arribar a 
acords, és allò de l’autopista, quan veuen que tots els cotxes venen en contra potser 
s’han de plantejar que són vostès els que no van en la direcció correcta. En tot cas, jo 
li he formulat una pregunta: el seu representant a l’assemblea general farà la mateixa 
proposta que vostès han fet aquí?, o l’ha fet ja?, perquè nosaltres sabem la resposta i, 
evidentment, no li diré. Tot i així Sr. Bruno, amb tot el carinyo, 300.000 € al Valle de 
los Caídos, això sí que és una subvenció feta i dreta. De tota manera qui genera 
incendis a la ciutat potser no són els boscos, són vostes. 
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 . REGIDOR SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: La primera de les coses que volia aclarir és que evidentment hi ha moltes 
coses en marxa de cara a la protecció immediata dels boscos, n’hem citat algunes: 
primer, plans d’ocupació, que a més a més ocupen diferents veïns en la neteja dels 
boscos, aquesta sí, neteja sobretot de deixalles, etc.; segona, les franges, molt 
important les franges en contra dels incendis; i tercera, i per què no dir-ho aquí?, tot 
aquest moviment de veïns que viuen al costat dels boscos, aquí per exemple tenim 
alguns veïns de Can Barata que en podran donar testimoni, doncs organitzar als veïns 
de cara als primers connats d’un incendi per a continuació que hi vinguin els 
professionals de l’assumpte.  
 
 Això és una manera de treballar, ara bé, jo el que els hi estic dient és que 
aquest bosc l’hem de solucionar, el Parc de Collserola l’hem de solucionar, i l’única 
manera d’arreglar el Parc de Collserola és fer gestió forestal, és l’única manera, és 
l’única manera. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       4 (PP) 
Vots en contra: 19 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Abstencions:       0 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 
 

 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Com ha 
passat amb la resta de grups hem decidit canviar el nostre vot davant dels arguments 
que ha donat el Sr. Bruno de Salvador barrejant un cop més naps i cols, subvencions, 
entitats independentistes amb incendis i davant d’arguments amb tan poc calat hem 
decidit votar en contra de la moció. 
 
 7.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, CiU, PSC, I 
ICV-EUIA INSTANT A LA DGT I AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL A NO 
IMPLANTAR EL CASC OBLIGATORI PER ALS CICLISTES DINS LES ZONES 
URBANES. 
 
 Exposició de motius. 
 
 La participació de la bicicleta en la mobilitat urbana creix després de 
molts esforços però encara no assoleix xifres rellevants. 
 
 Segons el Baròmetre de la bicicleta de Catalunya per a l’any 2012, un 29% de la 
població utilitza la bicicleta com a mínim 1 vegada a la setmana, i un 8% la utilitza 
cada dia o gairebé, el que representa més de 500.000 usuaris diaris a tot Catalunya. 
Aquesta xifra s’ha duplicat en els últims 6 anys. 
 
 A Barcelona, l’única ciutat on s’avalua periòdicament amb comptatges el 
nombre de bicicletes que circulen, en el període del 2006 al 2011, segons les dades 
bàsiques de mobilitat que elabora l'Ajuntament, s’ha incrementat de 47.600 a 118.000 
el nombre total de desplaçaments diaris estimats amb bicicleta, el que representa un 
increment d’un 150% en 5 anys. 
 
 Tot i la bona tendència que representa aquest increment, segons 
l’Eurobaròmetre de l’any 2010, l’Estat espanyol està a la cua d’Europa en quant a 
proporció de la població que declara que la bicicleta és el seu mode de transport 
principal. A Espanya aquesta magnitud no arriba al 2% mentre que a altres països 
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com Suècia, Alemanya o Dinamarca es troba al voltant d’un 15% i als Països Baixos 
supera el 30%. 
 
 El nou reglament tracta a la bicicleta com un obstacle tot i que existeixen 
a tots els nivells instruments normatius i de planificació que reclamen la seva 
promoció com una de les principals solucions per a la mobilitat, la 
contaminació, la salut i la seguretat a les ciutats. 
 
 La D.G.T. al·ludeix en el preàmbul de les normes d'aquest esborrany a un canvi 
en la forma de legislar per afavorir els elements més febles de la via, però en el 
moment de desplegar la normativa aquesta declaració d'intencions desapareix i, en el 
cas de la bicicleta s'apliquen normes que penalitzen l'ús de la bicicleta sense 
demostrar la seva efectivitat ni considerar les seves conseqüències, i es continua 
donant preferència a la via als vehicles de motor, més veloços i potents. Així, la 
bicicleta en lloc de ser considerada un vehicle amb tots els seus drets en l'article 176 
(Posició en la via), és relegada a la categoria d’"obstacle" a la via, posant-la 
preferiblement a la dreta per afavorir el pas dels vehicles més veloços, encara 
incorrent aquests en incompliments greus de la normativa pel que fa a l’avançament a 
ciclistes.  
 
 No es pot afirmar que s’hagi incrementat la inseguretat associada a 
aquest mode. 
 
 És cert que el nombre d’accidents amb bicicleta involucrades s’ha incrementat 
en els últims anys però de moment sempre al mateix nivell o per sota dels increments 
que es produeixen de la mobilitat amb bicicleta (km recorreguts). Entre 2007 i 2011 
l’augment del nombre d’accidents en zona urbana va ser del 43,3% i en zona 
interurbana del 56,4%, xifres coherents amb l’increment de la utilització d’aquest 
mode.  
 
 Les morts de ciclistes són majoritàriament atropellaments, i en aquests 
casos el casc es demostra poc útil. 
 
 L'única mort del 2012 a Barcelona ciutat d'una ciclista, va ser per un 
atropellament. De fet, les poques morts de ciclistes en zona urbana es produeixen 
majoritàriament per atropellament i en una bona part dels casos amb vehicles pesants 
implicats. En carretera, on l’ús del casc és obligatori des del 2003, tots els ciclistes 
morts per atropellament l’any 2012 el portaven posat.  
 
 Cal tenir en compte que el casc ciclista és un element esportiu dissenyat per 
pal·liar les conseqüències de caigudes i accidents menors, i no per a protegir davant 
d’impactes amb altres vehicles. En aquest sentit la seva obligatorietat fins i tot pot 
induir a una certa falsa seguretat dels usuaris que comparteixen la via que provoqui 
una reducció de la prudència en la conducció. Si bé la seva utilització és recomanable 
els efectes negatius de la seva obligatorietat superen amb escreix els seus beneficis. 
 
 L'obligatorietat del casc en zona urbana no té un suport tècnic rellevant ni 
tan sols en el marc dels estudis de seguretat viària. 
 
 La D.G.T. contínua sense fer cas dels innombrables  estudis que desaconsellen 
la implantació de l'ús obligatori del casc. De fet, el Consell Europeu de Seguretat en el 
Transport (European Transport Safety Council) va publicar l’any 2012 un important 
informe titulat “Aixecant el llistó – una revisió de les polítiques de seguretat de bicicleta 
a la Unió Europea”. L’informe proposa més de 60 recomanacions als governs 
europeus sobre com millorar la seguretat viària dels ciclistes. Cap d’elles demana fer 
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obligatori l’ús del casc, i de fet en la pàgina 47 de l’informe s’adverteix específicament 
que l’ús dels casc no hauria de ser obligatori. 
http://www.etsc.eu/documents/scientific_review_of_cycling_safety_web.pdf 
 
 L'obligatorietat del casc és rebutjada per gairebé tots els sectors afectats i 
en pràcticament totes les ciutats del món. 
 
 Nombroses entitats i ajuntaments ja s'estan manifestant contra aquesta mesura 
que a més no afavoreix el foment de la bicicleta i perjudica decisivament els sistemes 
de bicicletes públiques. Cal destacar entre d’altres posicionaments: 
 
- Les associacions d’usuaris de la bicicleta s’han mostrat unànimement en contra de 

la normativa, entre elles el Bicicleta Club de Catalunya, el col·lectiu d’Amics de la 
Bici o la Coordinadora en Defensa de la Bici (a nivell estatal). ConBici de fet 
proposa que s’exclogui del reglament el Títol de la Bicicleta fins que no es 
consensuï amb el sector. 

 
- La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, que agrupa una cinquantena de municipis de 

l’estat que volen ser capdavanters en la promoció de la bicicleta, entre els quals es 
troba Sant Cugat, va posicionar-se en contra de l’obligatorietat del casc en la seva 
reunió de la Junta del passat 12 de març de 2013. 

 
- L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 15 de març de 2013 una declaració 

institucional en què mostra el seu "desacord" amb la proposta de la Direcció 
General de Tràfic d'implantar l'obligatorietat de l'ús del casc als usuaris de la 
bicicleta en entorns urbans. El document insta al Govern espanyol a reconsiderar 
aquesta proposta tenint en compte les opinions del sector de la bicicleta i a 
implantar "mesures de seguretat activa" per millorar la prevenció dels accidents 
dels ciclistes. La declaració també insta als diferents grups municipals amb 
representació al Congrés a dur a terme totes aquelles "gestions oportunes" per 
aconseguir que la DGT canviï d'opinió. 

 
- A les ciutats capdavanteres del ciclisme urbà, Copenhagen, Amsterdam, etc., el 

casc  no és obligatori. D’altra banda, existeixen estudis en els únics llocs del món 
on el casc és obligatori (Austràlia, Nova Zelanda i Israel) que demostren que els 
ciclistes urbans han minvat un 40% degut a la mesura.  

 
 Fre al turisme més sostenible i al sector empresarial de la bicicleta. 
 
 És el moment de potenciar el nou jaciment de turisme que suposa el 
cicloturisme i un turisme més sostenible procedent d'Europa. Aquestes mesures 
allunyen aquest potencial turístic molt implantat en els països de la UE. Aquest 
Reglament pot posar en risc un sector que s'estava salvant de la crisi. 
 
 L’obligatorietat també va en detriment dels esforços fets fins ara al 
municipi de Sant Cugat. 
 
 Sant Cugat ha realitzat durant els últims anys esforços per a millorar 
progressivament la infraestructura d’itineraris, carrils-bici, voreres i rambles 
compartides, etc., pacificar la calçada d’alguns carrers i millorar la seguretat dels 
aparcaments. 
 
 També va col·laborar l’any 2012 activament en l’organització del 4t. Congrés 
Català de la Bicicleta i es va adherir a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta. 
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 Tot aquest esforç humà i econòmic veu reduïda de forma molt important la seva 
rendibilitat social amb aquesta mesura.  
 
 La DGT, en el cas de continuar amb aquesta postura no només perd una 
oportunitat molt important per avançar en la promoció de l’ús de la bicicleta, amb 
mesures de discriminació positiva dins les ciutats, sinó que pretén explicar a la 
societat que anar amb bicicleta és un perill i posa un fre incomprensible, també als ulls 
del món, per a l’increment de la seva utilització. 
 
 A C O R D S 
 
 - INSTAR a la Direcció General de Trànsit a que no incorpori al nou Reglament  
l’ús obligatori del casc per a la utilització de la bicicleta en zona urbana, exceptuant 
aquelles vies urbanes que per les seves especials característiques l’Ajuntament 
n’aconselli el seu ús. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest punt donarem la paraula a un ciutadà 
del públic que és el Sr. Huistra, benvingut i té la paraula. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. FEDDE HUISTRA, COM A MEMBRE DE BICICLETA CLUB 
CATALUNYA (BACC), EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, jo sóc Fedde Huistra, sóc holandès però visc aquí a 
Sant Cugat fa 8 anys i en fa 25 anys a Catalunya, el meu sogre diu que vaig ser el 
6.000.001, perquè era l’època de “som 6 milions”. Jo tinc 48 anys d’anar en bici, he 
vingut aquí més bé per animar a agafar la bici, he vingut aquí en bici també, sabia que 
no tindria problema d’aparcar perquè hi ha cinc aparcaments de bici i sempre tinc lloc 
per la meva bici. No sé quanta gent ha vingut aquí avui en bici, o a peu, altres en 
cotxe, jo crec que tots tenim aquí a Sant Cugat una ciutat fantàstica per anar en bici, 
una ciutat verda, amb molts parcs i molts carrils bici, amb molts vials on poder anar en 
bici sense tenir carrils bici. És una ciutat tranquil·la, és bastant plana, i es pot anar en 
bici fantàsticament. Ara ha sortit aquest nou reglament de la circulació, té un àmbit 
espanyol aquest reglament però en tot l’àmbit espanyol ja hi estan una mica en contra 
de posar el casc obligatori perquè és una eina per frenar la bici, i la bici ha d’anar 
endavant i no enrere, perquè hi ha poques bicis a Espanya. Holanda està al 
capdamunt, després ve Dinamarca, després Alemanya i molt, molt, molt, molt a baix 
ve Espanya, i Espanya és un país fantàstic per anar en bici, sempre parlen de la calor 
i de suar amb la bici i que és millor agafar la moto, la moto o el cotxe amb l’aire 
condicionat, i tot això està molt bé si has d’anar bastant lluny però si has d’anar per la 
ciutat la bici és una eina fantàstica i amb el casc el que es fa és frenar la gent perquè 
no volen portar un cas perquè se sua i si s’està ben pentinat el cabell se’n va en orris, 
per tant s’hauria d’anar sense casc i és més, ara hi ha més tendes de bicis amb motor 
elèctric, que és un petit ajut que jo per experiència ja puc dir que això és fantàstic 
perquè es pot anar de Valldoreix al Tibidabo sense massa esforç, és un ajut, jo animo 
molt també a la gent gran per anar en bici, perquè es pot amb aquestes bicis 
elèctriques però sense casc si us plau, perquè el casc frena, amb el casc molta gent 
diu que no hi vol anar. I amb les bicis públiques, que aquí a Sant Cugat no en tenim 
masses, però a Barcelona per exemple n’hi ha moltes, doncs com s’hauria d’anar allà 
amb un casc, un casc de la bici, o un casc que tu portes sempre a la bossa, o un casc 
que es pot agafar, que està allà penjat ..., tot això són problemes i per això a Holanda 
no van amb casc, i a Dinamarca tampoc, a Alemanya tampoc, només hi ha un país on 
van amb casc obligatòriament amb la bicicleta que és Austràlia, i això queda una mica 
lluny, però aquí podríem copiar una mica les regles de la resta d’Europa, perquè va 
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molt bé anar en bici i és un motor d’economia, perquè si afavorim una mica més la 
bicicleta, hi haurà més tendes de bicicletes, es vendran més bicicletes, la gent estarà 
més sana, i si està més sana gasten menys diners públics per la sanitat, i també hi ha 
el tema de la sostenibilitat, que aquí hem tingut el 4t Congrés de la Bicicleta, i tot això 
va a favor de la bicicleta i si ara posem un casc tot el que hem guanyat fins ara es 
frenaria un altre cop i no hi ha massa necessitat, si es vol anar amb casc fora de la 
ciutat, d’acord, perquè encara no tenim carrils-bici separats de la carretera però a dins 
de la ciutat si tenim zones 30, o si tenim zones 20, la velocitat és molt baixa, i si hi ha 
un accident normalment són per atropellament de vehicles pesats que passen per 
damunt d’un ciclista i en aquest cas el casc no fa res. Jo deixaria el tema obert per si 
algú vol portar casc, no estic en contra del casc, i si algú vol portar un casc fantàstic!, 
jo no el porto però si algú el vol que el porti, no passa res, però obligar-lo ...., jo diria 
que s’hauria de veure el reglament més ampli, no només per la circulació de la 
mobilitat sinó que s’hauria de veure com un component de l’economia espanyola, 
hauria d’afavorir el tema de la bici perquè tenim aquí marques espanyoles de 
bicicletes, tenim gent de la bicicleta com l’Indurain o el Delgado, doncs tots aquests 
són exemples de bons ciclistes a Espanya i a més a més a Catalunya en tenim un 
molt bo de Valls que va morir en un accident i portava casc. 
 
Per acabar, jo animo a tots, aquests que estan encara a favor del casc obligatori, de 
pensar-ho un altre cop i pensar en l’economia, pensar en la sanitat, i sobretot animo 
als nens dels col·legis de Sant Cugat vagin en bici, això seria l’últim punt que 
m’agradaria remarcar. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Huistra, per part dels diferents 
grups no intervindrem atès que ja ha intervingut vostè, en tot cas no sé si el grup 
Popular que no subscriu la moció es vol pronunciar al respecte. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: En primer lugar agradecer su amable intervención, pero el grupo 
municipal Popular va a votar en contra de la moción por una serie de motivos, es 
verdad que en algunos ayuntamientos de España donde gobierna el Partido Popular 
se ha promovido la no obligatoriedad del casco, por ejemplo creo que incluso 
ayuntamientos no gobernados por el PP el Partido Popular se ha mostrado en contra 
de la obligatoriedad, por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona porque en esta ciudad 
por ejemplo se da un fenómeno que es el “bicing” que no se da en Sant Cugat, hay 
unos intereses jurídicos a ponderar que aquí no es el caso que se tengan que 
abordar. Yo creo que es un hecho cuestionable que no hay una sola medida de 
prevención que ha sido recibida en su momento de manera favorable por todo el 
mundo. Cuando en 1992 se introdujo la obligatoriedad del casco en ciclomotores la 
reacción también fue muy parecida a la actual, hubo un movimiento de contestación 
muy fuerte, con el tiempo la gente lo fue asimilando y hoy todo el mundo lo da como 
obvio. Según datos cruzados de las Policías Locales y de la Guardia Civil el 20% de 
los ciclistas muertos y heridos en ciudad y en carretera lo son por una lesión craneal, 
la evidencia en la utilidad del casco para reducir la probabilidad de la lesión craneal es 
incuestionable, hay muchos estudios científicos que lo establecen. Nosotros vamos a 
poner sobre la mesa dos, y estos estudios científicos que avalan la obligatoriedad del 
casco, ya no solo determinan la eficacia del casco como medida de protección sino 
que establece la efectividad de una norma que obligue a ello. La red internacional 
especializada en la elaboración de informes sobre recomendación de salud pública 
Coach Rain estableció de manera clara que la implantación por ley del uso del casco 
en ciudades es efectiva en la reducción de lesiones craneales, es decir, no es 
indistinto llevar casco que no llevarlo, es una medida de mayor seguridad, tiene 
también sus contrapartidas, es verdad, pero nosotros en este caso primamos la 
seguridad a la expansión de la bicicleta, del desarrollo de la bicicleta como vehículo de 
transporte. A resultados similares también ha llegado otro estudio, canadiense éste, 
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publicado en la revista Injurie Prevention que indica que la prevención legal no 
comportó una reducción significativa del uso de la bici, es verdad que hubo una 
reducción pero ésta no fue significativa. Nosotros por ello vamos a votar en contra 
pero también nos mantenemos a la expectativa de que estamos hablando de un 
borrador de reglamento y podría en su momento haber un cambio normativo pero la 
posición del grupo municipal del Partido Popular es ésta. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Huistra, no li puc tornar a donar la paraula, no 
està contemplat en el nostre Reglament, ho lamento, però sí que tenen la paraula 
altres grups que vulguin intervenir. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: En tot cas 
per complementar una mica el que comentava el Fedde i per rebatre una mica els 
estudis aquests que comentava el Sr. Bruno de Salvador, dir que la moció també posa 
estudis sobre la taula, a més estudis que porten dades i estadístiques molt concretes i 
en aquest sentit es parla per exemple del posicionament del Consell Europeu de 
Seguretat en el Transport, així com el posicionament i els estudis aportats per un 
munt d’associacions de bicicletes, tant de l’Estat com de Catalunya.  
 
 El Fedde ha centrat molt la seva intervenció en el fet de la dissuasió que pot 
portar el fet d’obligar a utilitzar casc quan estem plantejant-nos usar la bici per l’espai 
urbà i és molt cert però és que a més a més també el nou esborrany de Reglament 
parteix d’una premissa que jo crec que la moció explica molt bé, i és el fet de que es 
planteja la bici o es presenta la bici com un obstacle i no com un vehicle, amb tots els 
drets que això comporta. Jo crec que això segurament és el fil conductor de la moció i 
és el que segurament ens fa entendre per què s’està plantejant no usar el casc, si 
més no que no sigui de manera obligatòria, i a sobre està demostrat que no serveix a 
l’hora d’evitar accidents. 
   
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
crec que amb l’exposició i el complement que ha fet el Guim queda bastant clar. En 
qualsevol cas des d’Iniciativa nosaltres sí que apostem per la bicicleta, entenem que 
el que cal fer és dissenyar i implantar mesures de seguretat més enllà d’un element 
concret, i tenir planificada en aquest cas la ciutat amb carrils bici d’una manera que es 
pugui circular amb bicicleta d’una forma segura, més enllà d’una mesura concreta que 
a més a més com s’ha comentat el que fa és dissuadir de l’ús d’aquesta bicicleta. 
Nosaltres sí que estem convençuts que el casc allà a on no sigui obligatori per ser 
vies ràpides tampoc no fa res més que ser un complement més, que alhora d’estar a 
la ciutat i anar a unes velocitats normals i a uns carrers de zones 20, zones 30, zones 
40, no ha d’haver-hi cap problema però en qualsevol cas a la ciutat hi ha en marxa tot 
el procés del Pla de Mobilitat, que segur que el Sr. Bruno de Salvador li encantarà que 
li tregui aquest tema, que aposta per la bicicleta, que aposta pel carril bici, no com 
altres grups que no han donat suport i que no aposten per la bicicleta com ha quedat 
clar en “panfletos” i en la intervenció que ha fet ara. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument perquè jo crec que en l’exposició que ha fet en defensa de la moció està 
claríssima quina és la repercussió de la utilització del casc en cas d’accident. 
Nosaltres ho hem estat estudiant i el nostre grup entén que realitzar en aquests 
moments una modificació de la llei en aquest sentit no té cap tipus de sentit, malgrat la 
redundància. Creiem que una reformulació amb la utilització del casc per via urbana 
en l’ús de la bicicleta no té caràcter preventiu. Si es miren les dades d’accidents que 
es plantegen en via urbana provocant una lesió a nivell cerebral o a nivell cranial, la 
utilització del casc en aquest sentit no té la mateixa repercussió que el que tindria amb 
les motocicletes, per tant no podem comparar la utilització i l’obligatorietat d’utilització 
del casc amb el que serien els ciclomotors o les motos que amb les bicicletes, també 
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cal dir que quan sortim a la carretera i veiem que es practica el ciclisme, el 100%, el 
99%, ja porten casc, per tant ja no és una qüestió d’obligar a portar casc, sinó que és 
una qüestió de sentit comú, que la gent quan fa carretera sap els perills que hi ha, i 
malauradament potser hauríem de destinar els esforços més en campanyes 
preventives i emocionals als conductors de vehicles que no tenen present el que és la 
bicicleta quan està a la carretera. Per tant nosaltres entenem que obligar a un nano 
que va per la Rambla de Can Quitèria a portar casc per la ciutat, no té cap tipus de 
sentit i és una qüestió restrictiva. No entenem aquesta voluntat de normativitzar-ho tot 
i per tant no creiem que sigui adient la modificació de la llei en aquest sentit i per això 
nosaltres ens hem fet proposants també de la moció i l’assumim al 100%. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Refermar també des del grup de Convergència i Unió l’aposta 
que fem perquè la bicicleta sigui entesa no només com un vehicle d’oci sinó com un 
vehicle de mobilitat a la ciutat i que per tant ajudi en aquest sentit a millorar la mobilitat 
de la ciutat. Aquest també ha de ser un propòsit pel qual creiem que és molt 
encertada la reflexió que ha fet el Sr. Fedde Huistra respecte a que el casc faria que 
molta gent segurament deixés d’utilitzar la bicicleta. En aquest sentit nosaltres, com 
estem demostrant amb l’aposta pels “bici-box” que estem fent amb la campanya 
actualment perquè les bicicletes s’aparquin amb seguretat, per l’aposta que hem fet 
amb els carrils bici als nous barris i també en el futur en zones del centre de la ciutat 
on en aquests moments encara no hi ha carril bici, com en el 4t Congrés de la 
Bicicleta, crec que tenim clar quin model de ciutat volem i també avui veurem 
clarament quin és el model de ciutat del Partit Popular, un model de ciutat on infestat 
de cotxes sigui difícil moure’s i això és el que es demostra avui també en aquest Ple 
amb la votació que farà el Partit Popular menystenint absolutament el paper que ha de 
jugar la bicicleta en el futur de la ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      19 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:    4 (PP) 
Abstencions:        0 
 
 8.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CiU I ICV-
EUiA  DE SUPORT A LA MASOVERIA COMERCIAL, CÍVICA I INDUSTRIAL A 
SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
 Atès que en aquests moments Promusa disposa de diferents locals comercials 
que estan en venda i/o lloguer des de fa anys.  
 
 Atès que existeixen altres equipaments que poden tenir un ús cívic, cultural o 
ciutadà, com per exemple Can Quitèria, Can Canyameres o alguns immobles titulars 
de la Generalitat de Catalunya provinents d’intestats. 
 
 Atès que en aquests moments de crisi econòmica cal col·laborar encarar més 
en incentivar la creació de petites empreses i ajudar a generar llocs de treballs, dins 
de les capacitats d’actuació municipal. 
 
 Atès que la masoveria urbana, en el sentit d’habitatge, ha estat valorada 
positivament per la ciutadania i s’han definit diferents demandes. 
 
 Atès que de la bossa total de locals comercials de Promusa poden existir 
diferents locals que puguin ser objecte de cedir, seguint el concepte de masoveria, a  
emprenedors i/o noves empreses per tal que els puguin utilitzar i definir el seu projecte 
empresarial i de generació d’ocupació. 
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 Atès que la masoveria es basa en una cessió (pública o privada) d’un bé 
immoble on l’adjudicatari pot no trametre la totalitat de l’aportació dinerària concreta 
com a lloguer però si es realitza un equilibri econòmic a canvi de realitzar aportacions 
en espècie a través de l’adequació de l’espai. 
 
 Atès que poden existir, igual que en l’habitatge, locals comercials i industrials de  
propietat privada, que poden veure en el concepte “masoveria” una millor sortida i 
posada en el mercat. 
 
 Atès que, segon la quantitat d’inversió a realitzar, es pot definir un període i 
unes actuacions a realitzar als locals durant el qual l’emprenedor-a o empreses de 
recent creació poden desenvolupar la seva activitat i l’arranjament de l’immoble. 
 
 Atès que Sant Cugat del Vallès  és un municipi on el teixit empresarial està en 
creixement, en una molt bona situació propera a infraestructures i, juntament amb 
Rubí i Cerdanyola, un exemple de col·laboració territorial i generació de sinèrgies amb 
el projecte Catalonia Innovation Triangle (CIT).  
 
 Atès que durant l’exercici 2012 es van crear a la nostra ciutat, amb 
l’assessorament dels serveis d’empresa, 67 nous projectes empresarials.  
 
 Atès que considerem que és molt important generar una col·laboració público-
privada en la generació i suport d’empreses així com defensar el suport i les facilitats 
que poden donar determinades infraestructures públiques (locals comercials i 
industrials) sense ús actual. 
 
 Atès que moltes de les empreses que s’han generat arrel del suport públic en 
les iniciatives de col·laboració público-privat de vivers d’empreses, poden necessitar 
espais de desenvolupament de la seva activitat en una segona fase de creixement. 
 
 Atès que la col·laboració amb equipaments privats no exclou posar sobre la 
taula els equipaments públics i la seva possible adequació a projectes empresarials i 
d’ocupació. 
 
 Atès que hi ha iniciatives emprenedores que podrien assolir resultats positius 
però queden aturades per causes alienes a la pròpia previsió de resultats d’explotació 
del model del negoci, com ara la dificultat d’accedir a finançament per arranjar locals o 
per fer front al lloguer durant les primeres etapes de vida de l’empresa; i que 
igualment altres iniciatives sense ànim de lucre només podrien optar a instal·lar-se en 
immobles si la contraprestació és total o parcialment el propi arranjament i adequació 
de l’espai. 
 
 Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament afavorir l’èxit en termes raonables de 
totes aquelles iniciatives empresarials que han triat el municipi de Sant Cugat del 
Vallès, incloses les immobiliàries i les que promocionen locals comercials i altres 
espais per a l’activitat econòmica, i per tant defugim per principi l’actuació pública que 
pugui ser considerada com a una competència deslleial amb aquest referit sector 
d’activitat, ans al contrari, apostem per la dinamització de carrers, zones o barris que 
potser per causa de la crisi troben dificultats per al ple desenvolupament del seu 
potencial de generació d’activitats i d’ocupació. 
 
 Per tot això el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès acorda: 
 
 PRIMER.- Realitzar un inventari dels locals de titularitat pública disponibles a 
data d’avui i dels que ho poden estar en curt i mig termini. Aquest inventari serà el 
primer pas cap a un bossa pública de locals comercials, cívics i empresarials a preus 
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públics o reconeguts en base a una actuació o arranjament (masoveria comercial, 
cívica o industrial). 
  
 SEGON.- PROMUSA es dotarà de la reglamentació i criteris econòmics 
necessaris per tal de poder atorgar els locals comercial, cívics i industrials a projectes 
empresarials o cívics, complementant la línia de treball desenvolupada actualment en 
pro de l’emprenedoria. 
  
 TERCER.- Aprovar, al Ple municipal, en un termini no superior a 9 mesos, un 
projecte que permeti dotar de contingut jurídic, econòmic i formal el projecte de 
masoveria comercial, cívic i industrial subjecte de la moció. 
 
 QUART.- Explorar la possibilitat d’estendre aquest model de col·laboració als 
béns immobles susceptibles d’ús comercial, industrial o cívic de titularitat privada. 
  
 CINQUÈ.- Comunicar els presents acords als agents socials i econòmics amb 
presència a la nostra ciutat, als vivers empresarials amb suport públic i a les 
empreses sorgides en aquests àmbits en els darrers anys. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Aquesta és una moció que hem preparat conjuntament amb els grups 
de Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya arrel d’una proposta inicial nostra, i 
que creiem que posa sobre la taula un aspecte que no s’ha tocat en altres municipis i 
per tant que considerem bastant important i adient, sobretot en aquest moment on els 
emprenedors i les emprenedores i també les empreses ja consolidades necessiten 
incentius per desenvolupar la seva activitat i també per generar ocupació. Vostès 
tenen la moció aquí, no m’estendré massa, en tot cas voldria explicar què volem dir 
quan diem masoveria, suposo que tots tenim al cap quan parlem de masoveria en 
referència a l’habitatge de què estem parlant, és deixar un habitatge i per tant aquell 
llogater l’arreglarà a la seva manera, no pagarà part del lloguer i sí que ho farà 
mitjançant la seva feina durant una sèrie d’anys. Amb això estem fent el mateix 
traslladant-lo a tres àmbits, l’àmbit comercial, l’àmbit industrial i l’àmbit cívic, i des de 
dos sentits, el sentit públic i el sentit privat. Des del sentit públic vostès saben que 
Promusa té una sèrie de locals que estan en venda i en lloguer i malauradament en 
aquests moments encara no s’han pogut llogar per la situació de crisi, i el que posem 
sobre la taula és realitzar un estudi sobre si algun d’aquests locals podria ser possible 
que entri dintre d’aquest tema de masoveria, per tant que algun emprenedor el pugui 
llogar pagant en espècie l’arranjament, en cas que fos necessari, sobretot en aquells 
àmbits com Volpelleres on no estan tan realitzats i n’hi ha més. L’altre seria de l’ús 
cívic, saben també que l’Ajuntament té propietats municipals com per exemple alguna 
masia com Can Quitèria que la tenim aquí al costat, o també d’àmbits de la 
Generalitat que són aquells intestats que són propietats que s’han deixat en herència i 
per tant formen part de la Generalitat i els tenim allà tapiats, que ningú els utilitza, i per 
tant que per aquests immobles pugui també haver-hi una proposta de masoveria per 
exemple d’alguna entitat que pugui sufragar durant una sèrie d’anys el manteniment i 
part del cost del seu arranjament. L’altre seria també en l’ús industrial, sobretot en un 
àmbit privat, allò que també fem amb la masoveria respecte l’habitatge que és vostè 
porti la seva casa que nosaltres li gestionem des de la borsa d’habitatge per tal que es 
pugui llogar amb les accions d’electricitat o el que toqui, necessari, nosaltres creiem 
que aquesta ciutat també podria ser receptora de locals comercials o industrials de 
l’àmbit privat que puguin venir aquí i ja es veurà com ho desenvolupem, si ho fem des 
de Promusa o des de l’àmbit de Promoció Econòmica a partir del qual es puguin 
gestionar aquests locals. Objectiu: que no tinguem locals que estiguin buits; objectiu 2: 
que les empreses, sobretot aquelles que ja s’han desenvolupat amb els sistemes que 
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tenim a la ciutat, recordo ara que l’any passat es van crear 67 empreses noves que és 
possible que ara puguin necessitar un local, doncs que aquestes empreses es puguin 
desenvolupar; i objectiu 3: la generació d’ocupació amb la creació d’aquestes 
empreses. 
 
 Aquest seria el contingut d’aquesta moció innovadora, primera a Catalunya 
entenc, i per tant demanem el suport dels grups que no signen aquesta moció, que 
segur que li donaran, i jo crec que també es podria traslladar a altres municipis. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Poca cosa més a afegir al que ha comentat el Sr. Villaseñor, només per què nosaltres 
hem acabat sent ponents d’aquesta moció i el sentit de l’esmena que vam presentar. 
Inicialment el Partit dels Socialistes de Catalunya presentava una moció només 
basada en un sentit comercial i industrial del terme, i nosaltres enteníem que era 
també l’oportunitat d’introduir el terme civisme o entitats de la ciutat que molt sovint -i 
ja sabem com estan de salut econòmica les entitats de la nostra ciutat- pot ser una 
manera transparent en aquest cas de formular una solució en el cas que no tinguin un 
local o una seu, o s’hagin quedat sense seu. També entenem que és una oportunitat 
per impulsar el Pla de Masoveria urbana en aquest cas, que s’està duent a terme des 
de la regidoria d’Habitatge, que en aquest cas si bé hi ha gent que està interessada 
falten propietaris que es vulguin acollir, i jo crec que això també pot ser un impuls des 
d’un altre punt de vista per tal de poder tirar endavant aquest programa, és per això 
que nosaltres, finalment, amb les esmenes que va acceptar tant el PSC com 
Convergència, nosaltres presentem aquesta moció conjuntament. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Molt breument perquè ja està tot dit, simplement creiem que 
aquesta és una bona iniciativa, que li dóna major profunditat a l’esforç que aquesta 
ciutat en el seu conjunt està fent per esdevenir un ecosistema cada dia més afavoridor 
del naixement de noves activitats empresarials i econòmiques de tota mena, de 
l’emprenedoria. Comentar molt breument que hem introduït algunes petites esmenes, 
una d’elles fa referència a una evidència i és que en aquests moment és més difícil 
obtenir finançament i aquesta qüestió ens complica l’arrencada en alguns casos de 
negocis que serien potencialment viables i que entenem que aquest camí podria 
ajudar a solucionar algunes d’aquestes situacions. I la segona, que ens sembla que és 
important també, en el sentit de destacar que no es tracta aquí de fer la competència 
als operadors privats que es dediquen a aquest negoci, tot al contrari, volem dir amb 
tota claredat que tota l’activitat empresarial és legítima, que des del sector públic hem 
d’intentar vetllar perquè les activitats que puguin tirar endavant i assolir resultats 
raonables pels seus negocis i que del que es tracta aquí és de posar en valor uns 
actius immobiliaris que poden estar en aquest moment en un especial grau de 
desocupació en zones que potser en aquest moment estan menys potenciades des 
del punt de vista comercial o econòmic, i que això al contrari, pot esdevenir una 
empenta perquè aquelles zones puguin tirar endavant, i per tant dit això agrair les 
facilitats per l’entesa del Partit Socialista i del grup municipal d’Iniciativa i expressar el 
nostre posicionament favorable. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Nosaltres 
no ens vam afegir inicialment, ens hi afegirem ara en la votació, perquè el concepte de 
masoveria pública comercial i industrial ens va sonar a nou, de fet fins ara només 
coneixíem la masoveria urbana en aquest Ple i volíem estudiar-ho tranquil·lament. 
L’esperit general de la moció ens agrada, és evident que no ens agrada que hi hagi 
espais buits, que hi hagi gent que en canvi sí que necessita espais i que no en té, i si 
això ha d’ajudar, tenint en compte que en aquest tipus de pactes no cal fer una 
aportació dinerària i es pot fer sufragar aquesta despesa amb arranjaments i coses 
que puguin ser beneficioses per ambdues parts, doncs és positiu. De fet és una línia 
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més a aprofundir, en el Pla Local d’Habitatge nosaltres vam apostar -juntament amb 
altres grups- perquè s’inclogués la masoveria urbana, per tant en principi veiem bé 
l’abstenció. Veiem que la moció parla bàsicament de tres línies, una són els locals de 
Promusa que té buits, un altre són els espais que poden anar a entitats cíviques, 
aquesta segona part sobretot pensem que té una línia de continuïtat en el darrer Ple 
en que es va aprovar una proposta que vam fer des de la CUP on vam dir que es 
podia contemplar la masoveria urbana alhora d’arranjar espais perquè s’hi poguessin 
posar les entitats, per tant estem plenament d’acord amb aquesta segona línia. I amb 
el tema dels locals privats, que es faci una borsa, doncs de la mateixa manera que en 
la masoveria urbana estem d’acord en aquest sentit ho veiem bé. Teníem dubte amb 
el tema dels locals de Promusa perquè els locals d’habitatge públic doncs nosaltres 
per principi diem que els diners d’aquest lloguer haurien d’anar a sufragar despeses 
de comunitat i tot plegat, el que sí és cert és que després de donar-hi voltes el que és 
evident és que si estan buits és que no hi ha cap sufragament de res, per tant si es 
pot fer una mica de tracta doncs anirà bé, per tant com que no volem locals buits, 
volem donar facilitat a la gent que està engegant empreses i té dificultat, doncs 
votarem a favor d’això i esperem que vagi millor que la masoveria urbana, que hi ha 
sol·licituds però de moment no hi ha encara concreció. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lugar hay que reconocer la buena intención de la moción en el sentido de 
intentar fomentar la creación de nuevos negocios en la ciudad a través de la figura 
llamada “masoveria comercial” que entiendo que es un concepto que puede parecer 
nuevo pero que en realidad no lo es, el nombre es nuevo pero el concepto ya existía, 
no se está inventado nada nuevo. Podemos llamarle “masoveria comercial” si ustedes 
quieren pero no deja de ser -si no hemos entendido mal en la moción, el objetivo- un 
acuerdo para no cobrar un alquiler a cambio de una rehabilitación o de un 
mantenimiento de un local que esto es una cesión de toda la vida o un alquiler con 
carencia, o bueno, ha tenido distintas acepciones y distintos matices jurídicos en el 
momento de llamarlo así, pero “masoveria comercial” no es ningún concepto jurídico, 
entonces en el contrato se podría poner “masoveria comercial” pero sería uno de los 
conceptos jurídicos que ya existen en la normativa vigente del Código Civil. La figura 
ya existe y por tanto entendemos que destinar los locales a “masoveria comercial” en 
el caso o en la situación en que está Promusa ahora mismo, no estamos hablando 
ahora de los inmuebles del Ayuntamiento, de Can Quitèria o de Can Canyameres que 
se mencionan en la moción sino de los locales de Promusa que son los que en 
principio es más numeroso y habría la posibilidad de que empresas o nuevos 
negocios se instalaran allí para empezar, y el objetivo de Promusa no es el de ceder 
esos inmuebles sino que el objetivo y la necesidad ahora mismo de Promusa es la de 
obtener liquidez para poder llevar a cabo los objetivos que tiene que son los de 
principalmente hacer vivienda de protección oficial y el interés nuestro es que fuera de 
alquiler ahora mismo que es la necesidad que hay en el mercado. Por lo tanto si 
Promusa renuncia a esa liquidez que obtendría por la venta o por el alquiler de los 
locales evidentemente estamos renunciando a esos otros objetivos o los objetivos 
principales que tiene Promusa, entonces quizás no es la manera adecuada de 
fomentar la emprendeduría o la instalación o la creación de nuevos negocios porque 
estamos renunciando a otra cosa; es decir, es cierto que hay muchos locales 
desocupados que no se alquilan ni se venden pero ya no es una cuestión de que en el 
mercado no haya demanda de alquiler o de venta sino que es una cuestión de 
precios, hay demanda pero a precios inferiores, entonces a este grupo mucha gente 
nos ha comentado que hay precios altos en los locales de Promusa de alquiler, sobre 
todo en negocios, en los locales y en las oficinas, que los precios son altos y que por 
tanto alquilar a un precio de mercado un local que es público pues a la gente se le 
hace raro, precisamente lo lógico sería que estuvieran a unos precios más asequibles 
puesto que son públicos pero no es así, están a precio de mercado por lo tanto a la 
gente se le hace raro y lo comenta, que como puede ser. En este caso, además, si se 
hiciera así como se ha propuesto, la empresa ocupante tendría que rehabilitar o al 
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menos hacer unas obras en el local que no estarían destinadas a rehabilitarlo o a 
adecuarlo sino que estarían destinadas a adecuarlo a su actividad, cosa que no 
revierte en beneficio del propio local sino que en realidad es en beneficio de la propia 
actividad porque si aquello va a ser un quiosco pues va a estar hecho como quiosco 
no como panadería, entonces si el que viene después es una panadería pues no le va 
a servir de nada que haya un quiosco, por lo tanto en realidad los locales de Promusa 
que están limpios, no hay nada, están diáfanos, lo único que necesitarían sería poner 
lo que está destinado a realizar aquella actividad, pero no a realizar unas obras de 
adecuación o de rehabilitación porque son nuevos, no hay ninguna obra de 
rehabilitación a realizar. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant Sr. Benejam, porta ja cinc 
minuts. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Otro tema son los inmuebles de Can Quitèria i Can Canyameres, que sí entendemos 
que sería más indicada la masoveria comercial pero en este caso ya no sería 
masoveria comercial porque no sería para comercio, entiendo, sería para entidades 
por lo que se ha estado hablando o más indicada para entidades porque son 
inmuebles grandes pero si son para comercio …, no se, corrígeme si me equivoco, si 
es para comercial …, no?, es para entidades, vale, pues es lo que estoy diciendo, 
precisamente lo vemos bien porque es para entidades no porque sean para 
comercios. Otra cosa es que nosotros además ya en su día presentamos una moción 
que ustedes recordarán para que se dinamizaran estos inmuebles solicitando que se 
estudiara la posibilidad de, o bien venderlos, o bien cederlos a cambio de una 
rehabilitación por parte de los ocupantes, en aquel caso también la idea era que 
revirtiera en beneficio de la ciudadanía, no de las entidades solamente, sino también 
de la ciudadanía que se benefician de los actos que hacen estas entidades o de las 
actividades que hacen estas entidades. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar Sr. Benejam, ja està? 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Acabo diciendo que nos abstendremos por estas razones, porque creemos que el tipo 
de negocio o que este tipo de actuaciones ha de ser en el seno de Promusa y que en 
el municipio ya se están haciendo otras actuaciones para la emprendeduría y para la 
creación de negocios. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Molt breument perquè el company del Partit Popular ha fet més 
intervenció que els proposants, cosa curiosa. En qualsevol cas, jo crec que la seva 
intervenció ha estat educada i que no busca la confrontació, cosa que està bé, i per 
això li respondré. 
 
 En aquest sentit jo crec que la moció amb el tema que vostè comentava del 
tema cívic, sobre tot les masies aquestes o qualsevol altre centre, sí, cívic vol dir 
entitats de caire cívic, per exemple algunes entitats ciutadanes, veïnals o socials, jo 
crec que queda prou clar, i això va per un costat; per això porta el títol “cívic”, no per 
una altra cosa. Sobre el tema dels locals comercials que estan buits, pel tema dels 
comerços vostè sí que té raó en una cosa, que segurament el fet que els locals tinguin 
un preu que no es venen vol dir que l’equilibri entre l’oferta i la demanda en aquests 
moments no és l’adequat però també hauria d’entendre i ja ho vaig explicar en la 
Comissió Informativa que la masoveria urbana solament es pot fer ja sigui en 
habitatge o en qualsevol altra situació, només es pot fer quan aquell local no està 
acabat, perquè si un local està acabat és de tontos fer masoveria perquè bàsicament 
com pagaràs en espècie allò que ja està fet?, no es pot fer, per tant estem parlant 
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d’aquells pocs o molts locals que estan per tancar i com bé diu a la moció previ a 
l’acord sobre què es farà i què no, o sigui el que no tindria sentit és treure parets del 
tema que vostè comentava, per tant això quedava salvat per aquí.  
 
 Jo crec que la paraula “masoveria” li deu sonar a comunista, anarquista, o 
alguna cosa , i potser per això no li ha agradat el terme però en qualsevol cas crec 
que les possibles empreses que puguin entrar li agrairan, tot i que no tindran el seu 
vot positiu, sí la seva comunicació per veure què és que avui aprovem. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      19 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:        4 (PP) 
 
 9.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ICV-EUiA I 
PSC DE SUPORT ALS I LES TREBALLADORES VINCULADES A HP DE SANT 
CUGAT. 
 
 La multinacional Hewlett-Packard, amb seu a la nostra ciutat, fa anys que 
proporciona feina a moltes persones de Sant Cugat i d'arreu del país. En els darrers 
dos anys, però, l'empresa està seguint una política d'acomiadaments que ha deixat 
sense feina al 10% de la plantilla. 
  
 Només en el darrer mes i mig, malgrat el gran volum de feina, al centre d'HP a 
Sant Cugat han tingut lloc desenes d'acomiadaments, que han estat substituïts per 
noves contractacions o per deslocalitzacions a països com Filipines. 
 
 En molts casos, els acomiadaments afecten a persones d’una edat que farà 
extremadament difícil, en les actuals circumstàncies socioeconòmiques, la seva 
reincorporació al món laboral. 
 
 Tot això es produeix mentre l'empresa mai ha deixat de tenir beneficis. 
Simplement es persegueix assolir marges de beneficis superiors, amb mètodes com la 
subcontractació (que ja arriba al 40%) o empitjorant les condicions laborals dels i les 
treballadores. 
 
 Suposadament, el sector de Tecnologies de la Informació és un dels motors que 
ha de contribuir a la recuperació econòmica als territoris on està establert, invertint en 
coneixement, creant i mantenint ocupació i atraient altres sectors econòmics 
relacionats. Però Hewlett-Packard està fent el camí invers, destruint treball de qualitat i 
portant-lo fora de Sant Cugat. 
 
 L’empresa ha ignorat tots els plans que s’han presentat, basats en la 
voluntarietat i que, en canvi, han acceptat a l'estat francès, així com altres mesures 
alternatives que garantirien estabilitat per la plantilla, pau social i benestar pels 
treballadors i treballadores. 
 
 Per tot això, el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat ACORDA: 
 
 PRIMER.- Que  l'Ajuntament de Sant Cugat es pronunciï per la fi dels 
acomiadaments a Hewlett-Packard i faci arribar una recomanació per assolir acords 
amb els representants dels treballadors basats en voluntarietat i mesures alternatives. 
 
 SEGON.- Que l'Ajuntament de Sant Cugat faci arribar al Departament 
d’Ocupació de la Generalitat la seva preocupació per la situació existent 
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d’acomiadaments generalitzats, deslocalització de treball TIC i substitució de 
treballadors. 
 
 TERCER.- Que es faci arribar a l’empresa i als sindicats presents a HP la seva 
inquietud per aquesta situació, encoratjant-los a apostar per acords basats en 
voluntarietat que garanteixin la pau social. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Aquest 
tema de HP no és nou, fa temps -un parell d’anys aproximadament- que des de la 
CUP i altres col·lectius de Sant Cugat hem anat manifestant la nostra preocupació, 
però el fet és que no fa massa Hewlett-Packard al mateix moment que anunciava que 
tenia beneficis milionaris, que seguia tenint-ne, que baixava un 3% aquests beneficis 
però que seguia guanyant més de 1.300 milions d’euros, va anunciar que acomiadaria 
27.000 persones a tot el món i que 1.000 o 1.500 serien a l’Estat espanyol, 
bàsicament a Saragossa i aquí a Sant Cugat que és on hi ha el màxim de gent de 
l’Estat. A mi de petit em van ensenyar que en el capitalisme els beneficis estan 
justificats perquè s’assumeix un risc, l’empresari assumeix un risc, i aleshores com 
que assumeix aquest risc té dret a guanyar i a quedar-se amb el treball dels altres. 
Això és el que no està passant aquí, en aquesta crisi des de fa un temps quan els 
empresaris perden, quan els bancs perden, no assumeixen el seu risc, ho paguem 
entre tots, el tema del rescat bancari és paradigmàtic però amb les empreses també, i 
s’està tolerant que es facin ERO’s amb una cosa encara més perversa que és que 
baixen els beneficis, però segueixen tenint beneficis i ells ho argumenten com que 
això va malament, per tant cal fer fora a treballadors, per tant això és una estafa, per a 
nosaltres és un frau, i això és el que està passant a Hewlett-Packard. 
 
 En els últims dos anys han fet fora pràcticament a 200 treballadors de l’Estat 
espanyol, hi ha una tàctica de degoteig que cada parell de mesos hi ha 15 o 20 
treballadors que marxen al carrer i no és perquè falti feina a Hewlett-Packard, hi ha 
feina, el que passa és que subcontracten precaritzant més aquests nous treballadors i 
deslocalitzant, coses que es fan aquí a Sant Cugat d’un dia per l’altre se’n van a 
Filipines, no cal ser molt llest perquè a Filipines els costos són molt més baixos, per 
tant treuen feina d’aquí i se l’enduen a països on els drets laborals són molt més 
laxes, tot i que aquí anem pel camí de tornar a la mitjana, i aleshores és tan senzill 
com “avarícia”, volen més beneficis per tant els hi és igual tenir-ne cada any i una 
dada per reflexionar, els últims dos anys han fet fora als seus directors-executius, amb 
indemnitzacions després de que hagin treballat menys d’un any cadascú a l’empresa 
de 10 i 12 milions d’euros i centenars de milions en accions. Aquestes xifres obscenes 
a nosaltres ens fan dubtar perquè no hi ha una concordança entre aquestes xifres que 
es donen i en canvi es retalla per assolir més beneficis. Per tant aquesta moció el que 
demana és que l’ajuntament es pronunciï contra els acomiadaments de HP, que 
intenti traslladar a l’empresa aquest malestar perquè estan destruint un treball d’aquí 
Sant Cugat i que en tot cas es fomentin acords basats en la voluntarietat, que és com 
s’està fent a altres llocs. A l’Estat francès els conflictes amb Hewlett-Packard s’estan 
resolent d’aquesta manera. Aquí a Sant Cugat hi ha una unitat sindical en aquesta 
qüestió, Comissions Obreres, UGT i la CGT han convocat una manifestació per demà, 
que anirà al Parlament per denunciar aquesta situació, per tant pensem que si tots els 
sindicats estan a una, si aquí a Sant Cugat volem preservar el nostre teixit empresarial 
i cuidar els nostres treballadors, que és una de les prioritats de la CUP, defensar els 
treballadors del nostre municipi, doncs hauríem de votar afirmativament aquesta 
moció.  
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: El 
Sr. Bea acaba de fer una explicació bastant acurada i detallada del que passa a HP, a 
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més a més no és la primera vegada que ve una moció d’aquestes característiques i 
parlant de la mateixa empresa en una situació similar d’acomiadaments ni tan sols 
negociats amb representants dels treballadors i treballadores. La matriu, suposo que 
Silicon Valley, decideix que a Europa sobren molt treballadors i les diferents plantes 
se’ls reparteixen i hi ha un degoteig d’acomiadaments. No deixa de sorprendre 
-malgrat crec que és més obscè que no de sorpresa- que una empresa amb molts 
beneficis, malgrat hagin baixat, encara facin fora a treballadors i treballadores, I a més 
a més no és només que facin fora a treballadors o treballadores a l’atzar sinó que són 
uns treballadors i treballadores que tenen uns drets adquirits, que tenen unes 
antiguitats, que tenen uns drets que no tenen els següents treballadors o treballadores 
que van a treballar a HP que en aquest cas són subcontractades. Han passat de tenir 
subcontractades persones, per entendre’ns, autònoms depenents a HP un 30% de 
plantilla a un 40% i així, amb el que això significa de manca de drets laborals o 
assumir noves plantilles amb menys drets laborals amb d’altres plantilles, no només 
perquè siguin -perquè sé que el Sr. Brugarolas segurament ho dirà- diferents 
empreses sinó dins de la mateixa empresa també hi ha dualitat de contractes, dualitat 
de sistemes de contractació. 
 
 Només assenyalar això, s’està fent fora per contractar a altres amb menys 
drets, i jo crec que una ciutat com Sant Cugat i un sector com les TIC, que a més a 
més les TIC van endavant i jo crec que aquesta planta va molt bé, jo crec que no es 
poden permetre fer fora a treballadors perquè sí, perquè ho diuen des de la matriu, 
perquè els números no els hi surten i en lloc de guanyar 100 en guanyen 95. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo crec 
que tant l’Ignasi com el Joan han explicat força bé quina és la situació dels 
treballadors i quina és la situació de Hewlett-Packard, està clar que els arguments que 
posen sobre la taula no deixen clar per què ho fan, tots tenim molt clar per què ho fan, 
han aconseguit amb l’aplicació d’aquestes polítiques restrictives quant a la 
contractació i abaratiment de costos laborals externalitzant i deslocalitzant el que és el 
treball i no només fora del país, com deia el Joan, sinó també pròpiament dintre la 
companyia, fa que hi hagi un seguit de degoteix que cada vegada que hi hagi un 
treballador que es veu forçat a marxar en aquestes situacions doncs són uns drets 
laborals que es perden perquè les condicions per tornar a ser contractat són molt 
pitjors. Davant d’això el nostre grup vol donar suport i així ho manifestem a través de 
subscriure plenament la moció i ser proposant, donar suport als companys i 
companyes de les empreses vinculades a HP, als treballadors de HP, donar suport 
evidentment a la manifestació convocada pels sindicats, Comissions Obreres, la UGT, 
i CGT a la convocatòria de la manifestació, i entenem que com altres vegades s’ha fet 
des de l’ajuntament, aquest ajuntament no tindrà cap tipus de problema a sumar-se 
també a la reivindicació dels treballadors com ja hi ha hagut altres vegades que ha 
passat amb la Sharp, amb la pròpia HP, amb la Delphi, i amb altres empreses que 
han estat en situació, o millor dit els treballadors d’altres empreses que també han 
estat en situació amenaçadora, per tant no creiem que l’equip de govern tingui cap 
problema per donar suport a aquesta moció i donar suport a la vegada als treballadors 
i posar-se a la seva pell i al seu lloc. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lugar manifestar también la preocupación del grupo del Partido Popular por la 
situación que puedan estar viviendo tanto los trabajadores afectados por expedientes 
de regulación de empleo o por despidos individuales y por la de su futuro, y también 
manifestar la preocupación por la empresa, porque si está despidiendo a trabajadores 
quiere decir que deben estar pasando por alguna situación difícil, con lo cual indica 
que pueden ir más allá en el futuro y por lo tanto puede ser peor, incluso -siendo muy 
catastróficos- que HP marchara de Sant Cugat algún día que no es lo que queremos. 
Las decisiones sobre los expedientes de regulación de empleo, el despido de 
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trabajadores en una empresa entiendo que a nadie, a ningún directivo o quien decida 
esos despidos, le tiene que agradar, le tiene que incomodar tener que despedir a 
alguien, estoy seguro, no creo que les guste despedir a la gente alguien que los ha 
contratado en su momento, porque supongo que si en su momento los han contratado 
es porque los necesitaban, entonces si ahora los despiden es porque creen o alguien 
cree que no los necesitan. Entonces no creo que haya que demonizar a un 
empresario por despedir a trabajadores si la situación lo requiere de verdad, 
precisamente muchas veces se despide a trabajadores, se sacrifican algunos puestos 
de trabajo, para salvar otros o el resto. Son medidas que una empresa para sobrevivir 
tiene que tomar a veces y de hecho muchas veces en las que no se pueden tomar 
pues acaba en concurso de acreedores con extinción de todos los contratos de 
trabajo, no solo de algunos, pero bueno, en este caso lo que nos preocupa es que 
Hewlett-Packard tenga alguna situación difícil por la que esté teniendo que despedir a 
trabajadores y que eso pueda ir a más en el futuro, y entonces pues nuestro apoyo a 
las personas que están trabajando en esta empresa y que mantienen el puesto de 
trabajo, y también a los que ya no lo están y tienen que encontrar un trabajo para su 
futuro. Votaremos a favor al margen de que entendemos de que los datos que no 
conocemos, desconocemos esos datos pero los tomaremos como ciertos, de que HP 
sigue teniendo beneficios y que podría no estar justificado esa medida de despidos, al 
margen de conocer esos datos daremos un voto de confianza a que sean ciertos y por 
lo tanto votaremos a favor. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Vull afirmar des del primer moment que aquest equip de govern 
és totalment sensible i es solidaritza i treballa molt dur perquè millorin al més aviat 
possible les circumstàncies socials i personals tan dures que han de patir tots els 
treballadors i totes les treballadores d’HP que perden la seva feina com les de totes 
les altres persones que es troben en aquesta malaurada situació. Afirmo que el 
posicionament que he proposat a l’alcaldessa i a l’equip de govern respecte aquesta 
moció -que serà contrari- no té res a veure amb quelcom que alguns potser voldran 
fer-los veure, que uns partits són els dels treballadors i altres el del capital. Això no és 
cert i seria rotundament injust que se’ns imputés aquesta línia de pensament. 
 
 Aquesta proposta de moció no poso en dubte que és benintencionada, parteix 
de la percepció d’una part del moviment sindical d’alguna de les empreses del grup 
amb seu a Sant Cugat. Arrel de la seva presentació he dialogat amb diversos 
representants dels treballadors del centre i he pogut constatar el següent: en primer 
lloc que els propis treballadors expliquen que diverses àrees de treball del grup es 
deslocalitzen però ho fan al mateix ritme o fins i tot inferior al que arriben altres 
propvinents d’altres països, mencionen deslocalitzacions a Saragossa per exemple, 
però també arribades propvinents d’Alemanya; en segon lloc, en data 10 de maig vaig 
poder constatar en primera persona que no totes les forces sindicals tenien en aquell 
moment el mateix posicionament respecte a la política adoptada per l’empresa. De fet 
dues de les forces sindicals principals em van informar que estaven negociant amb la 
representació de l’empresa, i cito literalment una oferta de pau social; en tercer lloc, 
que la seu d’HP a Sant Cugat conté diferents empreses diferenciades i que d’igual 
manera que fa ara uns anys el conflicte més intens es viu amb el col·lectiu laboral 
integrant de l’antiga EDS, empresa que tenia també seu a Sant Cugat i que va ser 
absorbida a nivell global per Hewlett-Packard. En una nova conversa telefònica amb el 
representant d’una tercera força sindical em va quedar meridianament clar el que no 
hi havia en aquell moment unanimitat, ni molt menys, en el criteri sindical, ans al 
contrari. El que nosaltres sabem és que com a centre de treball global HP ha crescut 
molt, moltíssim, a la nostra ciutat, en aquest moment quasi 4.000 persones treballen 
en aquest grup empresarial a Sant Cugat entre propis i externs. Vist en termes 
generals s’han captat diverses unitats de negoci per a la seu de la nostra ciutat i 
aquesta és una gran notícia. Aquesta realitat és força evident veient que ja no caben a 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 28 

 
ESBORRANY ACTA 

la seva parcel·la i han hagut de llogar espais en edificis veïns no és del tot coherent 
amb el que s’afirma a la moció. És una veritat a mitges afirmar que HP està destruint 
ocupació de qualitat o deslocalitzant-la a altres emplaçaments, el que realment 
succeeix és que estem davant d’una empresa global que ordena els seus processos i 
la seva organització de la manera que més li convé i que és evident que no estem 
davant d’una empresa tòpica que explota o maltracta als seus treballadors, al contrari, 
tot sembla indicar -només cal veure les instal·lacions esportives i d’esbarjo de la seva 
seu- que estem davant una de les clàssiques empreses tecnològiques nord-
americanes que és conscient que els seus resultats depenen en bona part d’aspectes 
com ara la qualitat del treball i el benestar dels seus treballadors. Com tots sabem les 
empreses existeixen en primer lloc i de forma essencial per oferir una rendibilitat al 
capital invertit. Al nostre entendre és lícit aspirar a rebre una rendibilitat raonable del 
propi estalvi, i és desitjable que aquest estalvi s’inverteixi en empreses productives 
com és el cas. És també raonable pensar que si la inversió amb participacions d’una 
empresa i les seves expectatives de futur no són competitives respecte altres 
alternatives, aquests estalvis, aquest capital, abandonarà l’empresa, i pot ofegar-la. 
Els directius empresarials per tant estan obligats a optimitzar els recursos amb que 
treballen i a cercar la màxima eficiència en totes les seves àrees d’actuació, perquè 
sinó l’empresa morirà, més tard o més d’hora, i la totalitat dels llocs de treball podrien 
veure’s perduts. És precisament en defensa dels llocs de treball que el sistema 
estableix certes eines de flexibilitat tot i que penalitzades pel seu impacte amb les 
persones afectades. Jo no defensaré ni aquí ni enlloc les actuacions immorals, 
insensibles o irresponsables en l’àmbit econòmic, per molt legals que siguin, a mi no 
m’agrada el marc laboral existent, el trobo injust, i a més a més és ineficient, però sí 
afirmo que m’he preocupat per esbrinar tanta informació com ha estat possible, i la 
meva conclusió és que no es donen les circumstàncies com perquè aquest consistori, 
en representació del conjunt de la ciutat, aprovi un text que afirma que, per exemple, 
en els darrers dos anys l’empresa està seguint una política d’acomiadaments que ha 
deixat sense feina al 10% de la plantilla. S’entén que ho fa a Sant Cugat tot i que ja 
sabem els proponents i jo mateix que aquesta dada es refereix al conjunt del món. 
Afirma també que només en el darrer mes i mig, malgrat el gran volum de feina, al 
centre d’HP Sant Cugat han tingut lloc desenes d’acomiadaments, que han estat 
substituïts per noves contractacions o per deslocalitzacions a països com Filipines; o 
sigui que unes baixes estan substituïdes per unes altres contractacions, però a 
continuació s’afirma que Hewlett-Packard està fent el camí de destruir treball de 
qualitat i portant-lo fora de Sant Cugat. S’afirma també que l’empresa ha ignorat tots 
els plans que s’han presentat basats en la voluntarietat, afirmació que es contradiu 
flagrantment amb la constatació que un centre on treballen prop de 4.000 persones la 
gran majoria ho fa amb plena normalitat. I s’afirma també en la moció que hi ha una 
situació existent d’acomiadaments generalitzats, deslocalització del treball TIC, i 
substitució de treballadors, afirmació que ja he explicat que és del tot inexacta. 
 
 Aquesta moció, segur, ha estat presentada, insisteixo, amb bona intenció, però 
parteix d’un evident biaix ideològic que una administració responsable hauria de 
tractar amb cura, amb la màxima cura, tan profund és aquest biaix -al meu entendre- 
que feia inviable que aquest servidor de vostès intentés esmenar-la sense distorsionar 
per complet el text que han presentat. 
 
 En conclusió, aquest equip de govern es posiciona a favor de totes les 
treballadores i de tots els treballadors d’aquesta empresa i de qualsevol altra. Crec 
que hem donat mostres més que abundants, però no pot posicionar-se a favor 
d’aquesta moció. Aquest equip de govern es posiciona com un govern amic de les 
empreses, enteses com a conjunt d’empresaris, de directius i equips laborals, perquè 
les empreses són les que generen ocupació i són les que ens han de treure de la crisi, 
i som conscients de com funcionen, quines són les seves capacitats i quines les seves 
limitacions, entre les quals es troben dolorosos processos de vegades, com el que 
avui malauradament estem treballant. 
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 Defugim finalment tota lectura simplista que situï uns en un costat i els altres en 
l’altre, estem d’acord amb el diàleg i l’acord, constatem que aquesta és la tònica 
general de les empreses del grup HP que treballen a Sant Cugat en la major part de 
les negociacions que tenen lloc de forma periòdica any rere any. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Quan ha 
dit allò que “uns no som els representants dels treballadors i altres el del capital, però 
...” i tot el que ha dit després és com quan algú diu “no sóc racista però ...”, vostè ha 
deixat bastant clar de part de qui està, suposo que el grup polític a qui representa es 
deu a qui es deu i nosaltres ens devem a qui ens devem. Per començar, s’ha parlat 
d’uns contactes amb sindicats el 10 de maig, d’acord, estem a 21 de maig, han passat 
11 dies, les coses han evolucionat i fa una estona li he fet arribar un document on es 
veu que hi ha una unitat sindical. A més s’han volgut desmuntar les afirmacions que 
es fan a la moció dient coses que no tenien sentit, diu que una cosa es contradiu amb 
l’altre, no, aquestes són dades oficials i a més a més ha estat Hewlett-Packard qui ha 
dit que farà fora 27.000 treballadors, que arribin treballadors que estan treballant a 
Alemanya, per exemple, i ara els portin aquí, no vol dir que contractin més 
treballadors, això primera cosa. Després, estan fent fora a treballadors i diu que 
l’empresa ja sap el que més li convé, sí, sí, és clar, i a més s’ha dit una cosa que 
gestionaven molt bé els seus treballadors, sí, els directius i gent que porta molts anys 
van a esquiar un cop cada certs mesos i parlen amb molts anglicismes, i fan 
“coaching”, fan “brainstorming” i “feedback”, però als altres treballadors els fan fora i 
això és cert, els conec, he parlat amb ells, i no només el 10 de maig, ni el 21 de maig, 
ni ara una estona que em deia com va la cosa, un dia si vol anirem a parlar amb els 
treballadors i que ho expliquin, perquè no estan contractant, ho ha dic Hewlett-
Packard que estan acomiadant treballadors, no sóc jo, no som els “rojeras” de torn 
que estem dient això, és que ho estan fent, i a més a més si aquesta moció volgués 
col·lectivitzar Hewlett-Packard, o volgués expropiar-la, jo diria d’acord, siguem 
prudents, però és que aquesta moció només està traslladant el malestar pels 
acomiadaments i està demanant a l’empresa acords basats amb la voluntarietat, és 
una cosa molt, molt descafeïnada, des del meu punt de vista, que és el que hem  
parlat amb els sindicats, aquesta moció no diu cap mentida, s’han fet fora a 187 
persones, i hi ha un degoteig, i si vol a partir d’ara li aniré enviant els noms cada dos 
mesos de les persones que es queden al carrer, però és que aquí s’han fet moltes 
trampes i en tot cas moltes vegades ens diuen que s’han de traslladar missatges a la 
ciutadania quan parlem dels pressupostos i fins i tot es diu que som socialdemòcrates 
tots aquí, i ja podem anar fent fires de Sant Cugat Actiu, emprenedoria i tot això, però 
si no defensem els treballadors del nostre municipi això no serveix per a res, estem 
enviant un missatge a la ciutadania que es pot actuar d’aquesta manera cruel que 
dóna uns beneficis, que dóna indemnitzacions obscenes als seus directius i en canvi 
els teus treballadors et són igual, i es diu que són reajustaments i que es tracta de 
situacions doloroses, sí, situacions doloroses que tenen nom i cognom, persones que 
tenen 55 anys i que es queden sense feina i que no en trobaran més, i els altres el 
que volen és continuar fent més beneficis, quan ja en tenen, 1.300 milions d’euros. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Jo 
lamento que en aquest cas l’equip de govern no doni suport a aquesta moció quan en 
temes així no s’ha de parlar de tradicions, però tradicionalment en mocions d’aquestes 
característiques no diré que hagi hagut un suport cec però sí que hem estat capaços i 
capaces d’arribar a un acord perquè tothom se sentis còmode en el redactat 
d’aquestes mocions, estem parlant de treballadors i treballadores que fan fora, l’Ignasi 
ho ha explicat molt bé, i evidentment la moció -i no me n’amago- tenia un biaix 
ideològic, evidentment, i en aquest cas també podríem haver fet un esforç d’esmenar 
aquest biaix ideològic. La seva intervenció Sr. Brugarolas també tenia biaix ideològic, 
no és una qüestió escèptica, vostè ha fet una intervenció ideològica, ens agradi més o 
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menys, però això és com lo de la Troika a Europa, “no hi ha alternativa”, bé, no hi ha 
alternativa, no hi ha alternativa però ens fan passar per l’embut, doncs una mica és 
això. També era ideològica la seva intervenció. 
 
 Les dades estan aquí, l’Ignasi les ha explicat, són 187 acomiadaments, és una 
cosa que ja arrosseguem i és una pràctica habitual de l’empresa i jo crec que els 
mínims que se li pot demanar a una empresa de la dimensió que és Hewlett-Packard 
és com a mínim seure a una taula amb els representants dels treballadors, i cada 
vegada que hi ha hagut un procés d’aquestes característiques els sindicats s’han 
hagut de mobilitzar per poder seure a la taula de negociació i poder parlar de baixes 
voluntàries, i això no s’ha donat a HP, per tant jo crec que HP, probablement la matriu 
americana, té una forma de funcionar molt diferent a la forma europea, Europa té uns 
drets consolidats que potser a Estats Units no es tenen gaire en compte però vigilem 
amb aquestes coses. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No 
repetiré el que han dit els meus companys però la dada està clara, en els darrers dos 
anys el 10% de la plantilla ha deixat de treballar a Hewlett-Packard, això està en la 
moció, i són dades, dades fredes, vostè ens diu que no sap d’on traiem les dades, 
doncs són dades que estan publicades. L’Ignasi ho ha dit, a mi em dol, em dol perquè 
els hi ha deixat el guant de dir “l’ajuntament de Sant Cugat sempre havia fet costat als 
treballadors del municipi” i en aquesta ocasió com ajuntament ens quedarem fora, 
previsiblement, pel que estem veient. Per tant ja sabem, vostè ens ha llegit la rèplica, 
o ens ha llegit l’argument, m’ha costat seguir-lo, li he de confessar, perquè amb tot 
això m’he quedat amb dues coses, a favor de qui estaven vostès, justificaven 
precisament l’actuació de Hewlett-Packard i deia molt poc a favor dels treballadors. 
M’ha donat la sensació que vostès estaven justificant i estaven donant suport als 
acomiadaments, que la deslocalització no era cosa nostra, quan hi ha hagut altres 
vegades que sí ens hem abraonat i hem votat a favor, i per tant jo estic decebut 
perquè és la primera vegada que aquest ajuntament no dóna suport als treballadors 
d’una empresa del municipi. Si la moció estigués dient moltes tonteries, moltes 
barrabassades, d’entrada ja suposo que el Secretari no ens l’hagués deixat entrar, 
però no és així, els dos acords que hi ha es presta a que dir: seguin-se, posin-se 
d’acord i pactin amb el treballador com es pot arribar a un millor assoliment del que és 
la consolidació dels llocs de treball, i per una altra part instem als organismes que 
tenen plenes competències, com són la Generalitat, a posar-hi remei i a treballar en 
pro que això no succeeixi en el nostre municipi. Sr. Brugarolas em sap greu. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPALS DE CiU: Aquest servidor de vostès, ja ho he dit abans, jo sóc tinent 
d’alcalde d’Economia, d’Empresa i d’Ocupació, per tant creguin-me si els dic que 
aquestes circumstàncies em preocupen, em preocupa també quan una empresa de 
100 treballadors acomiada un, amb raons justificades o injustificables, és l’1% de la 
plantilla que és més del que estem parlant avui aquí. 
 
 En segon lloc, el Sr. Bea diu: “fan fora a gent malgrat que no els falta feina”, a 
veure, això com es menja?, vostè creu que una empresa que té feina per a tothom fa 
fora a la gent?, com es menja Sr. Bea que una empresa que té molta feina fa fora a 
gent?, què vol?, que no puguin fer front a les seves comandes? Vostè coneix les 
raons profundes per les quals s’han produït aquests acomiadaments malaurats?, ni 
vostè les coneix ni jo les conec tampoc. Considera que les xifres que cobren els alts 
directius de moltes grans empreses són indecents, doncs jo també Sr. Bea. HP afirma 
que acomiada a treballadors, sí, però també afirma que en contracte molts altres. 
Vostè em diu: parli amb les persones acomiadades, doncs és clar que hi parlaré, és 
que és la meva feina, parlar-los-hi i atendre’ls i intentar optimitzar les seves 
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possibilitats de que es tornin a reinserir, però també li diria a vostè que parli amb les 
persones que contracten Sr. Bea, perquè és una empresa que creix. 
 
 Empreses amb beneficis que fan fora a treballadors. De les polítiques 
d’empresa jo no sé si és el lloc aquí a on ho hem de tractar. Empreses que veuen 
expectatives de beneficis en caiguda han de prendre mesures, quines són?, i quines 
em semblen justes o raonables?, doncs potser ens posem d’acord en molts aspectes. 
El meu biaix ideològic, és el de treballar per a tothom Sr. Calderón, és el de treballar 
per a tothom, i això és el que intentem fer a Convergència i Unió. Que no s’asseuen 
amb els sindicats, perdoni, serà que no s’asseuen amb alguns sindicats, amb alguns 
procediments concrets, perquè ara fa temps que no hi havia conflicte amb una 
empresa de 4.000 treballadors, perdoni, que no s’asseuen amb els sindicats, aquesta 
afirmació que vostè ha fet en aquest plenari jo crec que és una afirmació que no la pot 
sustentar, sé que no la pot sustentar. Tercera, el 10% dels treballadors fora és a nivell 
global, 27.000 treballadors a tot el món, no és el cas de Sant Cugat, ja ho he dit varies 
vegades. Vostè m’ha dit: “m’ha costat seguir-lo”, ja ho he vist, ja ho he vist que li ha 
costat seguir-me. Que no ens hem posat d’acord a donar suport als treballadors del 
municipi, home!, ho he intentat dir per activa i per passiva, el que no es pot donar 
suport és a aquesta moció, perquè malauradament conté massa i massa greus 
inexactituds, imprecisions, falsedats, jo els hi dic amb tot el carinyo, ja sé que vostès 
volen que sembli posicionat en un determinat cantó i no amb l’altre, però això vostès 
ho saben que no és veritat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Bea, no hi ha torn de rèplica, sap que fem 
excepcionalment el tercer torn de rèplica, molt excepcionalment. Té la paraula i breu 
si us plau. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Por una cuestión de orden por favor. Antes me lo ha negado a mi Sra. 
Alcaldesa, cuando presentaba la moción sobre Collserola, en la tercera intervención, 
me veo discriminado, es importantísimo el tema pero … 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com que el tercer torn de rèplica és excepcional 
intentem no donar-lo i per tant en aquest cas té raó el Sr. Bruno de Salvador, si jo li 
dono a vostè efectivament es veu discriminat amb tota la raó del món. 
 
 Jo crec que la qüestió està més que debatuda, s’han pogut exposar tots els 
posicionaments, sembla clar que el seu posicionament és el que han argumentat, el 
Sr. Brugarolas també ha pogut argumentar el seu posicionament i sap que és molt 
excepcional que doni el tercer torn. Si és per al·lusions concretes i que jo sàpiga no 
han dit Sr. Ignasi Bea vostè diu que tal i tal i tal ..., això són al·lusions, si anem a filar 
prim Sr. Bea perquè els companys del Partit Popular ens demanen que filem prim, per 
tant ... 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Es 
que yo creo que el error está en haber negado antes el turno de palabra, no ahora. 
Ahora no debería negársele el turno de palabra al Sr. Bea porque por alusiones 
efectivamente se le ha aludido y se le ha dicho Sr. Bea, precisamente. Otra cosa es 
que en un momento anterior, en otra moción, se le ha negado la palabra al Sr. de 
Salvador con causa injustificada porque se intenta evitar …, sí, pero en unas 
ocasiones si y en otras no. Reconozca Sra. Alcaldesa que se ha equivocado y ya está. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo no tinc cap problema en reconèixer que m’he 
equivocat. Miri, dirigir un debat de 25 persones és molt complicat, i en la que totes 
volen parlar i volen fer-ho el millor possible, per tant és molt complicat administrar un 
debat d’aquestes característiques. 
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 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nos sabe mal tenerlo que decir y que ahora el Sr. Bea no pueda intervenir por culpa 
de esa cuestión, pero … 
 
  . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No es preocupi Sr. Benejam, jo agraeixo molt al 
Partit Popular que es preocupi tant per les qüestions d’ordre d’aquest plenari i ja li dic, 
a mi no em fa res ... 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Por las discriminaciones de palabra … 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tinc la paraula jo, Sr. Benejam no té la paraula. A 
més una altra cosa, per qüestió d’ordre qui dirigeix el debat sóc jo, per tant jo mateixa 
assumeixo si m’equivoco o no m’equivoco i no tinc cap problema ni em cauen els 
anells en assumir si m’he equivocat o no m’he equivocat. Per tant si jo he escoltat 
malament i el Sr. Brugarolas ha dit Sr. Bea, el Sr. Bea té dret per al·lusions a poder 
parlar, cosa que no tenia dret el Sr. Bruno de Salvador perquè no era per al·lusions 
que ell demanava la paraula sinó que demanava tercer torn de rèplica, i el tercer torn 
de rèplica és molt diferent a les al·lusions. No ha demanat al·lusions, ha demanat 
tercer torn de rèplica, i sap que és excepcional. Per tant Sr. Bea, si és per al·lusions 
pot parlar. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: ... i vull 
explicar que no es menja i que precisament és això el que estem denunciant, que no 
es menja, perquè acomiaden a persones i en contracten de noves per fer la mateixa 
feina, més precaritzades i deslocalitzen, la mateixa feina es porta a Filipines, això és el 
que està passant i això no són falsedats, a mi la veritat, aquesta moció l’he redactada 
amb els companys de Hewlett-Packard i que em diguin que dic falsedats, doncs la 
veritat, em posa de bastant mala llet. No he dit cap falsedat, després si vol contrastem 
les dades, però reflexionem perquè no es pot dir que donem suport als treballadors 
però en canvi no votar una moció tan laxa. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      10 (PP, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:  13 (CiU) 
Abstencions:        0 
 
 10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 
INSTANT LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL. 
 
 JORDI CARRERAS DEL RINCÓN, en representació del GRUP MUNICIPAL 
DEL PARTIT POPULAR, proposo al Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, a celebrar el 
proper dia 20 de maig, que acordi la creació d'una Comissió Informativa Especial, a 
l'empara del que es disposa a l'article 19.8 del Reglament Orgànic Municipal, amb la 
finalitat de seguir, investigar i informar al Ple i a la ciutat de Sant Cugat, dels fets 
relacionats amb les acusacions abocades als mitjans de comunicació contra el Sr. 
Xavier Martorell, exregidor responsable de seguretat del Consistori, i contra d'altres. 
Fonamento la petició en les següents consideracions: 
 
 ATÈS que des de fa setmanes, i amb certa regularitat, diversos mitjans de 
comunicació han informat que el Sr. Xavier Martorell va dur a terme diverses 
pràctiques mitjançant l'entitat Mètode 3, encaminades a investigar les activitats de dos 
exregidors del propi consistori, el Sr. Joan Recasens i el Sr. Xavier Amador, membres 
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tots dos de l'Equip de Govern Municipal en aquells moments, així com de la 
Presidenta de la EMD Valldoreix la Sra. Montserrat Turú. 
 
 ATÈS que, segons manifestacions fetes als mitjans per les persones 
suposadament investigades o espiades, s'han iniciat accions judicials per a 
l'esclariment dels fets i la seva persecució en cas de ser delictius. 
 
 ATÈS que aquest conjunt de fets, malgrat haver-se produït durant el mandat de 
l'anterior Govern Municipal, afecten de manera clara i directa a l'Ajuntament de Sant 
Cugat, al seu bon nom i a la seva dignitat, en tant que podrien suposar que persones 
que ostentaven responsabilitats de Govern haguessin comès fets delictius. 
 
 ATÈS que els representants designats per la ciutadania tenen l'obligació de ser 
exemplars en la gestió dels assumptes públics, cuidant especialment que els seus 
comportaments s'ajustin a l'ètica i a la bona práctica política. 
 
 ATÈS que a més de les obligacions legals imposades als ens públics, quant a la 
transparència de la seva activitat política i administrativa, en les actuals 
circumstàncies els ciutadans exigeixen de manera especialment sensible que es doni 
a conèixer la veritat sobre certes actuacions, que s'investigui, i que, en tot cas es 
persegueixin les activitats que puguin ser irregulars, i molt en particular les que 
podrien haver estat delictives. 
 
 ATÈS que la celebració d'una Comissió Informativa de Seguretat Extraordinària 
sobre el particular ha resultat clarament insuficient, ja que s'ha limitat a constatar que 
no existeixen pagaments directament efectuats a l'entitat Mètode 3 per part de 
l'Ajuntament, en el període de govern del Sr. Martorell; i que el seu tractament a la 
Junta de Portaveus ha tingut idèntic resultat. 
 
 ATÈS que ni l'equip de govern, ni els representants dels restants partits al Ple 
poden quedar impassibles enfront de fets tan greus com els apareguts a la premsa 
sobre el particular; que no poden donar-se per satisfets amb una explicació tan 
insuficient i precària com l'oferta en la Comissió de Seguretat i a la Junta de 
Portaveus; que cal que l'Ajuntament com a Institució de tots els ciutadans participi de 
manera activa en l'esclariment de tals fets, sense reserves i sense omissions que 
resultarien incomprensibles tant per als ciutadans com per als seus representants 
polítics.  
 
 ATÈS que no es comprendria ni tindria cap sentit que l'Ajuntament no actuï de 
cap manera quan és possible que el seu exresponsable de seguretat hagués comès 
delictes greus contra els seus propis companys de govern i uns altres; o que 
l'Ajuntament romangués impassible en cas de ser falses tan greus acusacions. Ja que 
en primer lloc estaria faltant al seu deure actuar contra els qui abusen o han abusat 
dels seus càrrecs a l'Ajuntament, i tal passivitat no podria justificar-se ni davant els 
ciutadans, ni davant els partits que els representen. I en segon lloc no podria 
comprendre's que l'Ajuntament romangui impassible quan persones que han ocupat 
càrrecs de govern fossin greument calumniades, i se les deixés indefenses.  
 
 ATÈS per tant que l'Ajuntament té l'obligació segons el parer d'aquest Grup 
Municipal de fer tot allò que estigui a la seva mà per esclarir la veritat, bé per perseguir 
els delictes que s'hagin pogut cometre, bé per reparar la imatge i l'honor de qui s'hagi 
vist injustament tractat; i que aquesta obligació es té tant davant dels ciutadans, com 
de les persones directament afectades pels fets referits.  
 
 ATÈS que la manera més clara, transparent i democràtica que ofereix l'actual 
Reglament Orgànic Municipal davant aquesta situació, consisteix en la creació d'una 
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Comissió Especial integrada per representants de tots els partits, que segueixin, 
controlin i indiquin les actuacions a realitzar pel propi Ajuntament, amb la discreció i la 
guarda d'informació que el cas requereix, i amb la finalitat de preservar la bona fama i 
l'honor dels implicats fins a tant no s'esbrini la veritat dels fets. 
 
 ATÈS que l'article 19.8 del Reglament Orgànic Municipal disposa el següent: 
 
“Podran també constituir-se Comissions Informatives especials per un assumpte 
concret, la creació de les quals haurà d’ésser aprovada també pel Ple Municipal, 
extingint-se automàticament aquestes Comissions una vegada que hagin dictaminat o 
informat sobre l’assumpte que constitueixi el seu objecte, llevat que l’acord plenari de 
creació disposés altrament. El règim de sessions d’aquestes comissions informatives 
especials serà determinat per la pròpia Comissió en la sessió constitutiva. 
 
Pel que fa a la Presidència i adscripció de membres integrants es seguirán els 
mateixos criteris que en el cas de les Comissions Informatives Permanents”. 
 
I que l'article 39 del propi ROM estableix el següent: 
 
“Limitacions dels drets a la informació. 
 
1. El dret a la informació en general i de manera concreta l’examen i consulta 
d’expedients i antecedents documentals únicament podrà ésser limitat amb caràcter 
excepcional, total o parcialment en els següents casos: 
 
a) Quan el coneixement o la difusió dels documents o antecedents, pugui vulnerar el 
dret constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar i a la pròpia imatge de les 
persones. 
 
b) Si es tracta de matèries concernents a la seguretat i defensa de l'Estat i/o a la 
seguretat ciutadana i quina publicitat pogués esdevenir negativa 
 
c) Matèries classificades d’acord amb la llei de secrets oficials i matèries que no hagin 
d’ésser publicades per disposició expressa de la Llei sense perjudici d’autoritzacions 
especials. 
 
d) En cas de tractar-se de matèries emparades pel secret estadístic o incidir en l’àmbit 
protegit per la legislació limitadora de l’accés als bancs informàtics de dades. 
 
e) Quan es tracti d’antecedents que hagin estat incorporats a un procés judicial penal, 
mentre que romanguin sots secret sumarial. 
 
2. La denegació o limitació haurà d’ésser en tot cas efectuada a través de resolució 
motivada d’Alcaldia. 
 
3. Les anteriors limitacions legals seran aplicades de la manera menys restrictiva 
possible, i en aquest sentit podran instrumentar-se procediments de consulta 
reservada amb prohibició expressa de reproducció per qualsevol mitjà de la informació 
a que s’hagi tingut accés i respecte estricte de la confidencialitat”. 
 
 ATÈS que les actuacions que pugui realitzar l'Ajuntament en quant a 
l'esclariment de la veritat poden i han d'efectuar-se en dos ordres diferents: mitjançant 
una recerca interna seriosa i rigorosa; i mitjançant la participació activa, com a part 
processal, en els procediments que se segueixin ara o en un futur sobre aquests fets. 
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 El GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents acords: 
 
 1. Que s'acordi la creació d'una Comissió Especial que coordini les accions de 
l'Ajuntament sobre els fets atribuïts al Sr. Xavier Martorell, integrada per un 
representant de cadascuna de les formacions polítiques amb representació en el Ple. 
 
 2. Que s'acordi la personació de l'Ajuntament com a part processal en els 
procediments judicials que hagin pogut iniciar-se, o que s'iniciïn en el futur, en relació 
tals fets. 
 
 3. Que s'acordi l'inici de les recerques internes que resultin necessàries per a 
l'esclariment dels fets. 
 
 4. Que s'atribueixi a la Comissió Especial el fet que es refereix el punt 1 el 
seguiment i l'impuls d'ambdues accions, tant judicials com a internes, de tal manera 
que els seus membres, i les persones que es designin per realitzar les actuacions 
concretes, quedin sotmesos expressament a allò que es disposa a l'article 39 del 
ROM. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aquesta moció que presentem avui ve a ser el final d’un trajecte i jo els hi agrairia que 
quan està parlant el portaveu del Partit Popular guardin silenci de la mateixa manera 
que el guardo quan parlen o quan intervenen vostès. Com estava dient Sra. 
Alcaldessa que hem seguit un trajecte fins avui per defensar aquesta moció, que hem 
intentat evitar presentar-la, vam començar dient quin era el punt de vista, no vam ser 
els primers que vam demanar que es creés una Comissió Especial en un tema tan 
espinós, tan incòmode i tan molest com és el que ens ocupa, vam explicar-ho en la 
Comissió de Seguretat quin era el punt de vista, ho vam parlar a la Junta de 
Portaveus, vam fer una interpel·lació en el darrer Ple i tot això amb l’esperança que 
fos el propi equip de govern qui al final prengués la decisió que nosaltres considerem 
que era la més adequada i és que el Govern, i l’ajuntament com institució, no pot 
quedar creuat de braços sense fer absolutament res en relació amb un tema tan greu 
com el que ha sortit als mitjans de comunicació, bé sigui per acusar a qui convingui -si 
al final resultés que s’han comès delictes-, bé sigui per restituir l’honor que hagi sigut 
indegudament agraviat si això resultés al final que és fals. El que no es pot fer és sortir 
amb una explicació que és insostenible, que com no hi ha hagut pagament per part de 
l’ajuntament a Mètode3 doncs amb això ja està tot resolt, perquè encara que hagués 
hagut pagaments a Mètode3 això per si mateix no és un delicte, podria haver-ne 
hagut, perquè Mètode3 és una societat reconeguda en el Registre Mercantil, suposo, 
però el problema aquí és que hi ha unes acusacions d’espionatge, no hi ha 
acusacions de que s’hagi pagat o s’hagi deixat de pagar, hi ha acusacions 
d’espionatge i hi ha acusacions molt serioses, i el que no es pot entendre és que el 
Govern municipal no faci res, és una manera de donar l’esquena, no solament a 
aquests grups, al grup municipal que demana aquestes coses i als altres que han fet 
peticions en altres mitjans, és tancar-se sobre si mateixos, és no estar a l’alçada del 
que exigeix el Govern d’aquesta ciutat, és donar-li l’esquena als ciutadans en un 
moment en que els ciutadans estan demanant especial transparència, honestedat i 
serietat en els polítics, i quan els polítics estan en una situació d’aquestes no volen 
buscar la veritat, no han de tenir por de buscar la veritat, quan no volen buscar la 
veritat, quan no volen enfrontar-se amb això doncs al nostre entendre ho estan fent 
malament, esperem que rectifiquin, no, no ho esperem, per què l’haig d’enganyar?, 
potser sí que ens donem una sorpresa, però si no ho fan doncs una vegada més -no 
sempre és així, però aquesta vegada sí- estan defugint la responsabilitat de ser el 
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govern de tots els santcugatencs i estan posant per davant els interessos, ja sé que 
no li agrada a vostè això Sr. Puigneró però és que les institucions i la democràcia són 
així, doncs s’estan posant en el lloc dels interessos particulars d’un partit polític que és 
diferent dels interessos de tota la ciutat i de tota la comunitat.  
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Quan va 
esclatar tota aquesta qüestió de Mètode3 des de la CUP vam demanar la dimissió 
d’en Xavier Martorell, cosa que feliçment va succeir al cap d’unes setmanes, també 
vam demanar la dimissió com a Cap de Serveis Penitenciaris, trobem incongruent que 
cregui que ha de dimitir d’aquí, i ho va fer bé, i en canvi dirigeixi una qüestió com les 
presons, és bastant irònic, i quan va dimitir vam dir que hi havia unes quantes coses 
que encara calien, en una Comissió Informativa se’ns va donar una llista de despeses 
en que no es veien pagaments per part de l’ajuntament, i vam veure unes despeses 
curioses que un altre dia ja en parlarem perquè això ara no toca, però les nostres 
demandes segueixen sent les mateixes, nosaltres creiem que aquesta qüestió va 
quedar clara, l’ajuntament no va pagar, ens alegrem que no paguessin a una empresa 
per a fer qüestions d’espionatge, però volem saber algunes coses, com per exemple 
per què es van investigar membres de l’equip de govern, conèixer la totalitat de 
persones que es van investigar perquè de moment en sabem de dues de l’equip de 
govern i una persona de l’EMD però tothom és sospitós d’haver estat investigat. Saber 
també si el Xavier Martorell actuava vers si mateix o algú li va donar les ordres; gent 
de l’equip de govern tenia coneixement d’aquestes actuacions? i en aquest cas la 
cosa que hem dit sempre, creiem que en aquesta Comissió -nosaltres votarem a favor 
de la constitució d’aquesta Comissió que es proposa en aquesta moció- s’ha de 
demanar la compareixença del màxim responsable de l’anterior Govern, en Lluís 
Recoder, que no està donant la cara en aquesta situació i si no ha passat res dolent 
que surti i digui “no ha passat res dolent”, i ens tranquil·litzarem tots una mica més 
perquè si no agafa el telèfon, si no va a la ràdio, si no diu res, doncs això contribueix a 
enrarir l’ambient i a fer créixer les sospites, per tant creiem que la Comissió s’ha de 
constituir per aquestes coses, volem saber qui ho va ordenar, si en tenien 
coneixement, a qui es va espiar i per què.  
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres pensem que aquesta Comissió s’hauria de crear per lleialtat institucional. 
Durant la legislatura passada, la que governava el mateix partit que hi ha ara i en la 
que hi havia molts membres que també formen part de la composició política d’aquest 
mandat es va produir una presumpta trama d’espionatge polític. Des de la nostra 
formació aplaudim la repulsa i la desvinculació d’aquest equip de govern en aquest 
afer, però volem que es vagi al fons de la qüestió. L’afer és prou greu, afecta 
directament a aquesta institució atès que presumptament es van investigar dos 
regidors d’aquest Consistori i exigim una transparència total en aquest tema, sense 
que això sigui agafat com un atac a l’equip de govern. La transparència en política és 
gestionar amb parets de vidre; la transparència no es demostra ensenyant factures, la 
transparència és una actitud política, una actitud sustentada en ensenyar-ho tot 
perquè les institucions són de tota la ciutadania i no són propietat privada de ningú. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: El nostre grup va demanar quan va saltar als mitjans de comunicació 
aquest cas el que diu la moció, una Comissió Informativa Especial, una Comissió 
d’Investigació o com li diguem, en el nostre cas Comissió Especial, per esclarir i per 
tenir la documentació de tot allò que anava sortint, i per tant en aquest sentit 
evidentment donarem suport a aquesta moció perquè ja ho vam demanar. 
 
 Què és el que està a sobre la taula?, jo crec que a vegades potser hem de 
baixar una mica el llistó entre tots plegats i el que està a sobre la taula és alguna cosa 
que ha sortit als mitjans de comunicació sobre un presumpte espionatge a dos 
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companys d’aquest consistori, que van ser companys nostres, d’Unió Democràtica de 
Catalunya, també a un treballador de la casa i també a la Sra. Turu, la presidenta de 
l’EMD de Valldoreix, això és el que tenim sobre la taula en aquests moments, les 
notícies que tenim tots nosaltres són pels mitjans de comunicació. Vostès saben que 
encara no s’ha obert el sumari sobre aquest cas però aquestes persones, el 
treballador no ho sé, però les altres tres persones sí que han fet una demanda als 
Mossos d’Esquadra. Jo crec que és la nostra obligació i també l’obligació de l’equip de 
govern tirar endavant això, sobretot després de les declaracions ràpides de 
l’alcaldessa en aquest àmbit i la separació que ja va declarar sobre les situacions 
aquestes i les d’aquest equip de govern. Crec sincerament que vostè no s’ha 
d’amagar de res, al contrari, no ho ha fet, i jo crec que això seria una passa per 
continuar en la línia que vostè va desenvolupar des de l’inici en que va començar 
aquesta actuació, per tant jo no li veig que hi hagi un atac cap a l’equip de govern per 
part ni del proposant ni de tots aquells que ho van proposant, al contrari, és un símbol 
més de transparència sense més que el que hauria de demostrar és que l’equip de 
govern ni sabia res, ni hi ha cap factura, ni té res a veure amb el bon nom d’aquest 
ajuntament. Aquest ajuntament està sortint als mitjans de comunicació per coses molt 
positives però també per alguna negativa que ens preocupa i un és aquest tema, i 
crec que aquesta situació ens l’hauríem de treure de sobre tirant endavant aquesta 
Comissió que com que ja ens coneixem tots és una Comissió que tampoc passaria 
res, estaríem, parlaríem i haurien les declaracions que hi haguessin, sabríem si 
existeix el senyor X o simplement és una qüestió curiosa, el senyor X d’aquí, no altres 
senyors X, i per tant ho podríem trobar, des de la serenor, des de la tranquil·litat hi ha 
coses que jo crec que tampoc no tenen massa complicació, de fet una Comissió 
Especial seria el mateix que ja hem fet en alguna ocasió però amb un estatus més de 
continuïtat i amb la demanda de possibles compareixences pactades de qui sigui. Ells 
tenen la posició de venir o no venir perquè això no seria un Jutjat i per tant seria la 
Comissió d’un ajuntament. D’altra banda com els hi deia abans, encara estem en 
secret de sumari, i la manera de saber què és el que hi ha dintre d’un sumari és 
personar-se. Jo crec que la moció ho explica molt clarament i per tant seria molt 
interessant, jo crec que seria necessari, que aquest ajuntament es personés per saber 
quina és l’arribada de tot plegat, sobretot sabent que han estat dos companys 
presumptament investigats en aquest sentit, jo crec que seria necessari que nosaltres 
ens personem tal com diu la moció en aquest aspecte per conèixer la informació, i 
aquesta seria la situació, jo crec que tampoc no cal donar-li més voltes a tot plegat, no 
cal que hi hagi trencaments ni històries, ni que ho vegin vostès com un atac, és un 
símbol de transparència i sense més. Jo ja sé que de totes les comissions d’aquest 
tipus que hem demanat des de l’any 2003 no se n’ha aprovat mai cap, l’històric 
santcugatenc és zero però en aquest, i sabent que hi ha companys que han estat en 
aquest consistori, jo crec que haurien de ser curosos i mirar de tirar endavant tots 
plegats aquestes propostes des de la serenor i de la tranquil·litat però també des de la 
fermesa, jo crec que ho han de fer. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Avui a les 5 de la tarda he rebut una nota jurídica que m’ha fet 
arribat el senyor Secretari de l’ajuntament en la qual diu, entre altres coses, i llegiré 
textualment, que “essent obvi que entre les funcions de les Comissions Informatives 
no s’inclou la de dur a terme investigacions per esclariment de fets”; i un segon punt 
diu “una moció aprovada pel Ple no pot òbviament modificar les funcions de les 
Comissions Informatives municipals que tenen legalment atribuïdes, sense que d’altra 
banda en la legislació de règim local es trobi prevista la figura de les Comissions 
d’investigació que sembla que tampoc es contemplarien en els projectes legislatius de 
modernització i reforma del govern i l’administració local”. Home!, atès que la moció 
que presenta el grup Popular és una moció que, entre altres coses, en el seu primer 
punt diu que s’acordi la creació d’una Comissió especial i que el títol també parla de 
crear una Comissió informativa especial per investigar aquests fets, home! a mi el 
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dubte que se’m planteja és què passaria si aquesta moció acabés aprovada, entraria 
en una greu contradicció respecte el que crec que és una nota amb tots els sentits 
feta pel senyor Secretari, i vostès senyors del Partit Popular que sempre són tan 
escrupolosos en el compliment de la llei, doncs potser farien bé d’entendre que això 
que han presentat vostès avui aquí potser és incompatible amb l’actual ROM, en tot 
cas perquè no es plantegi aquest dubte i per tal que quedi clar també el 
posicionament de Convergència i Unió nosaltres no votarem a favor d’aquesta moció, i 
no ho votarem no només per l’informe que ha fet el Secretari, que ratifica aquest 
posicionament de que no podem aprovar una cosa que després no es pot desplegar, 
sinó perquè creiem també que nosaltres hem aportat i hem estat transparents en tot 
aquest procés. Se’ns va demanar una Comissió informativa extraordinària de 
Seguretat, la vam fer. Se’ns va demanar que portéssim totes les factures de l’etapa 
del Sr. Martorell com a regidor, totes les que ell va contraure, els compromisos de 
pagament que va contraure com a regidor. Es va demanar també que es fes una 
Junta de Portaveus extraordinària per parlar d’aquest assumpte, i es va fer. Hem 
posat a disposició dels regidors de l’oposició tota la informació que se’ns ha demanat, 
i per tant l’únic objectiu que veiem davant de la moció del Partit Popular és voler fer 
bullir l’olla en un cas que no sé si és que no tenen més temes per a fer oposició, ho 
devem estar fent molt bé, però en tot cas volen fer bullir l’olla en un assumpte que 
nosaltres no tenim res a amagar però el que no farem tampoc, en tot cas, és contradir 
en aquest cas un informe que ha fet el Secretari i per tant votarem que no. 
 
 Per acabar, em sorprèn una mica algunes posicions incoherents en aquest Ple, 
em sorprèn la posició del Partit Socialista, que en el Parlament de Catalunya el seu 
grup Sr. Soler va votar en contra, va rebutjar la creació d’una Comissió d’investigació 
sobre l’espionatge en aquest mandat, pel tema Mètode3, per tant jo crec que la 
coherència és un valor a preservar en la política i crec que vostès no l’estan tenint, per 
tant jo els emplaçaria a que rectifiquessin i que com a mínim fessin el mateix que han 
fet en el Parlament de Catalunya; i en aquest cas no sé què farà la CUP, ja els hi 
avanço, en el Parlament de Catalunya es van abstenir. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo crec que el grup parlamentari hauria hagut de votar que sí, a partir 
d’aquí vostè mateix, què vol que li digui?, no li veig més història. Estaria bé que els 
informes del Secretari els grups de l’oposició també els tinguéssim. Ja sé que sembla 
una tonteria el que estic dient però jo crec que també seria un símbol de transparència 
que vostè ens hagués passat aquest informe, a no ser que fos un informe a petició de 
Convergència, que també ens l’hauria d’haver passat perquè aquest informe està sent 
subjecte del discurs polític i de la discussió. En tot cas la moció resultarà contrària, en 
tot cas jo els hi demano que s’ho replantegin, no el vot, perquè és evident el que han 
fet, el que diuen i quin són els arguments que vostès han explicat, sinó la continuació 
d’aquest aspecte, i els hi continuo demanant que replantegin que l’ajuntament tiri 
endavant la defensa dels regidors d’Unió Democràtica espiats. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sr. 
Puigneró ara nosaltres si vol també podríem parlar de les bicicletes per a fer oposició, 
però ara no toca, ara toca parlar de la Comissió Especial, o sigui que temes d’oposició 
sí que n’hi ha. El que li diré és que el senyor Secretari segur que ha fet un informe 
correcte com acostuma certament i és incomprensible que no ens hagin donat trasllat 
d’aquest informe abans del Ple, és impresentable Sr. Puigneró això, però el que sí li 
diré és el següent, l’art. 19.8) del Reglament el que diu és que les Comissions 
Informatives especials es poden constituir per un assumpte concret. Punt. No diu que 
siguin Comissions d’investigació, no, no ho diu. Tampoc diu que les Comissions 
informatives especials es puguin dedicar a redactar novel·les o coses per l’estil, 
tampoc ho diu, no, però s’entén que una qüestió que afecta d’una manera tan 
específica ..., perdonin però jo els hi hauré de tornar a dir que ratlla ja una mica la falta 
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d’educació, sí, perquè jo quan parla vostè Sra. Alcaldessa l’escolto, ja sé que no li 
agrada el que li estic dient, ja ho entenc que no li agradi però home!, al menys 
guardem les formes, no? Bé, doncs estava dient que el ROM no ho permet, no diu 
específicament per què han de ser Comissions Especials, perquè precisament són 
Comissions Especials, per assumptes especials, sinó estarien dintre de les 
Comissions ordinàries, i per tant encaixa perfectament una activitat com la que estem 
demanant , però per altra banda no s’entén l’actitud de tancament absolut del Govern 
municipal en aquest tema, no s’entén. 
 
 I no diguin: hem fet ..., hem fet ..., hem fet ..., no han fet res, han fet cartró 
pedra. Ens han reunit per dir-nos que no hi ha res, però no insultin la intel·ligència de 
l’oposició. És millor que callin i diguin: “no volem fer res”, i com no volem fer res doncs 
no ho farem, doncs val, molt bé, acabarem abans però no ens maregin amb coses 
que no són sostenibles. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Dues 
cosetes ràpides, jo no sabia què havia votat la CUP en el Parlament però els 
investigats eren de l’ajuntament de Sant Cugat, eren durant el mandat d’una persona 
d’aquí Sant Cugat, per tant era menys interessant segurament al Parlament que aquí, 
per tant a mi el que voti la CUP al Parlament m’és ..., d’acord? 
 
 En segon lloc, en tot cas si no es fa aquesta comissió perquè sembla clar que 
no sé si per temes legals o per la votació no tirarà endavant, han dit que ens han 
donat explicació del que hem demanat no?, no li diguem Comissió especial, aprofito 
ara mateix per demanar una altra Comissió Informativa sobre la qüestió, i ara mateix 
formulo les preguntes: per què es va investigar a membres de l’equip de govern?; 
conèixer tots als que es va investigar: si altres membres de l’equip de govern sabien el 
que feia el Xavier Martorell; i que es demani si us plau que en Lluís Recoder vingui a 
parlar amb nosaltres i a aclarir-nos els dubtes que puguem tenir. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En 
primer lloc demostrar estupefacció per aquest informe del Secretari que no tenim 
coneixement, més que res perquè a més ha estat objecte de discussió aquí i és 
l’argument en aquest cas de Convergència i Unió per no donar suport a aquesta 
moció i, en segon lloc, més enllà de consideracions i jugar a la política-ficció i les 
coses que faríem amb aquesta Comissió el que sí a mi m’agradaria és que en aquest 
cas l’equip de govern prengués en consideració que l’ajuntament de Sant Cugat es 
pogués personar o no quan s’iniciï el procés judicial. Jo crec que estar informats 
d’aquest procés seria una obligació. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU: Són diverses les consideracions que m’han fet, no he entès si la proposta que fa 
la CUP és una esmena “in voce” o no, en el sentit de que evidentment nosaltres no 
entenem que això ha de ser una comissió especial perquè nosaltres no som jutges, 
crec que no hem de cridar a declarar a ningú, però evidentment no ens neguem a fer 
quantes Comissions Informatives de l’àrea de Seguretat o fins i tot a nivell  de la Junta 
de Portaveus per parlar i fer un seguiment d’aquests temes, cap problema. Ara bé, no 
entenc si és una esmena “in voce” a la moció presentada pel Partit Popular, que 
evidentment parla d’una altra cosa. Després si de cas ja m’ho concretarà Sr. Bea. 
 
 Pel que fa al Partit Popular, vostès han presentat una moció ..., primera, jo 
disculpin però em pensava que la nota jurídica que ha enviat el Secretari ens l’havia 
fet arribar a tothom, no he mirat amb qui estava amb còpia o no, en tot cas la nota 
jurídica diu el que diu, diu això: “essent obvi que entre les funcions de les Comissions 
Informatives no s’inclou la de dur a terme investigacions per esclariment de fets”, per 
tant no sé què volen crear, llavors seria una Comissió Informativa normal i corrent i en 
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aquest sentit ara demano coherència al Partit Popular. El Partit Popular aquí ens 
demana que obrim una Comissió Especial d’Investigació i després ells en el 
Parlament quan es demana que comparegui el Ministre de l’Interior per explicar tot el 
tema de Mètode3, que sabeu que està sota secret de sumari, doncs resulta que amb 
els vots contraris del PP i amb l’abstenció del PSC doncs voten en contra de que 
comparegui el Ministre. Per tant el que vostès demanen en un lloc després demanen 
tot el contrari en l’altre. I jo demanaria una mica de coherència política en aquests 
assumptes. 
 
 Finalment, tot el que sabem -abans no sé qui ho ha dit- i tant que ens agradaria 
esclarir tots aquests fets; i tant que ens agradaria com diu el Sr. Calderón que si 
realment hi ha causa judicial i per tant s’aixeca el secret de sumari doncs podem 
estudiar la possibilitat de personar-nos, no tenim cap problema en fer-ho, el que passa 
és que això no ho diu la moció, no ho diu ben bé així, en tot cas s’hauria d’esmenar. 
En tot cas també quan es parla d’informació, és clar és que tot el que sabem fins ara 
és per informacions periodístiques, tot el que sabem del cas Martorell és per 
informacions periodístiques, i d’informacions periodístiques n’hi ha de tot tipus, i per 
tant si hem d’estar obrint Comissions especials d’investigació per cada informació 
periodística que sorgeix, escolti, jo recordo en el passat mandat que va sortir una 
notícia en un mitjà local que parlava que el Partit Popular era “el corral de la Berta”, 
doncs no ho sé, potser ens plantejarem també investigar què hi ha darrera aquest 
tema, no? 
 
 Per tant, si volen fer Comissions informatives per poder seguir aquests fets 
nosaltres no ens hi oposem, ara bé, el que no farem és votar a favor d’una moció que 
creiem, primera, que no s’adiu al ROM i, en segon lloc, creiem que vostès aprofiten 
aquest fet per fer una oposició molt demagògica a l’equip de govern. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda pendent lo de l’esmena “in voce”, si és una 
esmena “in voce” o no. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Era una 
proposta però com que sembla que no tirarà endavant perquè guanyaran, doncs 
demanar això, una Comissió Informativa. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Nosaltres no tenim cap problema en repetir i fer 
les Comissions Informatives que siguin necessàries, creiem que amb les que hem fet 
ja hem donat totes les explicacions, però si vostès volen més explicacions no hi tenim 
cap inconvenient, per tant si vostè el que demana és transformar com esmena “in 
voce” ho ha d’acceptar el grup proponent, que jo no sé si ho accepta, i transformar 
aquesta proposta en una Comissió Informativa extraordinària, que és com la que ja 
hem realitzat per tornar a tenir el debat sobre la taula, si és que hi ha algunes 
qüestions de la informació que nosaltres hem facilitat que no els hi ha quedat clara. 
Per tant, vostè proposa esmena “in voce”? Si s’accepta, sí. Senyors del Partit Popular, 
accepten l’esmena “in voce”? 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
que no sé quin és el contingut de l’esmena “in voce”. Si me la vol repetir. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Bea, li pot aclarir? 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Jo 
després de l’informe del Secretari, de l’informe “ad hoc” aquest que han fet per dir que 
no es podia fer aquesta Comissió, com que veig que el sentit de la votació serà 
contrari i no tirarà endavant aquesta Comissió a la qual nosaltres donàvem suport, 
deia, he dit no pensant que fos una esmena sinó que hi havia unes quantes preguntes 
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que pensàvem que s’havien d’aclarir, a les quals es podien incloure les que volguessin 
però per a nosaltres segueix havent-hi coses que no s’han explicat. El Sr. Martorell no 
és militant de Convergència? doncs facin-lo venir, és això, que vingui ell i parlem amb 
ell. M’han dit si volia que fos esmena, doncs si el grup proposant vol que sigui esmena 
tenint en compte que la seva no prosperarà, doncs com vulguin, però igualment ho 
demanarem en un altre marc també. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
coincideixo plenament amb vostè, o no, depèn, depèn del que vulgui dir amb aquests 
jocs que ens fa de mans. Aquí el que importa no és una qüestió de si es diu Comissió 
Especial, Comissió de Seguretat, Comissió de Comissions, no, aquí el que importa és 
veure si hi ha un propòsit real de buscar la veritat o no. Si hi ha aquest propòsit, 
diguem-li x, m’és igual, diguem-li com vulguin, em té sense compte, del que es tracta 
és de que vostès tenen l’obligació al nostre entendre de buscar la veritat i llavors o la 
volen buscar o no. Si vostès per buscar la veritat m’han de donar un llistat de factures 
en els quals, evidentment, el Sr. Martorell si fos el cas no va posar cap partida que 
digués “pago a Mètodo3 per espiar al Sr. Recasens” i evidentment que no ho va posar 
... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Carreras, accepta l’esmena o no l’accepta? 
Accepten l’esmena “in voce” o no l’accepten? 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No, 
no la puc acceptar. És que no han concretat suficient, a més és que no caben les 
esmenes “in voce” Sra. Alcaldessa, es va parlar a la Junta de Portaveus com 
funcionava el tema de les esmenes i hi ha uns pactes per escrit que la Sra. Paraira 
domina molt, segur, per cert que no s’entén com Unió no accepta, ja dit de pas perquè 
se m’oblidava ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Carreras, accepta o no l’esmena “in voce” de 
que ... 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Per 
una qüestió d’ordre Sra. Alcaldessa no caben les esmenes “in voce” perquè es va 
acordar a la Junta de Portaveus. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El ROM contempla o no les esmenes “in voce”?, 
sí, contempla les esmenes “in voce”, estan contemplades en el Reglament Orgànic 
Municipal, però és igual, en qualsevol cas, accepta o no l’esmena? 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Pregunti-li a la tinent d’alcalde que té el text dels pactes que es van fer a la Junta de 
Portaveus sobre la manera de funcionar les esmenes. Es va pactar i les esmenes “in 
voce” van quedar excloses, que no se’n recordi és una cosa, jo tampoc me’n 
recordava i m’ha vingut ara al cap però és així. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El que no podem fer nosaltres és modificar el que 
diu el Reglament Orgànic Municipal si és que es produeix, nosaltres el que fem a la 
Junta és fer uns acords o promoure una voluntat de dir intentarem tots els grups de no 
fer esmenes “in voce” que és el que jo crec que no fem, no en fem d’esmenes “in 
voce”. Ara bé, avui s’ha donat la situació d’una esmena “in voce”, i jo tinc l’obligació 
com a reguladora d’aquest debat de donar opció al regidor que presenta l’esmena “in 
voce” del que diu el Reglament Orgànic Municipal, perquè sap què passa?, que si no 
ho fes m’estaria vostè dient que per què no he contemplat una esmena “in voce” que 
contempla precisament el Reglament Orgànic Municipal. Per tant accepta l’esmena “in 
voce” o no l’accepta? 
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 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo li 
podria dir allò de que “piensa el ladrón que todos son de su condición” ... 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Perdó, la 
retiro. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li agraeixo Sr. Bea, li agraeixo molt perquè veig 
que el Sr. Carreras no vol ... 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: En el 
proper punt podrem presentar una esmena “in voce”?, aquesta és la qüestió. Perquè 
en el proper punt no ens deixen. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vostè sap de la mateixa manera que nosaltres 
que les esmenes “in voce” estan regulades en el Reglament Orgànic Municipal, el que 
procurem és que siguin les mínimes, per què? doncs perquè és un tema que no hem 
parlat abans i per tant ens comporta aquestes discussions estèrils que estem tenint 
avui aquí i aquest és el motiu, però si es dóna la situació jo em veig obligada a donar 
peu a que això es discuteixi, per tant si vostè la retira queda la moció tal i com estava i 
per tant podem passar a la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      10 (PP, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:  13 (CiU) 
Abstencions:        0 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DIA 
 
 11.- MOCIÓ DE CIU PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ i 
SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA. 
 
 La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la 
democràcia s’ha produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la 
normalització del nostre país. S’han mantingut, però, institucions de l’Estat a casa 
nostra com és el cas de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya i les 
subdelegacions que hi ha a les capitals de província. 
 
 Entre les poques competències de la “Delegación del Gobierno” hi ha nomenar 
als subdelegats a les quatre províncies catalanes, elevar informes al Govern de l'Estat 
sobre els funcionament del serveis públics estatals i la seva avaluació global, però 
sobretot exercir la "Jefatura de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" a 
Catalunya. 
 
 Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un 
engranatge, una eina per coordinar diferents matèries i disciplines dels serveis públics, 
s’ha convertit en un instrument de fiscalització desconfiada i política de les institucions 
de Catalunya, i darrerament s'està utilitzant com a eina per aturar el procés 
democràtic d'exercici del dret a decidir del poble català. 
 
 En aquest sentit, l'actual Delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria de 
los Llanos de Luna, està actuant de forma hostil i judicialitzant diferents accions que, 
democràticament, estan duent a terme els consistoris catalans en representació de la 
ciutadania i exercint un mandat polític pel qual han estat escollits democràticament. 
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 Atès que el nostre país està patint retallades com a conseqüència de l'espoli 
fiscal espanyol i de la imposició d'uns límits de dèficit per part del ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques inassumibles per la nostra societat del benestar. 
 
 Atès que aquest mateix ministre hauria de donar exemple simplificant i 
racionalitzant l'Administració de l'Estat, evitant la duplicitat de funcions entre 
administracions. En aquest sentit la Delegació i subdelegacions del Gobierno ens 
costen molts diners als contribuents per uns serveis públics que en molts casos ja 
presta la Generalitat i/o els ajuntaments que també són estat. 
 
 Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els 
següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- Demanar la supressió de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, 
així com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
per motius d'estalvi econòmic i simplificació administrativa i que aquest diners es 
destinin als ajuntaments catalans per donar cobertura a polítiques socials tant 
necessitades en aquests moments de crisi.  
 
 2n.- Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la 
Delegació del Govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra 
acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics 
democràtics. 
 
 3r.- Exigir a la delegada del govern espanyol a Catalunya respecte i 
reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva cultura i els seus 
símbols. 
 
 4t.- Comunicar aquests acords a la Delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als portaveus 
dels partits polítics al Congrés de Diputats espanyol, als diputats catalans del  
Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Com diu l’enunciat és una moció per demanar la supressió de la 
Delegació i Subdelegacions del Govern espanyol a Catalunya. Aquesta no és una 
moció contra la Sra. Llanos de Luna, però evidentment sí que s’han produït uns fets 
aquesta setmana que perfectament podríem incloure en aquesta moció demanar la 
seva dimissió però la moció es va fer abans, es va fer amb un altre objectiu, es va fer 
en el sentit de que crèiem que l’Estat espanyol no es creu el seu propi Estat, creiem 
que si cregués en el seu Estat creuria que la Generalitat hauria de ser en aquest cas 
també Estat i per tant hauria de ser l’última instància a Catalunya o la representació de 
l’Estat a Catalunya i en canvi això no és així, crea unes estructures paral·leles que jo 
crec que configuren una desconfiança històrica del que ha estat l’Estat espanyol 
respecte a Catalunya, anteriorment amb els Governadors Civils, i per tant dir-li que 
des de Convergència i Unió i com diuen els acords demanem la supressió de la 
Delegació del Govern espanyol a Catalunya, com a Subdelegacions, en uns moments 
on des del Govern de l’Estat es demana simplificació administrativa, es demana que 
hem de ser més eficients, que hem de no gastar en subtileses com poden ser 
ambaixades a no sé a on, doncs home!, comencin per casa i per tant demanar-li al 
Govern de l’Estat que elimini unes delegacions que fan molt poca funció pel que 
costen, i a més a més demanaríem que aquests diners es destinin als ajuntaments 
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catalans a sufragar partides de despesa de polítiques socials que en aquests 
moments són tan necessàries. També demanem en aquest cas que es retirin, per part 
de la Delegació del Govern, uns processos contenciosos per part de la Delegació del 
Govern respecte a alguns ajuntaments de Catalunya i per tant també demanem que 
es retirin aquests contenciosos que a més a més són per manifestar per part d’alguns 
ajuntaments posicions absolutament democràtiques. Finalment també exigim a la 
Delegada del Govern espanyol que tingui un respecte i un reconeixement per la nació 
catalana, per la seva llengua, la seva cultura i els seus símbols. Finalment, com he dit 
abans, aquesta no és una moció exclusivament per la Sra. Llanos de Luna, ens és 
igual si es diu Llanos de Luna, es diu Rangel o es diu Valdecasas, nosaltres el que 
proposem és que s’eliminin aquestes delegacions perquè creiem que són una 
desconfiança històrica cap a Catalunya, cap a la Generalitat i en certa manera ve a 
reafirmar una cosa que darrerament diem des del meu partit i és que Espanya ha 
renunciat a ser definitivament l’Estat dels catalans. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Nosaltres 
en aquesta moció hem presentat algunes esmenes, sí que demanem concretament 
que mentre no es faci efectiva la retirada de la Delegació i Subdelegació del Govern 
se cesi immediatament a la Sra. Llanos de Luna. La moció parla de poques 
competències, entre elles la fiscalització del que es fa a Catalunya, estem d’acord 
amb aquests arguments. Una altra qüestió és la Sra. Llanos de Luna, un personatge 
funest per als catalans i no només per l’última que va fer de condecorar a iaios nazis i 
als seus “amigotes” sinó perquè ha denunciat a ajuntaments catalans per declarar-se 
territori lliure i sobirà, sort que en aquest Ple se’ns va censurar la proposta perquè sinó 
estaríem denunciats per la Sra. Llanos de Luna. A més a més desconeix totalment 
Catalunya, diu que la Guàrdia Civil té el suport dels catalans, una cosa que posa una 
mica nerviós. En tot cas l’episodi de la División Azul és per a nosaltres el clímax i 
pensem que se l’ha de cessar immediatament i si no jutjar per a fer apologia del 
feixisme. Però per a nosaltres això no és el motiu, aquest ni el tema de l’estalvi, de la 
retirada de la Delegació i Subdelegació del Govern a Catalunya, nosaltres volem que 
es retirin igual que les forces armades, la policia, tots, tots, un darrera l’altre, i com que 
tard o d’hora ho hauran de fer quan tinguem un Estat propi doncs si van desmantellant 
tot això que tindrem estalviat. En tot cas hi ha una cosa i és que hem fet una esmena 
fora de temps i ara no faré una esmena en veu perquè sinó tornarem a reprendre el 
debat anterior, hi ha un paràgraf que nosaltres demanaríem suprimir perquè creiem 
que desentona de la moció que diu: “Atès que el nostre país està patint retallades com 
a conseqüència de l’espoli fiscal espanyol i de la imposició d’uns límits de dèficit per 
part del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques inasssumibles per la nostra 
societat del benestar.”  No direm que això no sigui cert però hi ha moltes altres coses 
que fan que hi hagi retallades, veiem una voluntat de treure les culpes, les 
responsabilitats de la Generalitat en aquesta qüestió, nosaltres creiem que és una 
opció política, però com que aquí no ens posarem d’acord, el que proposem és 
eliminar aquest atès perquè nosaltres ens sentiríem més còmodes votant a favor 
d’això. En tot cas ja anunciem que el sentit de la nostra votació serà un sí a aquesta 
moció perquè volem que retirin al Delegat, Subdelegat i totes les coses de 
l’administració espanyola i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, i a més a 
més que cessi immediatament la filofeixista Llanos de Luna. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Perdoni Sra. Alcaldessa, entenc que el grup Socialista té esmenes i tindria més sentit 
a l’hora del debat que presentessin les seves esmenes. 
 

ESMENES DEL PSC SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA DE CiU 
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 - ESMENES DEL PSC A LA MOCIÓ DE CIU PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ 
DE LA DELEGACIÓ i SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A 
CATALUNYA 
 
1.- Títol moció: 
Afegir, ... I ELS DELEGATS TERRITORIALS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, després de SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A 
CATALUNYA 
 

Quedaria així: 
ESMENES DEL PSC A LA MOCIÓ DE CIU PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE 
LA DELEGACIÓ i SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A 
CATALUNYA I ELS DELEGATS TERRITORIALS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

 
2.- Segon paràgraf:  
Afegir “... així com la coordinació de la ...” després de: “avaluació global,” 
 
3.- Segon paràgraf:  
Suprimir: “ però sobretot exercir la” 
 

El segon paràgraf quedaria així: 
Entre les poques competències de la “Delegación del Gobierno” hi ha 
nomenar als subdelegats a les quatre províncies catalanes, elevar informes 
al Govern de l'Estat sobre els funcionament dels serveis públics estatals i la 
seva avaluació global, així com la coordinació de "Jefatura de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado" a Catalunya. 

 
4.- Tercer paràgraf:  
Suprimir tota la primera línia de tex: Aquest braç del govern espanyol al nostre 
país, lluny de suposar un engranatge, 
 
5.- Tercer paràgraf:  
Afegir a primera línia de text: Aquest nivell de l’administració que havia de 
suposar 
 
6- Tercer paràgraf: 
Afegir de l’Estat a la tercera línia; entre: “...disciplines dels serveis públics de 
l’Estat, s’ha convertit...” 
 
7- Tercer paràgraf: 
Afegir “Poc eficaç” entre “... govern del Partit Pupular i poc eficaç per a de les 
institucions de Catalunya ...” 
 
8- Tercer paràgraf 
Afegir després de: “...a decidir del poble català” “i com a altaveu d’atac a les 
opinions contràries a les reformes endegades pel govern Rajoy sobre 
disminució de drets socials i austericidi extrem des del punt de vista econòmic. 
 
De la mateixa manera que, alhora de construir els nostres propis nivells 
d’administració, la Llei 13/1989 del 14 de desembre sobre l’organització de 
l’administració de la Generalitat contempla en el seu article 18 pel 
reconeixement de la figura dels delegats territorials de la Generalitat, i que avui 
resulta ja ineficaç amb la modernització de l’administració, i el grau de 
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professionalitat dels diferents departaments i treballadors i treballadores 
públiques de la Generalitat. 
 
A la vegada que ambdós òrgans administratius (Delegación del Gobierno i 
delegats territorials de la Generalitat), suposen un cost econòmic elevat i de 
dubtosa eficàcia administrativa.” 
 

Tercer paràgraf quedaria així: 
Aquest nivell de l’administració que havia de suposar una eina per coordinar 
diferents matèries i disciplines dels serveis públics de l’Estat, s’ha convertit 
en un instrument de fiscalització desconfiada i política per part del govern 
del Partit Pupular i poc eficaç per a les institucions de Catalunya, i 
darrerament s'està utilitzant com a eina per aturar el procés democràtic 
d'exercici del dret a decidir del poble català i com a altaveu d’atac a les 
opinions contràries a les reformes endegades pel govern Rajoy sobre 
disminució de drets socials i austericidi extrem des del punt de vista 
econòmic. 
De la mateixa manera que, alhora de construir els nostres propis nivells 
d’administració, la Llei 13/1989 del 14 de desembre sobre l’organització de 
l’administració de la Generalitat, contempla en el seu article 18 pel 
reconeixement de la figura dels delegats territorials de la Generalitat, i que 
avui resulta ja ineficaç amb la modernització de l’administració, i el grau de 
professionalitat dels diferents departaments i treballadors i treballadores 
públiques de la Generalitat. 
A la vegada que ambdós òrgans administratius (Delegación del Gobierno i 
delegats territorials de la Generalitat), suposen un cost econòmic elevat i de 
dubtosa eficàcia administrativa. 

 
9- Quart paràgraf: 
Suprimir: hostil i judicialitzant diferents accions que, democràticament, estan 
duent a terme els consistoris catalans en representació de la ciutadania i 
exercint un mandat polític pel qual han estat escollits democràticament 
 
10- Quart paràgraf 
Afegir després de: “...està actuant de forma...” “...incorrecta en molts casos, i fent 
més difícil la seva comprensió i perpetuació d’aquesta institució al segle XXI, i 
amb el nivell de desenvolupament administratiu i funcional que existeix a 
l’Estat. 
Atès que els delegats territorials de Catalunya tampoc tenen fixada a ulls de la 
ciutadania quin és el seu objectiu, i que sembla que només puguin servir per 
eixamplar llocs de lliure designació del govern.” 
 

El Quart paràgraf quedaria així: 
En aquest sentit, l'actual delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria 
de los Llanos de Luna, està actuant de forma incorrecta en molts cassos, i 
fent més difícil la seva comprensió i perpetuació d’aquesta institució al 
segle XXI, i amb el nivell de desenvolupament administratiu i funcional que 
existeix a l’Estat. 
Atès que els delegats territorials de Catalunya tampoc tenen fixada a ulls de 
la ciutadania quin és el seu objectiu, i que sembla que només puguin servir 
per eixamplar llocs de lliure designació del govern. 

 
11- Cinquè paràgraf: 
Suprimir: “l'espoli fiscal espanyol” 
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12- Cinquè paràgraf: 
Afegir: de l’impagament acordat en l’Estatut d’autonomia de 2006 i aprovat per 
totes les cambres de representació de l’Estat i refrendat pel poble de Catalunya. 
I també 
 
13- Cinquè paràgraf: 
Suprimir: i de 
 
14- Cinquè paràgraf: 
Afegir: ...i per la Unió Europea, que fan que siguin... entre:  “Administracions 
Públiques i per la Unió Europea, que fan que siguin  inassumibles per la  nostra 
societat del benestar” 
 

Cinquè paràgraf quedaria així: 
Atès que el nostre país està patint retallades com a conseqüència de 
l’impagament acordat en l’Estatut d’autonomia de 2006 i aprovat per totes 
les cambres de representació de l’Estat i refrendat pel poble de Catalunya. I 
també per la imposició d'uns límits de dèficit per part del ministre d'Hisenda 
i Administracions Públiques i per la Unió Europea, que fan que siguin  
inassumibles per la  nostra societat del benestar. 

 
15- Sisè paràgraf: 
Suprimir: “aquest mateix ministre hauria” 
 
16- Sisè paràgraf: 
Afegir: “el Govern de l’Estat espanyol hauria” entre: Atès que el Govern de l’Estat 
espanyol hauria de donar exemple simplificant 
 
17- Sisè paràgraf: 
Afegir: (no només com pretén amb el món local) entre: “...l'Administració de 
l'Estat (no només com pretén amb el món local), evitant la duplicitat...” 
 
18- Sisè paràgraf: 
Afegir: i que la Generalitat hauria de fer el propi amb els delegats territorials 
després de: “....funcions entre administracions, i que la Generalitat hauria de fer  
 
19- Sisè paràgraf: 
Afegir com a punt i part creant un altre paràgraf: Atès que i el text querdaria així: Atès 
que en aquest sentit la Delegació i subdelegacions del Gobierno i els delegats 
territorials de la Generalitat de Catalunya ens costen molts diners als 
contribuents per uns serveis públics que en molts casos ja presta la Generalitat 
a través dels seus departaments o delegats territorials d’aquests i/o els 
ajuntaments que també són estat. 
D’altra banda cal recordar, i posicionar-se  contràriament contra la posició de la 
Delegació del Govern en aspectes lligats a qüestions laborals i negociació 
col·lectiva de les administracions locals 
 

El sisè paràgraf quedaria així: 
Atès que el Govern de l’Estat espanyol hauria de donar exemple simplificant 
i racionalitzant l'Administració de l'Estat (no només com pretén amb el món 
local), evitant la duplicitat de funcions entre administracions, i que la 
Generalitat hauria de fer el propi amb els delegats territorials. Atès que en 
aquest sentit la Delegació i subdelegacions del Gobierno i els delegats 
territorials de la Generalitat de Catalunya ens costen molts diners als 
contribuents per uns serveis públics que en molts casos ja presta la 
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Generalitat a través dels seus departaments o delegats territorials d’aquests 
i/o els ajuntaments que també són estat. 
D’altra banda cal recordar, i posicionar-se  contràriament contra la posició 
de la Delegació del Govern en aspectes lligats a qüestions laborals i 
negociació col·lectiva de les administracions locals. 

 
20- ACORDS  
 
Canviar ordre. Passar l’acord 2 com a 1: Entenem que la demanda de retirada dels 
contenciosos ha de ser prèvia a la supressió. 
 
1.- Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la 
Delegació del Govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions 
contra acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments 
polítics democràtics.   
 
2.- Demanar la supressió de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, així 
com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
per motius d'estalvi econòmic i simplificació administrativa i que aquests diners 
es destinin als ajuntaments catalans per donar cobertura a polítiques socials tan 
necessitades en aquests moments de crisi.  
 
21- ACORDS  
 
Afegir acord que transcrivim literalment com a acord número 3. i el text del número 3 
integrar-lo a continuació del de la nostra proposta. 
 
3. Demanar la supressió dels Delegats territorials de la Generalitat de Catalunya 
que hi ha: el de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, 
Tarragona, i Terres de l’Ebre, per motius d'estalvi econòmic i simplificació 
administrativa i que aquests diners es destinin als ajuntaments catalans per 
donar cobertura a polítiques socials tan necessitades en aquests moments de 
crisi. Exigir a la delegada del govern espanyol a Catalunya respecte i 
reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva cultura i els 
seus símbols, així com exigir respecte pels treballadors i treballadores, tot 
censurant les seves paraules mancades de respecte contra aquells que pateixen 
una situació econòmica molt complicada (atur, precarietat laboral, 
desnonaments, etc.) en que viuen milions de persones a Catalunya. 
 

TORN DEFENSA ESMENES DEL PSC 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Estem espessos avui tots plegats. Jo crec que sonaria ridícul que 
parléssim d’esmenes quan no ha quedat clar què són les esmenes. Nosaltres 
presentem esmenes dins de termini a la moció que ha presentat Convergència i Unió i 
ja està, no té més, per tant al final es farà un debat sobre quines s’accepten i quines 
no. El grup proposant pot transaccionar alguna esmena amb el grup que ha proposat 
les esmenes o al revés, això se suposa que és el que vam acordar els portaveus, més 
que res perquè no ens fem un lio, per tant els companys de la CUP no podran fer una 
esmena a la meva esmena, per entendre’ns. A partir d’aquí, com que se m’està 
covant l’arròs i hauríem de marxar, si s’escau tirem endavant. 
 
 Nosaltres el que considerem és que s’han de suprimir determinats òrgans que 
en molts o la majoria dels estats federals purs no hi són, per exemple la Delegació del 
Govern de l’Estat o les Delegacions del Govern per exemple a Catalunya. Saben que 
a Catalunya tenim Delegacions del Govern, Catalunya en una hora i mitja vas de 
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punta a punta, per tant no té sentit. Tampoc no té sentit la Delegació del Govern i les 
Subdelacions del Govern a Espanya en aquest sentit i encara menys si això es fa com 
està fent en aquests moments el Partit Popular, no el Sr. Rangel, com vostè ha 
esmentat abans, Rangel, amb g, Rangel, que no costa tant, com va fer l’anterior. Vull 
recordar també la tasca que va desenvolupar -en aquest cas ja no hi és entre 
nosaltres- la Sra. Julia Garcia-Valdecasas, en determinats aspectes lligats a les 
aprovacions plenàries sobre convenis laborals que creiem que són inadequades. 
 
 Per tant aquest és el nostre posicionament, nosaltres creiem que aquest tipus 
d’administracions intermitges no tenen cap mena de sentit i el que no considerem és 
alguna de les declaracions, en aquest cas ha parlat el representant de Convergència i 
Unió, sobre el concepte. Jo crec que no podem vincular el Partit Popular amb 
Espanya, igual que no podem vincular Convergència i Unió amb Catalunya, d’acord?, i 
per tant part de les nostres esmenes han anat en el sentit de l’aprimament de 
l’administració, de que en un Estat federal, per exemple, tot i que no ho hem citat, en 
un Estat federal no calen determinats òrgans intermitjos i en algun cas també de les 
21 esmenes que segurament es podrien agrupar en 8, que suposo que vostè ho 
agruparà, també la defensa del dret dels treballadors i les treballadores que en alguns 
casos està atacant la Delegació del Govern amb aquelles famoses frases com que 
“cal que hi hagi pijos i pobres perquè paguin”, perquè comprin i hagi despesa i feina. 
O sigui que diguem-ne que aquesta és la situació. 
 
 Aquestes esmenes Sr. Puigneró, vostè ho ha dit molt bé, van ser abans del fet 
lamentable del lliurament d’aquella mena de diploma a la División Azul i per tant jo 
crec que aquell acte, pel qual el nostre partit ha demanat la dimissió, condiciona 
també o posa sobre la taula quin és el marc del debat que avui estarem fent, i aquest 
és un marc de debat que jo crec que és important i l’hem de posar sobretot sobre la 
taula en aquest procés de revisió històrica que s’està realitzant i que és absolutament 
lamentable i que hem de tornar a reemprendre. No és el mateix la División Azul que 
els aviadors republicans Sr. Carreras, com vostè va dir. Els aviadors republicans eren 
algunes persones que estaven defensant un govern democràtic que va ser trencat en 
un cop d’estat, fallit en aquest cas, i una guerra civil amb el suport del règim franquista 
i del règim nazi, i això jo crec que no ho hem d’oblidar, no tots són els mateixos, ni 
molt menys, i per tant la División Azul no eren els aviadors republicans. 
 
 Les esmenes que li hem dit en aquest sentit han estat traspassades a l’equip de 
govern i per tant els hi demanem que tinguin en consideració altres aspectes de 
moció. El primer la supressió de la Delegació del Govern, en el marc dels estudis 
treballats per exemple pel govern d’esquerres l’any 2006 que ja va plantejar aquesta 
situació; el segon algun canvi en l’ampliació sobre els aspectes lligats a aspectes 
laborals i socials que també incloem a les nostres esmenes; i també la regulació sobre 
estalvi de l’administració. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Ho 
ha dit el Sr. Villaseñor, estem espessos avui, però per resumir una mica el 
posicionament d’Iniciativa estaríem d’acord amb les esmenes de la CUP que fan 
referència a l’últim capítol nefast de la Sra. Llanos de Luna demanant la dimissió en 
aquest cas i suprimint aquell atès, estaríem d’acord amb aquelles esmenes. Estaríem 
d’acord amb les esmenes que fan referència a una racionalització de les al·legacions 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, incloure aquesta sensibilitat dins d’aquesta 
moció, i estem d’acord amb la moció de Convergència i Unió. Per tant el vot favorable 
a tot d’Iniciativa per Catalunya. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aquí entre la moció s’ha colat el tema de la Delegada del Govern que no és l’objecte 
de la moció, però sí que cal encara que només sigui perquè és una persona del meu 
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Partit que no és tolerable que se li digui filofeixista com li ha dit el Sr. Bea, perquè no 
ho és, ni filo ni res, es pot estar d’acord amb ella o no però no es poden aplicar 
qualificatius que li ben asseguro que són falsos, no s’ajusten a la veritat. Certament la 
Divisió Blava no és el mateix que l’Associació d’Aviadors Republicans, ni de la Brigada 
Internacional, ni els 100.000 hijos de San Luís, ni las tropas de Napoleón o de Julio 
Cesar, sap què li vull dir?, vull dir que el que és història és història i la història no la 
remenem perquè si comencem aquí a treure els “esqueletos” dels nostres avis doncs 
no anirem bé, el que hem de fer és veure com construïm perquè ni vostè ni jo hi érem 
en aquella època i no ens condueix enlloc. Dit això, que no fa referència a la moció, la 
moció de supressió de la Delegació del Govern és una vegada més una mica ingènua, 
Sr. Puigneró, diuen que ens costa molts diners, que no ens deixen saltar-nos la llei, 
perquè resulta que si posem una estelada en un ajuntament ve la Delegació del 
Govern i ens diu que l’hem de treure, i nosaltres el que volem és saltar-nos la llei i no 
ens deixen. No fem bromes, siguem seriosos, aquí hi ha dues qüestions, es poden dir 
moltes coses i n’hem dit tantes sobre aquesta matèria i probablement n’haurem de dir 
més, però hi ha dos punts amb els que jo voldria incidir, un, la necessitat de que per 
seguir el camí que es vulgui s’ha de complir amb la llei, més que amb la llei amb 
l’ordenament jurídic en el que estem, i s’ha de funcionar amb aquestes categories 
perquè sinó funcionem amb aquestes categories al final no sabem a on estem, més 
ben dit, no saben a on estan vostès. L’altre és com vostès intenten justificar sovint el 
saltar-se la llei amb allò de la legitimació democràtica, vostès diuen que tenen la 
legitimació democràtica, que estan legitimats, i jo em pregunto però legitimats per 
qui?, per qui?, d’on els hi ha vingut això?, qui els hi ha donat aquesta legitimació?, no, 
els vots no els han legitimat, perquè les urnes quan donen un mandat, quan elegeixen 
a un equip, elegeixen a un equip de govern en un mandat concret que entre dintre del 
marc legal i l’ordenament jurídic, no és un xec en blanc perquè qui ha sigut elegit faci 
el que vulgui, per això en Hitler, i no és que jo el vulgui comparar amb el Hitler, no 
estava legitimat per fer el que va fer encara que va guanyar unes eleccions 
democràtiques, però no tenia legitimació per a fer allò que va fer. Perquè hi ha uns 
límits, i un dels límits clars és l’ordenament vigent; si un no està d’acord amb 
l’ordenament vigent el que ha de fer és proposar-ho als ciutadans perquè els 
ciutadans el votin i llavors amb aquells vots pugui intentar canviar la legislació vigent, 
quan això no es fa així, quan no se segueix aquest camí el que s’està fent és 
destrossar, destruir, no s’està construint res, que és una mica el que li està passant a 
Convergència durant aquests últims mesos llargs, que el que van és a destruir, perquè 
és molt fàcil destruir, qualsevol inepte, qualsevol indocumentat pot agafar un martell i 
trencar una obra d’art, això és molt fàcil, i començar a llençar arguments i a retorçar 
les coses i deformar-les. Construir és molt més complicat, i això és el que vostès no 
estan demostrant ser capaços de fer, més aviat és a l’inrevés, però el problema és 
que vostès no estan destruint Espanya, no, estan destruint Catalunya, perquè veuen 
una Catalunya que és la dels seus somnis i s’obliden que Catalunya és molt més gran, 
s’obliden que a Catalunya hi ha moltes més coses, que a Catalunya no són solament 
els qui els han votat a vostès, i els qui els han votat a vostès molts d’ells ja no pensen 
com vostès, és a dir, Catalunya és una altra cosa, per això vostè no pot entendre que 
un Govern municipal, o un Govern autonòmic, o un Govern estatal, és el Govern de 
tots, de tots, perquè és clar vostè només veu una part de Catalunya i llavors és quan 
diu que si és de tots doncs anem malament, doncs sí, van malament, certament. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Jo em pensava que la moció parlava de les Delegacions del 
Govern, no sé, en tot cas dir-li que quan l’ordenament vigent no permet 
democràticament canviar-lo, quan no ho permet, quan ho fa impossible, quan és 
virtualment impossible canviar aquest ordenament vigent, doncs evidentment 
nosaltres fem una aposta democràtica per canviar-lo, no som revolucionaris, no 
s’espanti, no som revolucionaris, però sí que evidentment creiem que els vots 
emparen a les persones per poder canviar allò que creiem convenient, vostès no, 
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vostès són potser hereus d’una altra forma de governar-se, nosaltres creiem en la 
democràcia. Tornem a la moció perquè sinó estaríem aquí discutint “in eternum” sobre 
una qüestió que no tracta la moció. 
 
 Jo voldria parlar de les esmenes del Partit Socialista, li comentaré quines 
esmenes acceptem i quines no, i també en alguna esmena li oferiré una transacció a 
l’esmena. Per tant ja li avanço que estem a favor de l’esmena 2, 3, 4, 5, 6, de la núm. 
8 el primer paràgraf només, la núm. 12, la núm. 16, la número 17, la número 20 i 
referent a la 21 acceptaríem només la part final, sempre i quan vostès ens acceptin 
una transacció referent a demanar la dimissió de la Sra. Llanos de Luna per 
l’homenatge aquest que ha fet a la División Azul, que creiem que és totalment 
inacceptable, i el redactat el pot fer vostè mateix. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE): Simplement apuntar que consti en acta que això 
trenca, ja me’ls revisaré amb calma ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs no és una qüestió d’ordre Sr. Carreras, no 
té la paraula. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí 
perquè trenca l’acord sobre les esmenes, és una tema d’esmenes i de presentació de 
legitimitat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no trenca l’acord. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
doncs quan sàpiga què és una qüestió d’ordre m’ho defineix i m’ho explica Sra. 
Conesa. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Primer, que quedi clar que el nostre partit va presentar les esmenes en 
el període que toca, per tant no ens esveréssim tampoc perquè per això les vam 
presentar aquell dia. Vostè generalment ens rebutja les esmenes que van en relació a 
la Delegació del Govern de Catalunya a Catalunya, nosaltres evidentment les hem 
posat perquè creiem que també seria un estalvi, igual que la supressió de determinats 
Consells Comarcals, i per tant posterguem a una altra moció o una altra proposta 
aquests aspectes atès que s’ha rebutjat. Si vol votem aquesta, vostès ens ho rebutgen 
o no però en tot cas jo crec que ens hauria de quedar clar que aquestes que queden 
fora nosaltres les presentarem en el proper Ple municipal o en qualsevol altre 
conjuntament amb altres mesures. Nosaltres no retirem res, s’hauran de votar 
evidentment, però volem donar valor a allò que s’ha pactat, per tant totes les retirades 
-ho dic pels companys que segurament no tenen molt clar de què estem parlant-, 
totes aquelles amb referència a la Delegació del Govern, el govern municipal les 
votarà en contra, nosaltres les presentarem al proper Ple i ja farem el debat sobre 
aquest tema a veure si ens posem tots plegats també d’acord. Sobre les esmenes que 
vostès han acceptat, ens han acceptat fora d’aquest terç d’esmenes algunes que 
creiem que eren importants, sobretot sobre temes de treballadors i de trasllat del 
Govern de l’Estat a Catalunya també aspectes importants, i nosaltres valorem 
positivament aquestes accions així com l’acceptació de les propostes lligades als 
acords que queden acceptades totes les propostes lligades als acords. Per tant 
valorem positivament i modificarem el nostre vot atès que s’accepten bona part de les 
propostes i també que segons el nostre criteri queda molt clar el posicionament 
contrari a un govern com el Partit Popular que és el que està fent i jo crec que no a 
altres actuacions com la que va desenvolupar el Partit Socialista en el debat del Sr. 
Joan Grangel que com vostès saben va rebre el suport de Convergència i Unió i de 
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tots els partits en la seva actuació. Queda molt més clara la moció. Vostè ens ha 
demanat una part del text sobre una possible esmena que pugui arreglar allò que 
creuen que no és, jo els hi proposaré una esmena transaccional que puc presentar-la 
perquè sóc el proposant de les esmenes, i per tant els hi proposo aquesta esmena 
transaccional que seria un nou acord, el número 4, i podria anar a continuació del 3, 
però si volen un altre acord que sigui el número 4, que digui: “Demanar la dimissió de 
la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, Sra. Llanos de Luna, per donar suport 
al totalitarisme nazi i franquista al lliurar a l’anomenada Hermandad de Combatientes 
de la División Azul un diploma o certificat en ocasió de la seva presència a 
l’homenatge al Cos de la Guàrdia Civil que es va desenvolupar a Sant Andreu de la 
Barca. El consistori santcugatenc creu que el reconeixement que implica el lliurament 
d’un certificat o diploma oficial per part de la representant del Govern de l’Estat a 
Catalunya és absolutament deplorable i injustificat, i un greu atemptat tant contra la 
memòria democràtica com contra la dignitat de les víctimes de la barbàrie nazi i 
feixista”. Si vostès ens accepten aquesta transacció nosaltres votaríem favorablement. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Ho acceptem. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Atès que hi ha acord entre el grup esmenant i el 
grup proponent podríem passar a la votació. Vots a favor de la moció incorporant una 
part de les esmenes presentades pel grup del Partit Socialista més aquesta esmena 
última. Vol presentar algun tema més Sr. Villaseñor? 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Segurament perquè quedés molt més clar, jo crec que primer hauríem 
de votar les esmenes rebutjades i després fem les altres conjuntament. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És a dir, vostè no les retira aquelles? No, ho dic 
per simplificar la votació. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Per simplificar, deixem-ho estar perquè com que ja sabem com queda 
el resultat anem directament al gra i ja les presentarem al proper Ple. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo l’emplaço a que ho presenti al proper Ple, fins i 
tot crec que podrem trobar acords interessants amb simplificació administrativa, i que 
avui ens centrem amb aquestes que estan acceptades més aquesta darrera que vostè 
planteja. Per tant passem a la votació d’una moció de Convergència i Unió amb 
esmenes incorporades per part del Partit Socialista i aquesta darrera esmena que s’ha 
fet en veu. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DEL PSC A MOCIÓ ORIGINÀRIA DE CiU 
 

Vots a favor:      19 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:    4 (PP) 
Abstencions:        0 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA AMB LES ESMENES DEL PSC 
 

 11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU, AMB ESMENES DEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC, PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ i 
SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA. 
 
 La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la 
democràcia s’ha produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la 
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normalització del nostre país. S’han mantingut, però, institucions de l’Estat a casa 
nostra com és el cas de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya i les 
subdelegacions que hi ha a les capitals de província. 
 
 Entre les poques competències de la “Delegación del Gobierno” hi ha nomenar 
als subdelegats a les quatre províncies catalanes, elevar informes al Govern de l'Estat 
sobre el funcionament dels serveis públics estatals i la seva avaluació global, així com 
la coordinació de la "Jefatura de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" a 
Catalunya. 
 
 Aquest nivell de l’administració que havia de suposar una eina per coordinar 
diferents matèries i disciplines dels serveis públics de l’Estat, s’ha convertit en un 
instrument de fiscalització desconfiada i política de les institucions de Catalunya, i 
darrerament s'està utilitzant com a eina per aturar el procés democràtic d'exercici del 
dret a decidir del poble català i com a altaveu d’atac a les opinions contràries a les 
reformes endegades pel govern Rajoy sobre disminució de drets socials i austericidi 
extrem des del punt de vista econòmic. 
 
 En aquest sentit, l'actual Delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria de 
los Llanos de Luna, està actuant de forma hostil i judicialitzant diferents accions que, 
democràticament, estan duent a terme els consistoris catalans en representació de la 
ciutadania i exercint un mandat polític pel qual han estat escollits democràticament. 
 
 Atès que el nostre país està patint retallades com a conseqüència de l'espoli 
fiscal espanyol i de l’impagament acordat en l’Estatut d’autonomia de 2006 i aprovat 
per totes les cambres de representació de l’Estat i refrendat pel poble de Catalunya i 
també per la imposició d'uns límits de dèficit per part del ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques inassumibles per la nostra societat del benestar. 
 
 Atès que el Govern de l’Estat espanyol hauria de donar exemple simplificant i 
racionalitzant l'Administració de l'Estat (no només com pretén amb el món local), 
evitant la duplicitat de funcions entre administracions. En aquest sentit la Delegació i 
subdelegacions del Gobierno ens costen molts diners als contribuents per uns serveis 
públics que en molts casos ja presta la Generalitat i/o els ajuntaments que també són 
estat. 
 
 Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els 
següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la 
Delegació del Govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra 
acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics 
democràtics. 
  
 2n.- Demanar la supressió de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, 
així com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
per motius d'estalvi econòmic i simplificació administrativa i que aquest diners es 
destinin als ajuntaments catalans per donar cobertura a polítiques socials tant 
necessitades en aquests moments de crisi.  
 
 3r.- Exigir a la delegada del Govern espanyol a Catalunya respecte i 
reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva cultura i els seus 
símbols, així com exigir respecte pels treballadors i treballadores, tot censurant les 
seves paraules mancades de respecte contra aquells que pateixen una situació 
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econòmica molt complicada (atur, precarietat laboral, desnonaments, etc.) en que 
viuen milions de persones a Catalunya. 
 
 4t.- Demanar la dimissió de la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, Sra. 
Llanos de Luna, per donar suport al totalitarisme nazi i franquista al lliurar a 
l’anomenada Hermandad de Combatientes de la División Azul un diploma o certificat 
en ocasió de la seva presència a l’homenatge al Cos de la Guàrdia Civil que es va 
desenvolupar a Sant Andreu de la Barca. El consistori santcugatenc creu que el 
reconeixement que implica el lliurament d’un certificat o diploma oficial per part de la 
representant del Govern de l’Estat a Catalunya és absolutament deplorable i 
injustificat, i un greu atemptat tant contra la memòria democràtica com contra la 
dignitat de les víctimes de la barbàrie nazi i feixista 
 
 5è.- Comunicar aquests acords a la Delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als portaveus 
dels partits polítics al Congrés de Diputats espanyol, als diputats catalans del  
Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA, A PETICIÓ DEL COL·LECTIU 
ANTIMILITARISTA DE SANT CUGAT (CASC) , EN SUPORT A LA CAMPANYA DE 
BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS (BDS) CONTRA ISRAEL EN MOTIU DEL 
65è ANIVERSARI DE LA NAKBA PALESTINA. 
 
 El dimecres 15 de maig es commemora el seixanta-cinquè aniversari de la 
Nakba palestina. La Nakba és la catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de la neteja 
ètnica exercida sobre Palestina i el poble palestí per part de l’Estat d’Israel. Amb 
l’establiment d’Israel l’any 1948, les forces sionistes van expulsar de les seves llars i 
de la seva terra a més del 70% de la població indígena. Més de 700.000 palestins i 
palestines, i els seus descendents, esdevingueren refugiats. La Nakba no és un 
episodi històricament tancat i aïllat, sinó que perdura fins als nostres dies. 
 
 L’any 1967 Israel va ocupar els Alts del Golan, la Península del Sinaí, 
Cisjordània (amb Jerusalem Est) i la Franja de Gaza. Prop de 300.000 palestins i 
palestines van ser-ne expulsats, molts d’ells convertint-se en refugiats per segona 
vegada. Avui, els refugiats palestins sumen més de cinc milions. Israel continua 
negant-los el seu dret al retorn, incomplint la Resolució 194 (1948) de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides i la 237 (1967) del seu Consell de Seguretat. 
  
 Des d’aleshores, l’Estat d’Israel ha practicat una política colonialista en els 
Territoris Ocupats Palestins. Actualment, més de 230 assentaments israelians a 
Cisjordània i Jerusalem Est, amb prop de 600.000 colons jueus, impossibiliten la 
creació d’un Estat palestí viable i autònom.  Per altra banda, Israel segueix ocupant 
també els Alts del Golan sirians des de 1967, on hi resideixen més de 20.000 colons 
jueus a 32 assentaments. Tots aquests assentaments, que responen a l’esperit 
colonitzador del projecte sionista, són il·legals segons el Dret Internacional: violen la 
Quarta Convenció de Ginebra i incompleixen la Resolució 242 (1967) del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides. 
 
 L’any 2002 Israel va començar a construir un Mur de separació en territori 
ocupat. Tot i ser declarat il·legal per part del Tribunal Internacional de Justícia l’any 
2004, ni la seva construcció, ni la usurpació de terres palestines que comporta s’han 
aturat.  
 
 Des de juny de 2007 Israel manté bloquejada la Franja de Gaza, on hi 
resideixen més d’un milió i mig de palestines i palestins, la gran majoria d’ells refugiats 
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de 1948. Aquest bloqueig constitueix un càstig col·lectiu i per tant una flagrant violació 
del Dret Internacional Humanitari.  
 
 D’ençà de la Nakba, l’Estat d’Israel ha anat construint i consolidant tot un aparell 
legislatiu discriminatori vers el 20% de la seva població, la minoria àrab. Més d’una 
trentena de lleis discriminen els palestins i palestines amb ciutadania israeliana.  
 
 El poble palestí viu sota una situació de fragmentació territorial, control 
institucionalitzat, discriminació i apartheid totalment inadmissible. 
 
 No obstant això, és ben sabut que part del nacionalisme català, històric i actual, 
s'ha identificat, des dels seus principis, amb el sionisme i l’Estat d’Israel. Els contactes 
dels diferents governs catalans, de dretes i d’esquerres, amb l’Estat d’Israel han estat 
nombrosos, públics i notoris.  
 
 Recentment, i en el marc de l’actual procés anomenat de transició nacional, 
sectors de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) s’han dirigit a l’Estat d’Israel amb el 
pretext d’aconseguir suport internacional per a la independència de Catalunya.  
 
 Atès el que s’ha exposat fins aquí, considerem que ni el sionisme ni l’Estat 
d’Israel poden esdevenir ni exemples ni aliats en el procés d’alliberament nacional del 
nostre poble. Ans al contrari, és al poble palestí i a les seves aspiracions 
d’alliberament nacional a qui les institucions catalanes haurien de donar suport, en lloc 
d'identificar-se amb l'Estat opressor israelià.  
 
 En aquest sentit, l’any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària 
[1] per iniciar una campanya d'aïllament internacional de l’Estat d'Israel inspirada en la 
lluita sud-africana contra el règim d'apartheid. Des d’aleshores, la campanya civil 
internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel s’ha anat 
estenen arreu del món i ha sumat múltiples suports.  
 
 A través d’aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes, 
el poble palestí vol poder exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació i acabar 
amb la injustícia històrica a què es veu sotmès des de 1948, des de la Nakba.   
 
 Davant els fets exposats, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, reunit en 
sessió plenària el 21 de Maig de 2013, ACORDA: 
 
 PRIMER.- Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les 
Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està 
plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a no 
establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu 
amb aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que no reconeguin 
els drets fonamentals del poble palestí i fins que l’Estat d’Israel compleixi amb la seva 
obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret 
Internacional per mitjà de: 
 
• La finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el 

desmantellament del Mur. 
• El reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a 

una plena igualtat.  
• El respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a 

les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions 
Unides.  
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 SEGON.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet també a no 
establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu 
amb empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen 
un benefici econòmic o polític de la violació dels drets palestins. 
 
 TERCER.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a donar suport 
a les diferents campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com des de la 
resta del món. 
 
 QUART.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès instarà la Generalitat de 
Catalunya i la resta d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional 
de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra l’Estat d’Israel. 
 
 CINQUÈ.- Instar a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que replantegi la seva 
petició de suport internacional per part de l’Estat d’Israel al procés sobiranista català, i 
que enlloc d’identificar-se amb l’estat opressor d’Israel ho faci amb el poble palestí i les 
seves aspiracions d’alliberament nacional sumant-se a la campanya internacional de 
Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.   
 
 SISÈ.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a promoure una 
jornada de solidaritat en el seu municipi per tal de donar a conèixer la situació de 
Palestina i la campanya de BDS a la qual s’adhereix.  
  
[1] Sociedad Civil Palestina Demanda Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel Hasta 
que cumpla con la Ley Internacional y los Principios Universales de Derechos Humanos, 9 
Julio de 2005  
http://www.bdsmovement.net/call#Spanish: 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
INTERVENCIÓ DE LA SRA. JUDITH JACOVKIS, EN REPRESENTACIÓ DEL 
COL·LECTIU ANTIMILITARISTA SANT CUGAT (CASC), EN ELS TERMES DE 
L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
 (La Sra. Judith Jacovkis dóna lectura a l’anterior moció). 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Abans de 
res agrair al CASC, el Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat, el fet d’haver entrat 
aquesta moció. La majoria dels que estem aquí ho sabem i si no ho diem ara, el 
CASC fa anys que porta a terme una lluita antimilitarista a la ciutat i també fa anys que 
s’ha posicionat clarament al costat de la causa palestina. Nosaltres des de la CUP 
entenem que estem parlant d’una causa que és evident que fa anys i anys, segles i 
segles, que està enquistada, i amb la qual és evident que ja hem donat repetides 
mostres de suport a la lluita del poble palestí. Entenem que la moció posa damunt la 
taula un aspecte concret que a més a més està explicat cronològicament molt bé en el 
temps, aporta tot un seguit de dades que des del punt de vista històric són bastant 
irrefutables, i entenem que més enllà de la duresa que pot semblar que tingui la moció 
a l’hora de demanar boicots, etc., entenem que és una moció que no demana un 
boicot a tot allò israelià perquè a més a més està claríssimament explicitat en els 
acords, sinó que demana un boicot o no tenir tractes amb tot allò que és part o que 
justifica la repressió del poble palestí. És en aquest sentit que nosaltres entenem que 
no estem posant o no s’està posant a totes les persones israelianes en el mateix sac i 
en aquest sentit és de rebut dir que hi ha entitats israelianes que precisament estan 
portant a terme una tasca que val la pena esmentar en el sentit de donar suport al 
poble palestí i que el CASC més d’una vegada així ha fet saber. 
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 Per últim, en tot cas, el cinquè acord de la moció que parla del paper que hi 
juga l’Assemblea Nacional Catalana en aquest aspecte, nosaltres entenem que és 
important parlar d’aquest acord perquè estem posant damunt la taula una entitat que 
ha agafat un fort renom dins el tema del sobiranisme i l’independentisme i creiem que 
com a tal és important que entengui o que si més no es presti a entendre que el seu 
posicionament a l’hora de buscar suports de l’Estat israelià en la causa que defensen, 
que defensem, no entenem que sigui de rebut i entenem que el nostre posicionament i 
el posicionament de l’Assemblea Nacional Catalana a l’hora de buscar suports hauria 
d’estar al costat del poble palestí. Per tant, més enllà de possible prejudicis a l’hora de 
plantejar la moció, nosaltres entenem que és una moció que posa sobre la taula un 
conflicte que ens costa entendre posicions que puguin ser relativament imparcials 
perquè entenem que és un conflicte amb el qual clarament hi ha una gent i un poble 
que pateix, i una gent i un poble que oprimeix, per tant donarem suport evidentment a 
la moció que ens ha fet arribar el CASC i demanaríem que la resta de grups fessin el 
mateix. 
 
 . REGIDORA ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres en principi anunciem que també donarem suport a aquesta moció que ha 
presentat el CASC entre altres coses perquè creiem que és evident que a l’Estat 
d’Israel no l’interessa la pau i això ha estat ja discutit per molts analistes 
internacionals, la situació que viu la població palestina s’ha anat degradant de tal 
forma que en aquests moments és difícil ja trobar un lloc per l’esperança. Els refugiats 
palestins que aproximadament es calculen en uns 4 milions es troben dispersos per 
pràcticament tots els continents i en els territoris ocupats, com bé diu la moció, s’ha 
dut a terme una estratègia deliberada creiem nosaltres de destrucció del poble palestí, 
se’ls ha privat entre altres coses d’un mitjà que creiem que és essencial com l’aigua, 
desviant alguns dels seus rius, de manera que se’ls hi ha impedit practicar 
pràcticament l’agricultura que és una de les seves principals activitats econòmiques, 
també s’ha de tenir en compte que milers de vivendes han estat demolides per 
construir-hi noves cases per a aquests colons nouvinguts com també la moció 
especifica absolutament. La totalitat del territori palestí està quartejat, és pràcticament 
impossible de transitar i especialment després de la construcció del mur, per tant 
considerem que es pot considerar com un poble assetjat, volem també posar de 
manifest -com ja exposa la moció- que Israel se salta contínuament les resolucions de 
l’ONU i cal veure potser com els països occidentals li perdonem tot, refugiant-nos amb 
l’equiparació d’Israel i Palestina com si estiguéssim parlant d’un conflicte entre iguals 
malgrat que la realitat és que Israel és la força ocupant i Palestina és el país ocupat, 
que per tant si anem comptabilitzant la desproporció de víctimes d’un cantó i un altre 
és absolutament aclaparadora. Creiem que el compromís amb la cultura de la pau 
passa en aquest cas per la ruptura de tots els acords de cooperació i associació 
comercial amb l’Estat d’Israel a tots els nivells, ja sigui el català, l’europeu o 
l’espanyol. En aquest sentit reafirmem el nostre suport a la moció. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: El posicionament del nostre partit és el que ha estat sempre en aquest 
sentit i que és defensar la finalització de l’ocupació, el compliment de la resolució de 
les Nacions Unides està en contra de les ocupacions i la manca de llibertat del poble 
palestí, especialment en aquelles zones de domini israelià on hi ha una situació molt 
complicada respecte a la protecció dels drets dels refugiats, etc., i etc, i parlant sobre 
qui té més força o qui no té més força és evident que l’Estat d’Israel el que està fent 
és trencar la llibertat del poble palestí i de la seva ciutadania. El nostre dubte està en 
sobre si un boicot és la forma adequada o no de defensar aquests drets, aquesta és la 
qüestió. Nosaltres no hem entrat en esmenes, entre altres coses perquè és una moció 
que venia proposada per part del CASC, jo no sé si té sentit o no que votem tots els 
punts que recollim i estimem i tots els acords excepte el que sigui lligat al boicot 
perquè aquest boicot jo crec que a vegades amb l’excitació que existeix en aquest cas 
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a Palestina trobo lògic que es fomenti i que es digui aquest boicot, però és molt 
possible que aquest boicot en alguns casos també tingui situacions on part del poble 
israelià, per exemple en acords comercials, o en acords culturals, per exemple a 
Catalunya hi hagi gent que quedi en una situació complicada i segur que no tenen res 
a veure amb allò que fa el seu govern des de fa molts anys, i aquest és el dubte que 
nosaltres teníem i pel qual d’entrada no donaríem suport a la moció, tot subscrivint 
tots els punts i donant suport a la majoria dels acords, excepte el boicot aquest 
concret. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Agradecer la intervención del Colectivo Antimilitarista pero también quiero 
que se nos permita como un acto de normalidad democrática discrepar 
absolutamente de las peticiones que se recogen, principalmente por un motivo, no 
corresponde a un Pleno de una ciudad como Sant Cugat del Vallès ni a ninguna 
ciudad empezar a hablar de un conflicto internacional muy complejo que está durando 
desde hace más de 50 años y sobretodo que lo hace con una visión tan simplista, 
diría yo, frívola, no se puede demonizar a una de las partes, a ninguna diría yo, ni a 
Palestina pero tampoco a Israel, y esto es lo que se está haciendo en esta moción, se 
está demonizando a Israel, y yo creo que ambos bandos están cometiendo 
monstruosidades, atrocidades, y veo mezquino y muy maniqueo focalizar el mal solo 
en una de las partes. 
 
 Mociones como las que hoy presenta la CUP y el Colectivo Antimilitarista son 
un ejemplo de manual, diría yo, en esta campaña hay cierta izquierda, no toda la 
izquierda, lleva a cabo desde hace años, al menos en España, para demonizar el 
Estado de Israel, y voy a poner un par de ejemplos para que se vea esta 
demonización, en el famoso bombardeo de una escuela de Gaza en el año 2009, la 
prensa internacional seguida por la ONU acusó a Israel de bombardear una escuela 
de Naciones Unidas, tiempo después el Coordinador de ayuda humanitaria de la ONU 
reconoció que ni una sola bomba que causaron los muertos impactó en la escuela, 
como es habitual la prensa silenció esta información; hace poco un niño, Mohamed Al-
Dura, el caso de Mohamed Al-Dura es otra manifestación de esta campaña contra 
Israel, pues durante más de 10 años se ha acusado a Israel de matar a este niño 
delante de las cámaras, un crimen que finalmente se ha demostrado que no se ha 
cometido, esto ha salido estos días en la prensa, claro que muchos diarios de tirada 
nacional lo silencian pero es verdad. 
 
 Nosotros sabemos que la utilización -yo creo que todos somos conscientes- 
consistente por parte de los terroristas de Hamás, porque son terroristas, no lo digo 
yo, lo dice la Unión Europea, Hamás es una organización terrorista porque la 
utilización que hace Hamás de instalaciones civiles -y esto es un hecho- para tratar de 
provocar que la respuesta israelí provoque víctimas entre la población civil y pondré 
un ejemplo, el lanzamiento de misiles por Hamás desde un edificio de prensa 
internacional de Gaza como expuso de manifiesto una periodista, creyendo que las 
cámaras no lo gravaban pero sí que lo estaban gravando. Hay mucha miseria en 
ambas partes y consideramos que la moción, y más el tono de boicot, que 
curiosamente la misma gente que pide el boicot para Israel pide el fin del boicot 
comercial para Cuba y no digamos temas de Corea del Norte y otros que miran a otro 
lado.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Recordo al públic que no es pot insultar, prego 
que respectin les opinions. Se’ls ha tractat amb tot el respecte i per tant hem de saber 
i acceptar escoltar encara que no ens agradi. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Lamento Sra. Alcaldesa el incidente, ya termino con esto. Nosotros, 
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insistimos, no somos pro-israelíes ni pro-palestinos, es un conflicto internacional de 
muy difícil evaluación por un Pleno como este y consideramos que desborda y no 
podemos empezar a dar una solución maniquea de poner los buenos aquí y los malos 
allá y quedarnos tan panchos. Por estos motivos el grupo municipal del PP votará en 
contra. 
 
 . REGIDOR SR. RAÜL GRANGÉ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU: 
Nosaltres com a força nacionalista d’un país que també està patint un setge social, 
econòmic i cultural, doncs podem entendre que siguem molt reticents a boicotejar 
“tutti quanti” a tot un país, en aquest cas Israel, és un país plural, divers i tal como 
faríem amb qualsevol altra demanda de boicot a qualsevol altre país del món perquè 
sabem que en general històricament tots els boicots indiscriminats que s’han fet 
contra països, el cas efectivament de Cuba, el cas efectivament d’Irak, al final a qui 
acaba perjudicant és a la població civil. Si vostès haguessin plantejat aquesta moció 
en termes de rebuig o acords concrets contra accions concretes de governs israelis o 
demanant el compliment de resolucions de les Nacions Unides, doncs allà de ben 
segur n’haguéssim pogut parlar i ens haguéssim trobat per tal de defensar 
precisament els drets humans. Nosaltres a més la qüestió dels drets humans la 
creiem fonamental, però també creiem fonamental que en un conflicte totes les 
persones que estan en el conflicte tenen a qui posar aquests drets humans. Nosaltres 
els convidem a reflexionar i a veure en aquest cas l’informe d’Amnistia Internacional 
de 2012 que fa sobre l’autoritat palestina, i la realitat és que el poble palestí també 
està patint per part dels governs, en el cas de Cisjordània de l’OLP, en el cas de la 
Franja de Gaza els governs de Hamás, està patint tal com diu Amnistia Internacional 
detencions i reclusions arbitràries, tortura i maltractaments, un sistema de justícia 
absolutament corrupte, manca de llibertat d’expressió, associació i reunió, i molt greu i 
això segur que és d’ampli coneixement la situació de les dones que és absolutament 
intolerable per qualsevol país o força democràtica. Per altra banda vostès també 
passen una mica per sobre fent una crítica al nacionalisme català que en alguns 
moments ha esta proisraelí. De fet esperem que puguin entendre que per part d’un 
nacionalisme d’un país com el nostre el fet que hagi un poble que hagi estat -com 
molts altres, com els tibetants, etc., etc.,- que han estat molts segles perseguits i que 
des d’una diàspora i des d’una diversitat absoluta de llengües, fins i tot de races, hagin 
fonamentat amb la seva llengua un eix de cohesió i hagin -des de fa pràcticament 
segle i mig- de posar-se a marxar cap a un Estat propi i al final hagin aconseguit 
aquest Estat propi en un indret de terra molt petit, amb molt pocs recursos naturals i 
d’aquest país n’hagin fet un país amb una emprenedoria i un país certament amb els 
països del voltant un país democràtic amb tots els defectes que vostès vulguin però 
un país democràtic, per tant alguna cosa pel nacionalisme català té de positiu. 
 
 Per acabar dir-los-hi que considerem que aquest Ple no ha d’instar a 
l’Assemblea Nacional Catalana absolutament a res, l’Assemblea Nacional Catalana és 
un òrgan democràtic, assembleari i sobirà, i aleshores jo crec que el que haurien de 
fer és presentar-se en una reunió de l’Assemblea Nacional Catalana i presentar 
aquest moció, presentar les seves propostes i sotmetre-les a debat i votació de la 
mateixa Assemblea Nacional, no creiem que nosaltres haguem d’instar absolutament 
a res a l’Assemblea Nacional Catalana. Per tot això votarem en contra. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Així 
d’entrada Raül, el Ple cada mes insta a mil entitats, mil administracions a coses i no 
passa res, a més a més ho hem explicat exactament sobre l’Assemblea Nacional 
Catalana perquè enteníem que podia portar a suspicàcies però en tot cas ho hem 
explicat. 
 
 Sr. Bruno de Salvador, en tot cas quan s’utilitzen arguments a partir de la 
demagògia les respostes són les que són, per tant vigilem. 
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 La moció entenem que és un tema que pot portar controvèrsia però la moció ho 
hem dit al començament i quan l’han llegit jo crec que ha quedat clara, la moció no 
planteja boicotejar un Estat, un país, la moció planteja donar suport a una campanya 
que parlar de boicotejar empreses que s’estan lucrant a partir del patiment d’una gent, 
a partir del patiment d’un poble, si a partir d’aquí es vol extrapolar i començar a parlar 
d’altres coses doncs ho podem posar sobre la taula però no és el que diu la moció, i 
s’ha parlat del tema de l’apartheid a Sudàfrica, i m’agradaria saber què hagués passat 
si no s’hagués portat a terme aquesta campanya que de ben segur sabem que és la 
que va permetre acabar amb la infàmia de l’apartheid en aquell país. Per tant sabem 
que és una manera de reivindicar tot un seguit de drets que és efectiva i que a més a 
més poses entre l’espasa i la paret a tot un seguit de gent que està bé que de tant en 
tant se’ls posi. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Sr. Pros, usted dice “no haga demagogia”, oiga pues dígame usted en 
que he hecho demagogia porque yo le he dado datos, le digo que no reparta el pastel 
entre buenos y malos y me dice que hago demagogia, pues dígame en qué, dígame si 
son santos unos … 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Corea del 
Nord, Cuba, etc., hem de tornar-hi un altre cop? 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Pues retiro lo dicho para que esté usted contento, retiro el último apunte, 
pero he estado hablando mucho más rato, pero por favor sea adecuado con las 
intervenciones que hace porque no puede usted soltar aquí que yo hago demagogia y 
se queda tan ancho. He dado muchos datos con nombres y años y usted acaba con lo 
de Cuba y Corea del Norte, esto no es serio Sr. Pros. 
 
 Sr. Grangé por favor usted no pervierta el buen nombre de nuestra tierra, usted 
está comparando Palestina con Cataluña, ¿pero esto qué es?, es una traición a 
nuestra historia lo que está usted haciendo, yo no se lo consiento, como catalán, hijo, 
nieto y biznieto de catalanes no le consiento que usted compare de manera indirecta y 
solapada Cataluña con Palestina, no tiene nada que ver. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       4 (CUP i ICV-EUiA) 
Vots en contra: 17 (CiU i PP) 
Abstencions:       2 (PSC) 
 
 13.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CiU, ICV-
EUiA I CUP RELATIVA AL REBUIG DE LES MESURES PRESES PEL GOVERN 
CENTRAL A TRAVÉS DEL REIAL DECRET-LLEI 6/2013 I LA RESOLUCIÓ DEL 
FROB, QUE SUPOSEN QUANTIOSES QUITANCES A LES PERSONES QUE VAN 
SUBSCRIURE PARTICIPACIONS PREFERENTS I DEUTES SUBORDINATS. 
  
 El passat dia 22 de Març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret-Llei 
6/2013 de protecció als titulars de determinats productes d’estalvi i inversió i altres 
mesures de tipus financer. També, el mateix dia, el FROB va aprovar els fulls de ruta 
per al bescanvi de les participacions preferents i deute subordinat, de bancs 
nacionalitzats o que requereixin d’ajudes públiques, en accions d’aquestes entitats. 
 
 Encara resten vius més de 8.000 milions d’euros en aquests productes híbrids i 
complexes. Molts d’aquests productes financers van ser comercialitzats de forma 
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enganyosa entre petits estalviadors. Són unes 300.000 famílies, també n’hem 
detectat a la ciutat de Sant Cugat, les que continuen atrapades en el laberint de les 
preferents, gairebé totes en entitats bancàries nacionalitzades com són: Bankia, 
Novagalicia Banco i Catalunya Banc. Ha estat molt el patiment, la lluita i l’esperança 
per a que es donés una solució justa a aquest problema,  que ha malmès greument la 
credibilitat del nostre sistema financer entre els estalviadors i els mercats financers. 
 
 Les decisions preses el passat dia 22 de Març, tenen per objectiu posar punt i 
final al problema carregant i causant sobre les persones estafades un enorme 
perjudici econòmic.  
 
 La resolució del FROB implica un bescanvi obligatori en accions, com una 
primera quitació que va des del 38% al 61% dels seus estalvis. Mitjançant aquest 
bescanvi, els estalviadors, que mai havien d’haver estat titulars de preferents, es 
converteixen obligatòriament en accionistes dels bancs nacionalitzats. Posteriorment, 
podran vendre aquestes accions per aconseguir liquiditat. 
 
 En el cas de Bankia, les poden vendre en Borsa al preu que cotitzin en aquest 
moment i les de Novagalicia Banco i Catalunya Banc les podran vendre al Fons de 
Garanties de Dipòsits, a un preu que determinarà un expert independent tenint en 
compte el valor de mercat. Amb la venda de les accions es produirà la segona 
quitació, ja que les accions de Bankia previsiblement baixaran molt la seva cotització i 
les que compri el FGD serà a un preu inferior al de conversió. Després de la venda, 
els estalviadors perdran gran part dels seus antics dipòsits i podran recuperar una 
mínima part, que en alguns casos no arribarà ni al 20%. 
 
 Paral·lelament, aquells que es considerin enganyats podran sol·licitar un 
arbitratge de consum. Segons estableix l’esmentat Reial Decret-Llei, una Comissió de 
Seguiment presidida per la CNMV, establirà els criteris per a un arbitratge exprés, a 
utilitzar principalment pels titulars de preferents de Bankia. Aquest arbitratge ràpid és 
el que ja va utilitzar Novagalicia Banco i Catalunya Banc per a reintegrar els seus 
estalvis a un 15% dels afectats. Els que no es puguin acollir a l’arbitratge exprés, 
podran sol·licitar el procediment arbitral normal, que serà molt més lent i que suposa 
un important risc afegit, ja que implica renunciar a la via judicial. 
 
 Ni la resolució del FROB, ni el Reial Decret-Llei contemplen cap solució per als 
més de 100.000 accionistes de Bankia, que van ser preferentistes de Caixa Laietana, 
Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias o Bancaja, entitats que 
van fusionar-se amb Caja Madrid. Aquests estalviadors, que no inversors, perdran 
gairebé en la seva totalitat els diners que tenien en accions de Bankia, ja que el primer 
que es farà és una reducció de capital perquè els accionistes absorbeixin pèrdues de 
l’entitat. 
 
 L’episodi de les preferents a Espanya és el major escàndol propiciat pels 
nostres bancs, que s’uneix al de les indemnitzacions milionàries, els sous excessius, 
les fusions i les operacions opaques. Clarament, ha suposat l’abús de confiança dels 
bancs sobre els seus clients fidels, una supervisió insuficient sobre la comercialització 
d’aquests productes i una falta de capacitat de resposta política per a solucionar el 
problema. 
 
 El que el Govern ha imposat és una resposta injusta, ja que, a més de ser  
enganyats, els estalviadors hauran de contribuir al sanejament dels mateixos bancs 
que els van enganyar. Així no es recuperarà la confiança en el nostre sistema financer 
i es donarà un pas en fals. 
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 Per tot això es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès acordi: 
 
 PRIMER.- Rebutjar les mesures preses pel Govern, a través del Reial Decret-
Llei 6/2013 i la resolució del FROB, que suposa quantioses quitacions als enganyats 
en la comercialització de participacions preferents i deute subordinat. 
 
 SEGON.- Instar al Govern espanyol a que: 
  
- Se suspengui l’aplicació de tots els processos establerts en les normes esmentades, 
especialment l’operació de bescanvi per accions, amb la corresponent quitança, i l’ 
arbitratge. 

- S’encarregui a la CNMV una auditoria que permeti revisar la idoneïtat dels titulars de 
preferents i deute subordinat, per a detectar l’engany en la comercialització. 

- Dugui a terme les accions de govern necessàries perquè les persones que, tot i no 
reunir els requisits de idoneïtat, tinguin dret a un bescanvi per dipòsits en un termini 
no superior als tres anys. A més, garantir que no tinguin cap pèrdua en el nominal 
dels seus estalvis.  

- Finalment, s’ha de garantir que tinguin dret al bescanvi per dipòsits aquells 
accionistes de Bankia, dels quals van bescanviar-se les seves preferents en el 
procés de fusió de Caja Madrid amb Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja 
Rioja, Bancaja i Caja Insular de Canarias. 

- Remetre el treball realitzat per la CNMV a la Fiscalia General de l’Estat, perquè es 
depurin responsabilitats per la presumpta estafa que s’ha produït en el nostre 
sistema financer. 

 
 TERCER.- Comunicar al Govern central els acords presos de la moció, sent 
aquests acords, el posicionament polític de la ciutat de Sant Cugat. 
 
 QUART.- Comunicar els acords a totes les entitats bancàries ubicades a Sant 
Cugat i a les associacions de veïns de la Vila. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Aquesta és la moció de les preferents, en contra de les preferents. El Govern central 
va presentar un Reial Decret i una Resolució del FROB en que d’alguna manera 
intentava donar cobertura al major escàndol banquer i financer que ha tingut el nostre 
país amb l’estafa de persones, amb un abús de confiança de la clientela d’aquests 
sistemes financers, amb persones que han estat directament enganyades per les 
oficines bancàries, ja no sabem si la responsabilitat és pròpiament de les direccions 
de les entitats bancàries o pròpiament de les direccions de les direccions bancàries, 
per tant nosaltres hem trobat a faltar una manca de capacitat de resposta de la política 
i dels polítics en aquests casos concrets, s’ha reaccionat tard i, com darrerament ens 
tenen acostumats, malament, de mala manera. 
 
 Cal recordar, per donar tres pinzellades, que més de 8.000 milions d’euros 
actualment encara estan vius en el que s’anomenen les preferents i amb el que són 
paquets financers molt similars; que hi ha més de 300.000 famílies que estan 
afectades actualment i a Sant Cugat tenim centenars de famílies que també estan 
afectades. Aquesta proposta presentada ve a ser com una espècie de joc de trilers 
que el Govern del Partit Popular ens ha posat al davant, amb que molt possiblement el 
nominal d’aquestes persones tindran una pèrdua entre el 38 i el 61% del seu nominal, 
dels seus estalvis i que en definitiva s’insta a recuperar-los a través d’un bescanvi 
d’accions, d’uns bancs nacionalitzats, i que moltes d’elles no tenen garantia ni tan sols 
aquest residual del percentatge que dèiem de la quitança. 
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 Conjuntament agrair les emenes i el suport de la CUP, de Convergència i Unió i 
d’Iniciativa en la moció. Aquesta moció és difícil d’explicar si no s’està una mica al cas 
del que són les preferents, els acords venen posats a partir de quatre punts cabdals 
que són: primer rebutjar la proposta i una reformulació de la proposta, de tornar la 
proposta i que el legislatiu torni a refer aquesta proposta, que tracti de manera 
igualitària a aquells que tenien contractada les seves preferents amb el que era la 
banca mare, que era Caja Madrid, o les banques més petites afectades aquí a 
Catalunya com Caixa Laietana, i per tant que els qui han estat enganyats amb 
aquestes preferents tinguin les mateixes garanties i les mateixes prestacions i en tot 
cas que es garanteixi la no pèrdua nominal de les persones perquè el que es fa amb 
el tema de les preferents és tornar a refinançar aquests bancs que són públics i per 
tant aquesta pèrdua, aquesta quitança. I la darrera qüestió seria intentar posar davant 
de la justícia als responsables d’aquestes estafes que tant perjudici estan causant. Jo 
no m’enrotllaria més, tenen la moció, em sembla que els grups proposants que són la 
majoria també diran la seva, per tant aquí ho deixo. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Seré breu 
perquè és evident que la moció queda prou explicada, així que la vam llegir vam 
decidir donar-hi suport. Entenem que ens trobem segurament davant l’estafa més 
gran i més descarada segurament de les moltes que han portat a terme els bancs i les 
caixes aquest últims anys. Entenem que s’està jugant amb estalvis de gent que els hi 
ha costat anys i panys de tenir, entenem que s’ha abusat a més a més de persones, 
en molt casos de persones que van confiar en el que li deia en aquest cas el seu banc 
o la seva caixa, i entenem que davant d’això només hi ha una possible solució que és 
la que planteja la moció, per tant nosaltres evidentment vam donar suport a la moció, 
la subscrivim totalment i esperem que realment aquesta estafa algun dia quedi 
solucionada.  
 
 Per acabar, dir que a sobre ens hem trobat que hi ha bastant gent de Sant 
Cugat afectada, per tant un motiu més per entendre que estem parlant d’un aspecte 
que és general però és evident que passa a ser local. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Un 
tema de caire general, que es podria entendre com de caire general, però que té una 
afectació local pràctica i amb xifres. A la ciutat de Sant Cugat hi ha molta gent que ha 
vingut a l’Oficina Municipal d’Informació al Consum perquè està afectada per un cas 
d’estafa bancària, que és el que són les preferents. Jo crec que aquest tipus de 
productes bancaris cal emmarcar-los en un moment determinat que és el que estem 
pagant ara, el Far West bancari, el Far West econòmic, el Far-West que tot hi val per 
fer diners amb productes financers, tot hi val, fins i tot enganyar a avis amb Alzheimer 
a que firmin aquests contractes, que això són casos “contantes i sonantes”, sí Sr. 
Bruno, això també ha passat. 
 
 Iniciativa a nivell general vostès ja saben que al Congrés s’ha posicionat moltes 
vegades aportant les nostres solucions que és que qui ha de respondre dels estalvis 
d’aquesta gent que ha posat en accions preferents que responguin els executius, els 
executius que realment han estat els qui han pensat aquesta estafa. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lugar decir que se ha afirmado, o a mi me ha parecido entender, que se decía 
que la comercialización de preferentes es una estafa, y yo creo que no es una estafa, 
la comercialización de preferentes o de cualquier producto bancario sea fácil o 
complicado no es una estafa, lo que es una estafa es la manera como la 
comercializaban no dando la información, el producto no es una estafa, lo que no se 
puede decir es que una cosa es una estafa cuando no lo es, es una estafa la forma de 
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comercializarlo y cuando no dices las cosas como son, o no las explicas 
correctamente, y la gente no tiene los elementos necesarios como para saber si eso le 
conviene o no le conviene, esa es la estafa pero no el producto, el producto es la 
forma de comercializarlo. La cuestión es que hay bancos que lo han comercializado 
correctamente y hay bancos que no lo han comercializado correctamente y dentro de 
los bancos que no lo han comercializado correctamente hay gente de todo, gente que 
lo comercializó correctamente y gente que no, dependía de la persona que lo 
comercializaba y de su honradez para convencer o no a la persona que tenía delante 
para contratar ese producto. En miles de casos se ha convencido a personas que 
eran ahorradoras y que no tenían ninguna experiencia en este tipo de productos para 
contratarlos y ahí es donde está el error, y muchas veces incluso se les hacía firmar 
documentos de idoneidad que en realidad no cumplían porque era evidente que no 
cumplían los test de idoneidad y por lo tanto que diga o que firmen en un papel que 
cumplen los test de idoneidad y que son personas idóneas para contratar este 
producto pues es falso. Por lo tanto aquí hay varios problemas, el tipo de producto que 
es complicado pero el tipo de cliente también, hay casos también de gente que lo 
contrató sabiendo perfectamente lo que contrataba y que ahora mismo también están 
reclamando, sabían perfectamente lo que contrataban y que les iba a dar un tipo de 
interés del 8%, por lo tanto el exceso de confianza de mucha gente también provocó 
que se confiaba demasiado en la persona que tenían de referencia en el banco y por 
lo tanto firmaban una cosa que en realidad no les convenía, no era el producto idóneo 
para ellos, lo sería para otras  personas pero no para ellos. 
 
 Acabo diciendo que estos productos se empezaron a comercializar en el año 
2004 … 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, ha d’anar acabant. Tot això crec 
que ja està sabut i en qualsevol cas demanaríem el posicionament. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Votaremos en contra pero evidentemente se han tomado las medidas que se han 
podido tomar para la resolución de estos problemas con los bancos nacionalizados, 
con los no nacionalizados no, evidentemente, porque aquí cada uno tiene que velar 
por sus intereses, cada cliente afectado, pero los nacionalizados una forma de dar 
liquidez a las personas para que puedan recuperar parte de sus ahorros ha sido esta, 
con la liquidez disponible, no con la que no se dispone. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Molt breument perquè ja se n’ha parlat abastament, per 
traslladar la constatació que ens vam sumar al redactat d’aquesta moció, creiem que 
efectivament aquí s’ha produït una injustícia molt greu, basada en una cosa que en 
l’agenda dels mercats els economistes diuen l’asimetria en la informació i aquesta és 
la situació i per tant poc més a afegir. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Pel 
que s’ha dit de la forma de comercialitzar, està clar, però encara no ens poden 
explicar el per què hi ha aquesta discriminació amb unes preferents contractades a 
uns bancs nacionalitzats que provenien del mateix grup que és Bankia, provinents de 
Caja Madrid i uns altres que són de les Caixes més petites no se’ls hi fa el mateix 
tractament, i aquesta no equitat de tractament no en la contractació sinó en la 
compensació és la que fa dubtar i fa trontollar, perquè és curiós Caja Madrid vinculada 
al seu passat.  
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Respondo brevemente, desde luego si hay un tratamiento diferente -yo lo desconozco- 
pero será por causas que hacen imprescindible que haya un tratamiento diferente 
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para diferentes tipos de afectados, sino no hay ninguna intención o voluntad de tratar 
diferente a unas personas que ni siquiera el regulador conoce, o sea no discrimina a 
unas personas porque sí y otras no, dependiendo de las Cajas de donde vengan, no, 
eso no, tiene que haber una razón para que se haga así, la viabilidad seguramente, 
pero desde luego es un problema que hay que resolver y que viene de muy atrás, ya 
sabe usted de qué época viene y cuando se ha comenzado a comercializar estos 
productos y quien los tiene que estar resolviendo ahora mismo. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      19 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:    4 (PP) 
Abstencions:        0 
 
PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS 
 
 14.- PROPOSTA DE NOVA DENOMINACIÓ A DIFERENTS VIES URBANES. 

 
 Vistos els informes de la Comissió Tècnica de Nomenclàtor de 8 d’abril de 
2013, on s’exposa que resten 4 vies per adequar el nom segons la grafia correcta 
catalana, a indicació de la Direcció general de Política lingüística de la Generalitat per 
a l’elaboració del Nomenclàtor oficial de la toponímia de Catalunya. 
 
 Atès que és necessari donar nom al pont que creua la línia dels FGC a Mira-sol 
i que uneix els carrers de Pompeu Fabra i Josep Irla. 
 
 Atès que no es va fer efectiu el canvi de nom del Camí de Can Revella pel de 
Carrer de Jeroni Pujades aprovat en el ple 20/12/2004. 
 
 Atès que existeixen 7 vies urbanes que precisen de nom. 
 
 Atès que cal nomenar els jardins delimitats pels carrers de Mallorca, Capella de 
Sant Joan, Pompeu Fabra i passeig del Roser davant la Casa de Cultura de Mira-sol. 
 
 En base a tot l’anterior, es sotmet al Ple Municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
 1r.- ADEQUAR la toponímia a les següents vies urbanes, canviant: 
 
� Camí de Ca n’Abadal, per Camí de Can Badal. 
� Camí de Can Boba per Camí de Can Bova. 
� Avinguda de Can Monmany per Avinguda de Can Montmany. 
� Carrer de Can Rabella per Carrer de Can Revella. 
 
 2n.- ASSIGNAR  el nom de Pont de Can Revella al pont que creua la línia dels 
FGC a Mira-sol i que uneix els carrers de Pompeu Fabra i Josep Irla. 
 
 3r.- APLICAR el nom de Carrer de Jeroni Pujades al tram de carrer anomenat 
Camí de Can Revella, segons l’acord del Ple municipal de 20/12/2004. 
  
 4t.- ASSIGNAR  els noms de: Carrer de Penjallops, Passatge de les Bòbiles, 
Carrer de Liberata Masoliver, Carrer del Grèvol, Passatge de la Baula, Passatge 
de la Portada de les Aigües i Carrer de les Carboneres, a diferents vies urbanes 
que no tenen nom. 
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 5è.- ASSIGNAR el nom de Jardins de Miquel Martí i Pol als jardins delimitats 
pels carrers de Mallorca, Capella de Sant Joan, Pompeu Fabra i passeig del Roser, 
davant la Casa de Cultura de Mira-sol. 
 
        6è.- ATORGAR al present acord la necessària difusió i publicitat, segons allò que 
determina el vigent Reglament de Població i Demarcació i art. 70.2) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
CRISTINA PARAIRA: Portem avui a aprovació la denominació de diferents vies 
urbanes. Aquest tema és a proposta de la Comissió Tècnica de Nomenclàtor i ho 
varem tractar a la Comissió de Nomenclàtor que anem fent el seguiment i en aquest 
cas portaríem el canvi de quatre noms a petició de la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat per poder fer el nomenclàtor oficial de la toponímia de 
Catalunya que estaven mal escrits. En aquest cas adequaríem aquestes toponímies 
de les següents vies urbanes i canviaríem Camí de Can Abadal, per Camí de Can 
Badal; Camí de Can Boba, per Camí de Can Bova, però escrit en v baixa; Avinguda de 
Can Monmany, per Avinguda de Can Montmany; i carrer de Can Rabella, per carrer de 
Can Revella, am v baixa i amb e. Un altre nom que assignaríem és el pont que uneix 
els carrers Pompeu Fabra i Josep Irla al pont que creua els Ferrocarrils de Mira-sol i li 
posaríem el nom de Pont de Can Revella; després aplicaríem el nom del carrer Jeroni 
de Pujades al tram del carrer fins ara que es deia Camí de Can Revella, que estava 
mal posat i ocasionava problemes als veïns i això va ser un acord del 2004; i després 
assignaríem el nom de carrer de Penja-llops, Passatge de les Bòbiles, carrer 
Deliverata Mas Oliver, carrer del Grèvol, Passatge de la Baula, Passatge de la Portada 
de les Aigües i carrer de les Carboneres a diferents vies urbanes que no tenien nom i 
era necessari posar-los. També posem nom als jardins delimitats pels carrers 
Mallorca, Capella de Sant Joan, Pompeu Fabra i Passeig del Roser, és a dir, davant 
de la Casa de Cultura de Mira-sol, que passaria a dir-se Jardins de Miquel Martí i Pol.  
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER: Molt 
breument. Felicitar-nos perquè torna a funcionar la Comissió de Nomenclàtor. Només 
recordar-li que encara estem esperant una certa documentació per poder continuar el 
treball de la Comissió.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 21 membres electius 
presents, en trobar-se absent en el moment de la votació els regidors Sr. Raül 
Grangé i Sr. Álvaro Benejam). 
 
GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I TECNOLOGIA 
 
 15.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS AL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA 
COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA. 
 
 Atès que el Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), amb el suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va elaborar 
l’any 2003 el Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública 
(http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/decaleg.html), decàleg que es 
reprodueix a continuació: 
 
“Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 67 

 
ESBORRANY ACTA 

 
L’article 139 de la Llei de règim local defineix les funcions de les publicacions 
municipals de la manera següent: 
 
Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat 
i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els mitjans i els 
procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva 
potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que 
corresponen als òrgans representatius. 
 
Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat 
pública – premsa escrita, radio, televisió, webs municipals i ciutadanes - respectin els 
principis següents: 
 
1.- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi. 
Han de fer "poble" o "ciutat" fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus 
orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb 
les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les 
activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques... i els projectes de 
futur. 
 
2.- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent. 
Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents 
sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A traves de la crònica 
periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes d’actuació i 
reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representants i les votacions 
emeses. 
 
3.- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania. 
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública 
han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb 
una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir 
alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o 
nacionals. No han d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern 
o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser vehicle 
comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques. 
 
4.- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica. 
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional 
a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups 
polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat 
civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la 
publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals 
s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de 
promoure consultes populars, fòrums, etc., amés d’oferir solucions fàcils a problemes 
concrets i tràmits burocràtics. 
 
5.- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme. 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar 
l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les 
activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de 
l’agenda d’activitats o d’altres formats informatius. 
 
6.- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat. 
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals 
informacions donant veus als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 68 

 
ESBORRANY ACTA 

realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a 
eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder. 
 
7.- Han de despertar l’Interès de la ciutadania. 
Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat 
d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al 
municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Ham de generar 
procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la 
informació i la participació democràtica. 
 
8.- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris. 
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que 
realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi 
deontològic que regeix la professió periodística. 
 
9.- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius. 
Els mitjans de comunicació local de titularitat publica han de funcionar amb estructures 
organitzatives –consells editorials o consells d’administració- que garanteixin la 
professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del 
consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local. 
 
10.- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada 
municipi. 
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local 
de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un 
diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius 
que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques 
necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.” 
 
 Atès que aquest decàleg recull una sèrie de bones pràctiques que han de 
respectar els mitjans locals de titularitat pública -premsa escrita, ràdio, televisió, webs 
municipals i ciutadanes- en compliment de l’article 139 de la Llei de règim local, que 
diu que les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva 
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és un dels ajuntaments pioners 
a Catalunya en treballar els valors de la integritat, la transparència i el bon govern en 
l’actuació municipal, com es recull al document “Mesures per garantir la transparència 
i el bon govern municipal” aprovat al Ple municipal en sessió celebrada el 18 de febrer 
de 2013 amb el vot favorable de totes les formacions polítiques amb representació al 
consistori. 
 
 Atès que l’objectiu del Departament d’Informació i Comunicació de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès és la d’oferir una informació de qualitat, plural i àmplia sobre 
l’activitat d’aquesta corporació i facilitar i potenciar alhora la participació de tota la 
ciutadania en la vida social de Sant Cugat. 
 
 Atès que la Comissió Informativa de Governació, Seguretat, Mobilitat, 
Tecnologia i Comunicació en sessió celebrada en data 7 de maig de 2013 ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta.  
 
 Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
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 Primer.- AUTORITZAR i APROVAR l’adhesió del Ple municipal de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local 
Pública de la UAB. 
 
 Segon.- PUBLICAR al web municipal el Decàleg de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública. 
 
 Tercer.- COMUNICAR el present acord a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDORA DELEGADA DE COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA, SRA. JOANA BARBANY: El Departament de Comunicació i Informació 
treballa amb l’objectiu principal que és el de difondre les activitats i serveis d’interès 
per a la nostra ciutadania. Una ciutat ben informada fa que tinguem ciutadans més 
partícips, més crítics i mes coneixedors del lloc on viuen. A la vegada, l’opinió i retorn 
que des de l’Ajuntament en tenim ens ajuda a millorar dia a dia i ajustar més els 
serveis a les activitats en funció d’una realitat canviant. Un dels principals canals de 
comunicació de que disposem és d’una banda el web municipal, i de l’altra, 
l’Organisme Autònom de Comunicació Cugat.cat. Fa temps que ens hem pres molt 
seriosament els principis bàsics de la comunicació i tant els treballadors de 
l’Ajuntament com els periodistes de Cugat.cat intenten desenvolupar la seva feina 
amb el màxim rigor i sota les premisses de la veracitat, la pluralitat i la transparència. 
 
 Com a mostra de la nostra clara aposta per aquest model proposo l’adhesió al 
decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública i que tots plegats ens la 
fem nostra, el compartim i el seguim aplicant. El decàleg de bones pràctiques està 
liderat pel laboratori de Comunicació i Política de la UAB i emmarcat dins la Facultat 
de Ciències de la Comunicació. El Laboratori està integrat per un equip d’investigadors 
de prestigi i recolzat per diferents institucions i associacions com la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Ministeri d’Economia i Competitivitat, el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, la 
XAL, la Federació de Mitjans de Comunicació Local de Catalunya, l’Associació de 
Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals i l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català. 
Des de l’Ajuntament compartim la filosofia de l’esmentat decàleg a més de complir 
amb tots i cadascun dels punts inclosos que convenen que els mitjans de comunicació 
locals de titularitat pública respectin els principis següents: han d’actuar com elements 
cohesionadors del municipi, han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent, 
han de ser un referent informatiu per a la ciutadania, han de fomentar el debat públic 
per la participació democràtica, han de promoure les activitats de la societat civil i 
l’associacionisme, han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat, han de 
despertar l’interès de la ciutadania, han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics 
necessaris, han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius i s’han de 
gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi. Així doncs atès 
que aquest decàleg recull una sèrie de bones pràctiques que han de respectar els 
mitjans locals de titularitat pública en compliment de l’article 139 de la Llei de Règim 
Local. Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat és pioner en Catalunya en treballar els 
valors de la integritat, la transparència i el bon govern municipal i donat que des del 
Departament d’Informació i Comunicació de l’Ajuntament volem continuar amb la 
nostra raó de ser, que és la d’oferir informació de qualitat, plural i àmplia sobre les 
activitats i serveis a la vegada que es fomenta la participació ciutadana es proposa al 
Ple municipal l’adopció dels següents acords: primer, autoritzar i aprovar l’adhesió del 
Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Local Pública de la UAB; segon, publicar al web 
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municipal el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública; i tercer, 
comunicar el present acord a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

TORN DE VOTACIÓ NÚM. 15 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 16.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DENÚNCIA URBANÍSTICA - PASSEIG 
VALLDOREIX, NÚMERO 28, ESCALA B, 2n 2ª. (EXPEDIENT UJ54/12/63 – T140-
2010/18060).  
 
 1r.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel SR. JUAN MARCÈ 
SANAHUJA en data 27 de febrer de 2013 (registre d’entrada número 2013/7463) 
enfront del tràmit de vista i audiència conferit per la resolució ordenada per 
l’Alcaldia-Presidència número 2.149/12, de 12 de desembre 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 18 de març de 2013, amb 
IJD número 141/13, 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, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJ-PAC), i quin tenor literal, és el següent: 
 
“Vistes les al·legacions formulades pel Sr Juan Marcè Sanahuja mitjançant RGE 
2013/7463, en data 27 de febrer de 2013, enfront el tràmit de vista conferit a la 
proposta d’incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística envers les 
obres d’ampliació executades al marge de la llicència d obres OBMA 05/106, escau 
informar el següent, sense perjudici de constatar que dites al·legacions es formulen 
havent estat exhaurit abastament el termini conferit, així com el d’eventuals 
pròrrogues: 
 
1er.- Assenyala el Sr Marcè, a les seves al·legacions, que van comprar, en tant el 
promotor els va informar incorrectament de la possibilitat de cobrir els murs 
perimetrals existents a la coberta a mode de badalots, possibilitant així un ampliació 
de volums. Que sigui quin sigui, el motiu pel qual els adquirents de les vivendes van 
assumir obres que excedien les autoritzades, aprofitant l’existència d’uns murets 
perimetrals quina funcionalitat era la de constituir elements tècnics de les instal·lacions 
per convertir-los en un volum tancat i integrat al programa funcional de l’habitatge per 
destinar-lo a un ús de vivenda que al moment de la compra no tenia, el cert és, que  
actualment, els murs estan coberts, formant un volum completament tancat i integrat a 
l’habitatge.  
 
De tot l’exposat es conclou, en tant el Sr Marcé no nega l’autoria dels fets  o el seu 
caràcter de promotor al cobrir els elements existents a la coberta i d’altra banda no 
nega el seu caràcter de propietari, que la resta de circumstàncies concurrents, com 
ara l’engany, mala fe que eventualment puguin residenciar-se en la figura del 
promotor, resulten de la relació privada entre ells, no resultant de les actuacions 
municipals cap infracció urbanística que pugui atribuir-se al promotor de les obres 
principals.   
 
2on.- Que resulta de l’acta d’inspecció efectuada el 4 de juny de 2012, que el volum a 
que fa referència l’acord municipal que s’impugna està destinat a despatx, biblioteca o 
similar com demostren les fotografies, malgrat l’afirmació prèvia de la propietat (en 
escrit formulat amb anterioritat al que aquí s’informa) consistent en que el cobriment té 
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per objecte protegir de la inclemència del temps les eines, maquinària  i demés 
elements emmagatzemats al seu interior per dur a terme el manteniment de la coberta, 
en tant queda demostrat que aquesta afirmació no s’ajusta en absolut a la realitat.     
 
De conformitat amb tot l’anterior, es proposa la desestimació de les al·legacions 
formulades, pel que fa a la necessitat de determinar responsabilitats dels promotors de 
l’obra major principal, en tant amb independència d’altres responsabilitats d’ordre civil 
i/o penal, que puguin correspondre, la responsabilitat urbanística correspon al 
propietari del departament sobre el que s’han executat obres no legalitzables, 
promotor  a més de les mateixes, a més  de resultar un ús del sòl igualment 
il·legalitzable, de conformitat amb l’ús al que actualment està destinada dita ampliació, 
amb proposta de resolució de declarar il·legalitzables dites obres i ordenar el seu 
enderroc, alhora que es proposa la incoació d’expedient sancionador al promotor-
propietari, en ordre a imposar la multa que resulti de la instrucció corresponent amb 
advertiment que la quantia quedarà referènciada a la vista de les circumstàncies 
fàctiques i temporals relatives a la restauració de la realitat física alterada, si l’enderroc 
es materialitza amb caràcter previ a la resolució de l’expedient sancionador.    
 
La qual cosa s’informa sense perjudici de millor criteri.”     
 
 2n.- DECLARAR IL·LEGALITZABLES l’execució d’obres consistents en 
edificació d’un nou volum a la coberta de l’immoble de 16 m2 de superfície destinat a 
ampliació de vivenda, no autoritzat en expedient d’obres majors número OBMA 05/106 
atorgada en data 18 de novembre de 2005 i no legalitzables per incomplir l’alçada 
reguladora màxima, el nombre de plantes i el sostre edificable, de conformitat amb 
l’informe d’arquitectura municipal emès a l’efecte en data 16 de març de 2010, 
executades per part dels SRS. JUAN MARCE SANAHUJA, JOSEP MARCE FERRER 
i MONTSERRAT FERRER VIÑAS, en la seva qualitat de promotor-propietari de les 
obres, sense disposar de la preceptiva llicència d’obres ni títol jurídic habilitant, al 
passeig Valldoreix número 28, Escala B, 2n 2a (Referència cadastral: 
2811808DF2921B), a la vista dels articles 213.a) 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, posat en relació amb l’article 207 de les 
Normes Urbanístiques del vigent Pla General Metropolità, i 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 les obres consistents en edificació d’un nou volum 
a la coberta de l’immoble de 16 m2 de superfície destinat a ampliació de vivenda, no 
autoritzat en expedient d’obres majors número OBMA 05/106 atorgada en data 18 de 
novembre de 2005 i no legalitzables per incomplir l’alçada reguladora màxima, el 
nombre de plantes i el sostre edificable, obres executades per part dels SRS. JUAN 
MARCE SANAHUJA, JOSEP MARCE FERRER i MONTSERRAT FERRER VIÑAS, 
en la seva qualitat de promotor-propietari de les obres, al passeig Valldoreix número 
28, Escala B, 2n 2a (Referència cadastral: 2811808DF2921B), 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 
romanent 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. 

 
 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 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 72 

 
ESBORRANY ACTA 

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 LRJ-PAC, 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 LRJ-PAC. 

 
 5è.- INICIAR expedient sancionador, a l’empara del que determina l’article 6 i 
concordants del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el Procediment 
Sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, en 
relació amb l’article 127 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en 
relació a actes d’ús del sòl que s’executen sense la corresponent llicència, segons 
relació que segueix: 
 
ACTIVITAT: Execució d’obres consistents en edificació d’un nou volum a la coberta de 
l’immoble de 16 m2 de superfície destinat a ampliació de vivenda, no autoritzat en 
expedient d’obres majors número OBMA 05/106 atorgada en data 18 de novembre de 
2005 i no legalitzables per incomplir l’alçada reguladora màxima, el nombre de plantes 
i el sostre edificable, de conformitat amb l’informe d’arquitectura emès a l’efecte en 
data 16 de març de 2010. 
 
PRESUMPTES RESPONSABLES:   
- PROMOTOR - PROPIETARI: SRS. JUAN MARCE SANAHUJA, JOSEP MARCE 
FERRER i MONTSERRAT MARCÈ VIÑAS 
 
EMPLAÇAMENT: passeig Valldoreix, número 28, Escala B, 2n 2a (Referència 
Cadastral: 2811808DF2921B). 
 
INSTRUCTOR:  Joan Giordani Guiu 
 
SECRETÀRIA:  Mercè Roig Llusià 
 
 6è.- NOTIFICAR el present acord, a tots els interessats, juntament amb el plec 
de càrrecs que resulti de la incoació de l’expedient sancionador a formular per 
l’instructor de l’expedient, conferint el termini de DEU (10) DIES HÀBILS, per tal 
d’examinar l’expedient i proposar les proves de les quals intentin valer-se i al·legar el 
que considerin convenient en defensa dels seus drets o interessos, com a tràmit previ 
a resoldre l’expedient sancionador a què fa referència el punt cinquè anterior per part 
de l’òrgan competent, advertint que podran formular recusació dels designats 
instructor i secretària d’acord amb el què determina l’article 28 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Fa estona havia fet escalfament de la mandíbula però torna a estar freda, 
ho sento. El punt 16, es tracta d’una ampliació de terrassa il·legal al Passeig de 
Valldoreix, i per tant, desestimem l’al·legació formulada pel seu propietari el Sr. Joan 
Marce Sanahuja. Proposem declarar il·legalitzables les obres i posteriorment ordenar 
el seu enderroc de la susdita ampliació.  
 

TORN DE VOTACIÓ NÚM. 15 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
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 17.- PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
RELATIVA A TRAMITACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL I TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL PLANEJAMENT VIGENT A 
L’ÀMBIT DE CAN BARATA. (EXP. NÚM. 83001/13) 
 
 1r.- DONAR COMPTE de la Resolució d’alcaldia número 699/13 decretada en 
data 18 d’abril de 2013, en els següents termes: 
 
“DECRET NÚM.- 699/13 
 
Atès que el Ple municipal en sessió de 21.01.2013 va aprovar la següent proposta 
amb adopció dels corresponents acords: 
 
“9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL I 
TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL PLANEJAMENT VIGENT A L'ÀMBIT DE 
CAN BARATA. (Expedient núm. 83001/13). 
 
1r.- TRAMITAR, de conformitat amb les previsions de l’article 7.2) de la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i amb caràcter previ, la 
sol·licitud a l’òrgan ambiental de la no-subjecció al procés d’avaluació ambiental de 
l’esmentat projecte urbanístic elaborat i redactat d’ofici per l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. 
 
2n.- 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), la documentació tècnica de la 
Modificació puntual i Transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de 
Can Barata, redactada d’ofici per l’Ajuntament, incorporant els informes favorables que 
en resultin de l’òrgan competent en matèria d’avaluació ambiental, que es lliuraran en 
els termes, contingut i abast de la tramitació referida en el punt primer anterior. 
 
3r.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’article 73.2) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei d’Urbanisme, en relació a 
l’article 102 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu 
Reglament, la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes i 
instruments de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets 
i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, que 
afecta a l’àmbit de Can Barata, en els àmbits en que les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic, per termini d’UN ANY, 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, als efectes de poder tramitar 
el corresponent projecte de Modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del 
planejament vigent a l’àmbit de Can Barata, afectat per la suspensió, sense perjudici 
d’aquelles actuacions administratives necessàries, mitjançant ordres d’execució i/o 
llicències urbanístiques, per tal de garantir les condicions objectives de seguretat i 
salubritat de les edificacions i instal·lacions existents, referit a l’àmbit de referència. 
 
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. 
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5è.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de trenta (30) dies, 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 conformitat amb l’article 85.4) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. 
 
6è.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que s’haurà 
d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 83.5) del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
7è.- ACORDAR la suspensió de l’executivitat dels punts segon a sisè anteriors fins la 
resolució definitiva de la sol·licitud de no-subjecció referida al punt primer anterior, 
considerant que aquesta resolució de l’òrgan ambiental determinarà de forma fefaent 
la continuïtat d’aquesta tramitació o la necessitat d’ajustar la mateixa a les exigències 
ambientals establertes tant a la normativa urbanística com sectorial d’obligada 
aplicació, tot justificant-se la paralització temporal necessària de la tramitació de 
l’expedient. 
 
8è.- NOTIFICAR el contingut del present acord a l’Associació de Veïns i Propietaris 
del sector de Can Barata, així com al Servei d’Intervenció en l’Edificació de la Direcció 
de Planificació Territorial de l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana.” 
 
Atès que segons el punt 7è dels transcrits acords, fou disposada la suspensió de 
l’executivitat de l’aprovació inicial de la modificació puntual i transcripció a escala 
1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de Can Barata, amb eficàcia demorada fins 
tant per part de l’Administració Autonòmica fou contrastada legalment i declarada, en 
el seu cas, la no subjecció de l’esmentat tràmit de planejament urbanístic a avaluació 
ambiental prèvia. 
 
Atès que en data 13 de març de 2013 ha estat dictada per part de la Direcció dels 
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Resolució per la qual es disposa “Declarar la no-subjecció a 
avaluació ambiental de la Modificació puntual i transcripció del planejament vigent a 
l’àmbit de Can Barata, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès”, tot comportant 
l’esmentada declaració de manera inherent l’aixecament de la suspensió de 
l’executivitat dels supraesmentats acords plenaris municipals, tot assolint plena 
virtualitat i eficàcia els actes administratius d’aprovació inicial de la modificació del 
planejament i tramitació successiva de conformitat amb allò que preveu l’article 57.2) 
de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC). 
 
Atès finalment que, l’Alcaldia té atribuïda la competència per a l’execució dels acords 
municipals segons allò que disposa l’article 21.1.r) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i article 53.1.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
En base a tot l’anterior,  
 
RESOLC: 
 
1r.- DEIXAR CONSTÀNCIA de la Resolució del Director dels Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
emesa en data 13 de març de 2013, declarant la no-subjecció a avaluació ambiental 
de la Modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l’àmbit 
de Can Barata. 
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2n.- DECLARAR l’operativitat de l’aixecament de la suspensió de l’executivitat dels 
punts 2n a 6è dels acords plenaris municipals d’anterior transcripció textual específica 
adoptats en sessió de 21 de gener de 2013, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 57.2) de la LRJ-PAC, en tant que la Resolució del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques relativa a la no-subjecció a avaluació ambiental prèvia de 
la modificació del planejament urbanístic a Can Barata comporta i determina de 
manera inherent la procedència de desplegar la tramitació successiva a l’aprovació 
inicial de la modificació de planejament pel que fa a l’inici del procés de participació 
ciutadana, sotmetiment de l’expedient a exposició pública i sol·licitud d’informe als 
organismes amb competència concurrent en la matèria de conformitat amb el que 
disposen els articles 8, 85.4)  i 83.5) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
3r.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que es 
celebri, d’acord amb el que determina l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals. 
 
4t.- NOTIFICAR el present Decret a l’Associació de Veïns i Propietaris del sector de 
Can Barata, així com al Servei d’Intervenció en l’Edificació de la Direcció de 
Planificació Territorial de l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana.” 
 
 2n.- COMPLEMENTAR la tramitació iniciada mitjançant la inclusió dels 
presents acords en el procés participatiu de preceptiva observança, de conformitat 
amb el punt cinquè dels acords plenaris adoptats en sessió de data 21 de gener de 
2013 i 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. 
 
 3r.- NOTIFICAR els presents acords al Servei d’Activitats municipal, als efectes 
procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: En aquest punt donem compte de la consulta que es va portar a terme 
mitjançant Decret d’Alcaldia el mes de gener de passat, sobre la necessitat de 
subjectar-se a avaluació ambiental per part de la Generalitat. La resposta ha estat que 
no fa falta aquesta avaluació i continuem amb tota la tramitació i notificacions 
oportunes, entre elles, a l’Associació de Veïns i Propietaris de Can Barata.  
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: Company Romero, se l’entén perfectament, o sigui que cap problema, 
que ja el coneixem tots. Escolti. Després de la intervenció dels veïns que saludem 
sobretot per la seva paciència, diguem-ne, que encara estan aquí de Can Barata, 
teníem un parell de dubtes, no sé si ens els podran resoldre o potser a la Comissió 
Informativa quan hi hagi el regidor, sobre quins seran els mecanismes de participació 
ciutadana que realitzaran, sobre si es farà una reunió conjunta o reunions individuals 
per tothom. I també els demanaríem la memòria econòmica sobre quins són els 
costos que han de pagar, en cas que haguessin de pagar els veïns, i també els volíem 
demanar, cosa que no hem trobat a l’expedient i ens han assaltat una sèrie de dubtes 
aquest matí, sobre la diferència entre el primer projecte que hi havia i el projecte 
actual i sobretot, la diferència que hi ha entre els accessos que existeixen en un mapa 
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i l’altre, que és de fet en aquells accessos quina és la situació econòmica que existeix. 
En tot cas, el nostre Grup, tenint aquests dubtes sobre la taula ens abstindrem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Jo proposo que a la propera Comissió Informativa parlem detalladament 
de tot el procés de Can Barata. Abans la Sra. Alcaldessa s’ha ofert als veïns i 
l’Associació de Veïns també tindrà informació en quant arribi el regidor que està fora 
per també parlar de tot aquest procés. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. de Salvador, no l’he vist, disculpi’m. Digui, 
digui. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SR. BRUNO DE 
SALVADOR: Nosotros quisiéramos que se nos confirmara si efectivamente se va a 
notificar de manera individualizada y fehaciente a cada uno de los vecinos todo el 
trámite de la reparcelación. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Efectivament. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 17 
 
Vots a favor:    13 (CiU) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:    10 (PP, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
 
 18.- PROPOSTA D’ACOMPLIMENT DE SENTÈNCIA EN RCA 401/2009 
RELATIU A MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE LA 
FLORESTA. (EXP. NÚM. 83003/02). 
 
 Atès que per acord de la sessió de Govern de la Generalitat celebrada en data 
10 de febrer de 2009 es va aprovar definitivament la modificació del Pla General 
Metropolità al sector de la Floresta, publicat que fou aquest acord i la normativa de la 
modificació al DOGC número 5323 de data 20 de febrer de 2009, a l’efecte de la seva 
executivitat immediata. 
 
 Atès que dins el sector de la meritada modificació de planejament es trobava la 
finca amb referència cadastral 2792426DF2829B0001OK qualificada pel planejament 
vigent previ com a zona d’edificació unifamiliar aïllada (clau 20a/10) i que amb la 
modificació del 2009 va passar a tenir la consideració de viari (clau 5).  
 
 Atès que, com a conseqüència d’aquest canvi de qualificació, el propietari va 
interposar  recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del 
recurs de reposició interposat front el referit acord de data 10 de febrer de 2009 
d’aprovació definitiva de la modificació del Pla General Metropolità al sector de la 
Floresta. 
 
 Vist que aquest recurs contenciós administratiu número 401/2009 va derivar en 
la Sentència número 843/12 dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 22 de novembre 
de 2012, amb la literalitat següent pel que fa al seu pronunciament: 
 
“Estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y 
representación de D. Luis María Domingo Tort contra el acuerdo del Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 13 de febrero de 2009, aprobando definitivamente la 
modificación puntual del Plan General Metropolitano en el sector de La Floresta de 
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Sant Cugat del Vallès (DOGC. 20-2-09), acuerdo e instrumento que ANULAMOS 
exclusivamente en cuanto a la calificación de viario o pasaje en él dada sobre la finca 
propiedad del actor, catastral 2792426DF2829B0001OK. En el plazo de los dos meses 
siguientes al de la firmeza de esta sentencia, deberá el ayuntamiento demandado 
adoptar las disposiciones oportunas para la modificación del planeamiento y la 
atribución de la nueva y diferente calificación urbanística que corresponda. Sin 
costas.” 
 
 Vist que la susdita sentència ha estat publicada, en la seva part dispositiva, en 
el DOGC número 6342 de data 25 de març de 2013, atenent al mandat de la pròpia 
sentència i als articles 104.1) i 107.2) de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
   
 És en compliment i execució de la referida Sentència que el Ple de la 
corporació adopta els següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR documentació planimètrica elaborada pels serveis tècnics 
municipals que identifica la finca amb referència cadastral 2792426DF2829B0001OK i 
que, en compliment de la sentència referida en la part expositiva dels presents acords, 
deixa de qualificar-la com a viari i li atribueix la mateixa qualificació que li corresponia 
en virtut del planejament anterior a l’aprovació definitiva de la modificació del Pla 
General Metropolità al sector de la Floresta.   
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini d’UN MES, a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal, i 
mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, de conformitat amb l’article 85.4) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
 
 3r.- REMETRE l’expedient, un cop complimentat el punt segon anterior, a la 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, 
sempre que no s’hagin presentat al·legacions, en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’article 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal 
d’interessar llur aprovació, així com ordenar la publicació de l’acord d’aprovació, als 
efectes de la seva executivitat. 
 
 4t.- NOTIFICAR els presents acords al propietari de la finca amb referència 
cadastral 2792426DF2829B0001OK i al Lletrat representant de l’Ajuntament en el 
procediment contenciós-administratiu del qual porten causa els presents acords, als 
efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Abans de la modificació puntual del PGM de la Floresta, que sempre 
tractem en aquest punt estava considerava com a zona d’edificació unifamiliar aïllada 
(20a10). Després, a partir del més nou passa a tenir un passatge públic. El propietari 
d’aquesta parcel·la va interposar un recurs contenciós administratiu que va derivar en 
una sentència, i aquesta sentència ha donat la raó al propietari, el Sr. Luis Maria 
Domingo, per tant, aquest tros de parcel·la torna a estar en zona considerada com a 
edificable, a més, aquest passatge no tenia cap utilitat pública, per tant, no passa res 
amb aquesta sentència. 
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 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: Bàsicament perquè no podem votar -encara que ho consideréssim- en 
contra d’una sentència judicial. Per tant, està bé, és un tràmit. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En qualsevol cas, sí que donem compte d’aquest 
fet que el propietari va interposar recurs i en aquest cas el Tribunal ha donat la raó al 
propietari. A efectes pràctics entenem que no ha de tenir una incidència gran amb el 
que és la modificació de planejament i en tot cas, el Secretari, em sembla que vol fer 
ús de la paraula?. Té la paraula. 
 
 . SECRETARI GENERAL: Sí, simplement per dir que s’ha de votar el 
compliment de la sentència. 
 

TORN DE VOTACIÓ NÚM. 18 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
 
 19.- PROPOSTA DE TRAMITACIÓ D’ACTUACIONS PRÈVIES A L’AVANÇ DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL 
VIAL D’ENLLAÇ. (EXP. NÚM. 83001/12). 
 
 Atès que el Ple municipal, en sessió de data 20 de febrer de 2012, va adoptar 
l’acord de suspensió potestativa de la tramitació de plans urbanístics derivats i de 
projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com també 
suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, que afecta a l’àmbit del Vial d’Enllaç, amb la finalitat d’estudiar-ne 
la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’esmentat àmbit del Vial 
d’Enllaç.  
 
 Atès que part de l’àmbit inclòs en l’estudi d’aquesta modificació es troba encabit 
en la modificació del Pla General Metropolità al sector de la Floresta, figura de 
planejament que fou definitivament aprovada per acord de la sessió de Govern de la 
Generalitat celebrada en data 10 de febrer de 2009 i publicada al DOGC número 5323 
de data 20 de febrer de 2009. 
 
 Atès que, d’acord amb l’article 99.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (segons redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer), quan les determinacions del planejament general que 
s’han de modificar tenen una vigència inferior a cinc anys requereixen l’informe 
favorable de la comissió territorial competent, abans de la tramitació.  
 
 És en compliment d’aquesta previsió legal que el Ple de la corporació adopta el 
següent: 
 

ACORD 
 
 ÚNIC.- SOL·LICITAR informe favorable a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, de conformitat amb allò que estableix l’article 99.2.a) del susdit Decret 
1/2010, en la redacció donada per la Llei 3/2012, explicitant en la sol·licitud els motius 
que justifiquen la modificació, fonamentats en raons d’interès públic, degudament 
enumerades i objectivades, com actuació prèvia i preceptiva a l’inici de la tramitació de 
l’avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Vial d’Enllaç, 
i que es concreten en les següents actuacions: 
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1. Supressió del Vial d’enllaç, plantejament d’alternatives viàries dins la pròpia trama 

urbana i previsió de la implantació d’una estació de subministrament a la Crta. de 
Vallvidrera. 

 
2. Configuració d’un parc urbà lineal i protecció de la riera de Ca n’Abadal. 
 
3. Compleció de la trama urbana i definició dels límits de la ciutat amb el parc natural 

de Collserola. 
 
4. Adequació de les qualificacions urbanístiques del sòl no urbanitzable als usos 

actuals d’equipaments i agrícoles. 
 
5. Generació d’habitatge protegit i localització del mateix formant petites centralitats. 
 
6. Establiment del sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació per a la 

gestió dels sistemes d’espais lliures de titularitat pública. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Portem la proposta de sol·licitar informe favorable a la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat, els punts següents que són els més importants: primer, 
supressió de vial d’enllaç on plantegem alternatives viàries dins de la pròpia trama 
urbana; segon, conservació d’un pla urbà lineal de protecció de la Riera de Can Badal; 
i tercer, que és el més important, definició del límit de la ciutat amb el Parc Natural de 
Collserola. Aquests són els punts més importants. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, SR. JOAN CALDERÓN: 
Ens agrada la música que sona, ens agrada l’eliminació de tot el vial, la proposta més 
o menys d’ordenació, però tenint en compte que és un pas molt previ i hi ha algunes 
coses que no ens acaben d’agradar, de moment en aquest pas o en aquests 
suggeriments que fa l’equip de govern nosaltres ens abstindrem. Llavors, més 
endavant veurem si acabem de trobar l’entrellat i arribem a un acord. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: Bé, en el mateix sentit que comentava el company jo crec que el titular 
interessant del nostre posicionament és l’ús contrari del Vial d’Enllaç. Hi ha alguns 
temes que també volem parlar amb el regidor sobretot la protecció de l’àrea de Can 
Badal, que ens preocupa, sobretot el tema de les cotes, que jo crec que està ben 
plantejat però tenim algun interrogant i volíem parlar amb ell, i si no estiguéssim en 
aquesta fase votaríem que sí, però com que estem en aquesta fase ens abstindrem. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 19 
 
Vots a favor:     17 (CiU i PP) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
 
 20.- PROPOSTA RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LA UTE 
INSTAL·LACIONS DE LLEURE ESPORTIU ILLA, S.A. – CONSTRUCCIONS PAI, 
S.A. DE RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
D’OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 
LES OBRES I EXPLOTACIÓ D’UN COMPLEX ESPORTIU EN TERRENY DE 
DOMINI PÚBLIC A L’ÀMBIT DE MIRA-SOL. 
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 Atès que per Decret d’Alcaldia número 784/2011 de 12 d’abril fou sol·licitat 
informe previ de caràcter preceptiu i no vinculant a la Comissió Jurídica Assessora sobre 
la sol·licitud de resolució de mutu acord del contracte de concessió d’obra pública per a 
la redacció del projecte, construcció de les obres i explotació d’un complex esportiu en 
terreny de domini públic a l’àmbit de Mira-sol, formulada per part de l’adjudicatària 
“UTE INSTAL·LACIONS DE LLEURE ESPORTIU ILLA, SA - CONSTRUCCIONS PAI, 
SA” (en anagrama PAI-ILLA UTE). 
 
 Atès que es va sol·licitar informe previ i no vinculant sobre resolució del 
contracte a la Comissió Jurídica Assessora en els termes establerts per l’article 
275.3.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb l’article 8.3.e) de la Llei 
5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora i article 109.1.d) 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 aplicable en aquest expedient de 
conformitat amb la Disposició Transitòria Primera apartat 1 de la Llei estatal 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic actualment Text Refós aprovat per 
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, havent estat emès per part del 
susdit òrgan consultiu, el dictamen número 215/11, de 13 d’octubre, notificat a aquest 
Ajuntament en data 4 de novembre següent en sentit favorable a la proposta de 
resolució del contracte en els termes determinats per part municipal. 

 
 Atès que en l’esmentat dictamen, la Comissió Jurídica Assessora diu al 
fonament jurídic V, en el que expressa “El parer de la Comissió”, el següent: 
 
- En relació amb l’incompliment contractual, la Comissió, tot considerant que és 
imputable a l’adjudicatari, no objecta la consideració de l’Ajuntament en el sentit 
d’excloure la qualificació de culpabilitat (art.113.4 del TRLCSP), ateses les gestions 
que ha fet en la recapta de finançament per realitzar el complex i que han estat 
frustrades ... afegint que “amb la negació de culpabilitat també s’exclou el deure de 
confiscació de la garantia ...” 
 
- En relació al valor o import econòmic del cost de redacció dels projectes tècnics i del 
Pla Especial, considera (la Comissió) que aquestes despeses no són rescabalables 
per l’Administració per quant formaven part de les obligacions contractuals de 
l’empresa concessionària i perquè la realització dels plans era una de les parts de la 
prestació que ha estat efectivament executada per aquesta ... 
 
- De la mateixa manera, en relació amb les inversions efectuades relatives a la 
construcció del complex esportiu circumscrites en tot cas a moviments del terreny 
(excavacions i terraplè general del solar en terminologia del dictamen), la Comissió 
considera correcta la decisió municipal de no rescabalar la quantitat esmerçada en les 
obres, atesa la imputabilitat del compliment a l’adjudicatari, tot fent esment en que no 
figuren quantificats els valors corresponents de dites despeses, com tampoc les 
anteriors relatives als honoraris dels projectes i la seva equivalència pràcticament amb 
l’import de la fiança. 
 
 Atès que de manera congruent amb el criteri de la Comissió Jurídica 
Assessora, ha estat emès informe per part d’arquitecte municipal sobre els costos 
incorreguts per part de la UTE adjudicatària en allò que concerneix als honoraris de 
redacció del pla especial i del Projecte constructiu així com del moviment de terres 
executat en el terreny i valoració dels danys i desperfectes ocasionats en una vorera, 
així com també per part de tècnic de l’organisme autònom municipal IGEPESI amb la 
conformitat de l’Interventor municipal sobre l’import que ha deixat d’ingressar 
l’Ajuntament en concepte d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
que s’hauria meritat amb la completa execució de les obres constructives del complex 
esportiu, amb una quota resultant de 167.200,47 €.  
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 Atès que dels supraesmentats informes es deriven les xifres següents:  
 
Fiances obres  228.518,45 € 
Fiança per gestió i explotació complex  12.000,00 € 
Honoraris Pla especial  12.810,00 € 
Honoraris Projecte bàsic construcció complex  131.473,86 € 
Cost moviment de terres  227.933,63 € 
Cost reparació danys vorera 4.626,75 € 
Import ICIO no ingressat per inexecució obres  167.200,47 € 

 
 En base a l’anterior, es sotmet al Ple municipal la següent proposta d’acords 
amb el corresponent preàmbul de motivació i part resolutòria:  
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 
1.- Antecedents 
 
1.1.- Segons acord del Ple municipal adoptat en sessió de 21 d’abril de 2008, amb 
posterior formalització del contracte en document administratiu atorgat en data 27 de 
juny de 2008, fou adjudicat a “UTE INSTAL.LACIONES DE LLEURE ESPORTIU ILLA, 
S.A. – CONSTRUCCIONS PAI, SA” (PAI-ILLA UTE) a resultes del corresponent 
concurs públic el contracte de concessió d’obra pública en règim de concessió 
administrativa per a la redacció del projecte “construcció de les obres i explotació d’un 
complex esportiu en terreny de domini públic a l’àmbit de Mira-sol”.  
 
1.2.- Per part de la UTE foren constituïdes en data 03.06.2008 fiança definitiva per 
import de 228.518,45 € (aval núm. 10000486328 del Banco de Sabadell, SA) en 
concepte de garantia d’execució de les obres i en data 18.06.2008 fiança definitiva per 
import de 12.000 € (aval núm. 10000488214 del Banco de Sabadell, SA), com a 
garantia de la gestió i explotació del Complex esportiu). 
 
L’acta de comprovació de replanteig de les obres no fou signada fins el 4.11.2009 
debent-se aquest decalatge a la durada de la tramitació per a l’aprovació definitiva del 
corresponent Pla Especial urbanístic de concreció d’ús del terreny com equipament 
esportiu com obligació a càrrec de la pròpia concessionària segons les prescripcions i 
determinacions del plec de clàusules administratives particulars. 
 
1.3.- L’arquitecte municipal Cap d’Obres i Projectes, en data 8 de març de 2010, emet 
informe sobre constatació d’incompliments contractuals circumscrits en síntesi a la 
manca de presentació del corresponent Pla d’Obres exigit en el Plec de clàusules 
administratives particulars i desvirtuació del normal ritme d’execució en base al 
transcurs de més de 4 mesos, equivalents a més del 25% del termini màxim 
d’execució, des de la formalització d’acta de comprovació de replanteig i sols 
realització efectiva de treballs corresponents segons el tècnic municipal a una durada 
d’entre 7 i 10 dies hàbils. 
 
1.4.- En data 11.03.2010 es dicta Decret d’Alcaldia requerint a PAI-ILLA UTE el 
compliment immediat de l’obligació de presentar el pla d’obres amb la corresponent 
calendarització i conferint-li tràmit d’audiència per a formulació d’al·legacions i 
aportació de documents i justificants per a que per part municipal es poguessin 
determinar les causes de paralització dels treballs i també si concorre viabilitat amb 
garanties de reconduir l’incompliment del contracte de concessió d’obra pública i de 
subsegüent posada en servei del Complex esportiu. 
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1.5.- En data 26.03.2010 sots número 10.735 del Registre d’Entrada, dins el tràmit 
d’audiència es presenta escrit d’al·legacions per part de la UTE amb aportació de pla 
d’obres i manifestant que no hi hauria hagut paralització dels treballs imputable a la 
UTE sinó deguda a la climatologia adversa (pluges 55 dies hàbils) durant els mesos 
de novembre i desembre de 2009 i de gener a març de 2010, tot sol·licitant una 
ampliació de termini, de 55 dies per raons climatològiques i de 3 mesos acumulats en 
atenció a les imprevisibles dificultats en obtenir finançament. 
En el propi escrit d’al·legacions s’assenyala que la inversió no total efectuada per part 
de la UTE en aquell moment es xifrava en 460.000 € (moviment de terres; topografia i 
implantació d’obres; redacció de Pla Especial; redacció i visat del projecte bàsic i 
executiu i projecte de decoració interior) i s’adduïa també el deteriorament de la 
situació econòmica en general en haver transcorregut 18 mesos des del moment de 
l’adjudicació (21.04.2008) fins l’inici de les obres (5.11.2009) amb la conseqüència de 
restricció del crèdit bancari o possibles inversors per invocada alteració de les 
circumstàncies previstes en el moment de contractar, havent estat emesos sengles 
informes sobre els aspectes d’ordre tècnic, constructiu i econòmico-financers, per part 
de l’arquitecte municipal, Cap del Servei d’Obres i Projectes i de Interventor municipal 
en dates respectives, 12 i 28 d’abril de 2010. 
 
1.6.- Del supraesmentat informe emès per part de l’arquitecte municipal, Cap del 
Servei d’Obres i Projectes en resulten en síntesi els següents extrems principals: 
 
a) Manca de detall en el pla d’obra presentat, de les diverses fases o estudis 
d’execució de les diferents partides d’obra i operacions materials i de concreció dels 
mitjans humans i materials a adscriure a les obres. 
 
b) Llevat de l’extracció de terres amb màquines giratòries, les altres activitats foren 
realitzades amb anterioritat a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
c) Acceptació tècnica de pròrroga o descompte de 55 dies per causes derivades de la 
climatologia -règim de pluges- si bé el rendiment d’extracció de terres inclús en 
aquestes circumstàncies podia haver estat superior. 
 
1.7.- De l’informe econòmic financer emès per l’interventor municipal en resulten a la 
seva vegada els següents extrems principals: 
 
Des de la data d’adjudicació de la concessió d’obra pública pel Ple municipal en sessió 
de 21.04.08 i posterior formalització del contracte en document administratiu en 
27.06.08, s’ha produït una alteració profunda dels escenaris econòmico-financers amb 
un context de greu crisi econòmica que actualment es troba en una fase recessiva 
severa segons es desprèn dels següents indicadors macroeconòmics. 
 
� Davallada significativa del finançament a les empreses del sector de la construcció 

(restricció del crèdit) aquest darrer any 2009 que ha estat d’un 14,1%. (Font: 
Informe mensual núm. 334 del Servei d’Estudis de La Caixa, abril 2010) 

� Crisi greu en el sector de la construcció amb descens constant de la població 
ocupada i consum de ciment de l’ordre d’un -18.6% i de -14.8%, de manera 
respectiva amb variació interanual del darrer trimestre de 2009 respecte el mateix 
període en l’any anterior (Font: IDESCAT abril 2010), tot afectant òbviament 
aquesta situació general a l’empresa constructora que forma part de la UTE 
adjudicatària de la concessió d’obra pública, essent palès que no hi ha operatives 
actualment vies d’autofinançament o finançament extern consolidat per part de la 
UTE i que aquesta situació ha estat lògicament determinada per la conjuntura 
econòmica actual, que afecta negativament a la Unió Europea i de manera molt 
especial a l’Estat Espanyol. 
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L’informe econòmic financer considera raonable la pròrroga sol·licitada de 3 mesos en 
ordre a intentar la possibilitat d’aconseguir vies de finançament que permetin la 
construcció del complex esportiu per part de la UTE, tot considerant que la situació del 
cicle econòmic en fase recessiva, severa i perllongada des de finals de l’any 2007 en 
moment molt proper a la signatura del contracte concessional, podria considerar-se 
una situació sobrevinguda de força major derivada d’un marc macroeconòmic general 
aliè a la gestió de la UTE concessionària, si bé, aquest criteri de l’Interventor en el 
propi informe es formula sens perjudici del que puguin resoldre els corresponents 
òrgans municipals en els termes que en dret procedeixi sobre les al·legacions 
formulades per part de la UTE concessionària. 
 
1.8.- En data 04.05.2010, s’emet informe jurídic per part de Secretaria General sobre 
l’escrit d’al·legacions, tot concloent-se en dit informe sobre la procedència de 
concessió de les pròrrogues acumulatives instades respecte al termini d’execució de 
les obres. 
 
1.9.- El Ple municipal en sessió de 21.06.2010 va adoptar els acords segons l’anterior 
proposta de resolució circumscrits a la constatació de la insuficiència del Pla d’obres 
presentat amb coetània concessió d’un termini de 15 dies per a subsanació 
documental i concessió de sengles pròrrogues del termini d’execució concretades en 
55 dies en base a la incidència de la climatologia adversa i de 3 mesos en ordre a 
possibilitar la reconducció de l’incompliment contractual per la invocada manca de 
finançament i possibilitat d’assolir-lo durant aquest període trimestral. 
 
1.10.- En data 26.07.2010 el representant legal de la UTE presenta escrit al qual 
annexa diagrama de Gantt en complimentació del requeriment del Ple municipal, 
havent estat emès en data 20.09.2010  informe per l’arquitecte municipal Cap del 
Servei d’Obres i Projectes sobre el diagrama de Gantt presentat i l’estat de l’execució 
de les obres, tot assenyalant en síntesi, entre d’altres, els següents extrems: 
 
- Incompliment de la data (13.08.2010) de reinici de les obres segons el propi 

diagrama de Gantt presentat. 
 
- L’execució de l’obra segueix en el mateix estat reflectit en l’informe tècnic municipal 

de 08.03.2010, havent-se exhaurit en la pràctica les pròrrogues concedides sense 
que l’execució de l’obra hagi avançat, essent de difícil assumpció la finalització de 
l’obra en la data esmentada en el diagrama (05.07.2011). 

 
1.11.- En data 05.11.2010 per part de representant de la UTE es presenta escrit en el 
qual es sol·licita l’inici del procediment de resolució de mutu acord del contracte en 
base a considerar que concorre bona fe del concessionari, no s’ha incorregut en cap 
supòsit de resolució del contracte per causes imputables al concessionari i que raons 
d’interès públic fan innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 
 
1.12.- En data 07.02.2011, l’arquitecte municipal Cap del Servei d’Obres i Projectes, 
emet informe tot constatant que des de la data de l’anterior informe (20.09.2010) no 
s’ha realitzat cap actuació en el solar i que es considera d’impossible execució l’obra 
en 5 mesos amb posada en servei de l’edifici per tal de complir la data límit de 
27.07.2011, fins i tot en el supòsit d’emprar-se mitjans extraordinaris amb increment 
de jornades laborals (doble torn i festius). 
 
1.13.- En data 09.02.2011 es dicta Decret d’Alcaldia en el qual s’assenyala que sense 
predeterminar en cap cas el sentit en què el Ple municipal com òrgan competent 
haurà de pronunciar-se envers la sol·licitud formulada per PAI-ILLA UTE sobre 
resolució del contracte concessional de mutu acord, es concedeix a la UTE ILLA-PAI 
un segon tràmit d’audiència complementari als efectes de que el representant legal de 
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la UTE pugui ampliar si ho estima necessari les al·legacions en el seu dia formulades 
per a major garantia de defensa dels seus drets i interessos en el procediment. 
 
1.14.- En data 22.02.2011 es presenta escrit d’al·legacions per part de la UTE en el 
que s’insisteix en la procedència de resolució del contracte de mutu acord atesa la 
restricció sobrevinguda als crèdits i a les inversions i en base així mateix a la teoria del 
risc imprevisible, tot fent-se referència als criteris mantinguts al respecte per part de la 
Comissió Jurídica Assessora en la Memòria Anual corresponent a l’exercici 2009.  

 
1.15.- En data 16.03.2011 es dicta Decret d’Alcaldia 604/2011, en el qual s’assenyala, 
entre d’altres extrems que si bé, segons l’article 109.1.b) del supraesmentat Reial 
Decret 1098/2001, en els expedients de resolució dels contractes únicament esdevé 
preceptiva l’audiència de l’entitat avalista, en els casos que es proposi la incautació de 
la fiança o garantia del contracte, i que aquesta circumstància haurà d’esser 
determinada en un sentit o altre en la proposta de resolució posterior al tràmit 
d’audiència i d’altra banda que la incautació o confiscació de la garantia requeriria no 
sols el mer incompliment contractual sinó que aquest hagués estat culpable, es 
confereix per a la major garantia dels legítims drets i interessos de l’entitat avalista, -
Banco de Sabadell, SA,- tràmit de vista de l’expedient amb possibilitat de formulació 
d’al·legacions amb caràcter previ a la proposta de resolució que en dret resulti 
procedent. 
 
1.16.- En data 5 d’abril de 2011 actual ha finalitzat el termini d’audiència de 10 dies 
sense que hagi estat presentada cap al·legació per part de Banco Sabadell, SA com 
entitat avalista de la UTE. 
 
2.- Fonaments jurídics 
 
De la posada en connexió amb el marc jurídic aplicable de la situació esmentada i 
escrit d’al·legacions presentat pel representant legal de la UTE PAI-ILLA en termini 
hàbil dins de la fase d’audiència oberta, se’n deriven les següents consideracions 
principals en base a la regulació establerta en el 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 temporals- i doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Suprem: 
 
- Amb caràcter general, l’execució dels contractes administratius d’obres es realitzarà 
a risc i ventura del contractista segons l’article 98 del TRLCAP llevat la concurrència 
d’alguna de les causes taxades de força major establertes en l’article 144 de la pròpia 
Llei i que segons es desprèn del seu contingut descriptiu no esdevenen aplicables al 
present contracte. 
 
- Pel que fa al contracte de concessió d’obra pública que correspon a la tipologia mixta 
de construcció i subsegüent explotació del complex esportiu de Mira-sol adjudicada a 
PAI-ILLA UTE, de la regulació específica establerta en el propi TRLCAP en resulta 
l’atribució del risc al concessionari en funció de la inversió realitzada (article 224.1) i en 
línia anàloga l’aplicació del principi de risc i ventura en execució de les obres i que 
quan el retard fos degut a força major o a causa imputable a l’Administració, el 
concessionari tindrà dret a una pròrroga en el termini d’execució de l’obra així com 
correlativa i acumulativament en el termini de concessió, tot preveient-se que si el 
concessionari fos responsable del retard, procedirà d’estar a allò disposat sobre el 
règim de penalitats –multes econòmiques- contingut en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en la pròpia llei de contractes (article 239 apartats 1 i 2). 
 
- Configurar-se com obligacions essencials del concessionari d’obra pública, entre 
d’altres, l’execució de les obres segons allò disposat en el contracte i la subsegüent 
explotació assumint el risc econòmic de la gestió (article 243 apartats a i b). 
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- Inviabilitat legal d’aplicar en el present cas la invocada per la UTE concessionària 
doctrina del risc imprevisible equivalent a la clàusula “rebus sic stantibus” en la 
contractació civil ja que de la doctrina jurisprudencial recaiguda en la matèria se’n 
desprèn la següent acotació dels supòsits aplicatius: 
 
- Si bé la Sentència del Tribunal Suprem de 14 de gener de 2002 invocada en l’escrit 
d’al·legacions es refereix al principi “rebus sic stantibus” que la jurisprudència reconeix 
com a clàusula sobreentesa en tots els contractes i, la mateixa Sentència explicita que 
va referida als contractes d’execució successiva i de llarga durada, no pot obviar-se 
que en el present cas la situació plantejada s’emmarca en un moment inicial del 
contracte constituït per l’execució de les obres o infraestructura funcional de 
l’explotació del servei tot havent-se establert en 13 mesos el termini de realització de 
l’obra segons el contracte formalitzat, essent palès que la referència al llarg termini o a 
l’execució successiva ha de circumscriure’s precisament a la posterior explotació de 
l’obra establerta en un període de 35 anys, i d’altra part dita Sentència assenyala que 
ha d’acudir-se supletòriament al Dret Civil davant la insuficiència o absència de 
normativa administrativa, circumstància que no concorre en el present cas en base a 
la regulació extensa i detallada del contracte de concessió d’obra pública en els 
articles 220 i següents del TRLCAP. 
 
- En la mateixa línia corroboradora de la inaplicabilitat en aquest cas del principi “rebus 
sic stantibus”, pot esmentar-se el criteri contingut en Sentència dictada pel Tribunal 
Suprem, Sala del Contenciós- Administratiu, Secció 3a de 5 de gener de 2009, en el 
recurs de cassació núm. 3601/2006, destacant-se entre altres els següents punts de 
doctrina que es consideren de projecció aplicativa en el present cas tota vegada que 
l’incompliment de la UTE ha determinat la frustració del contracte havent quedat el 
municipi privat de la construcció i subsegüent posada en servei d’un equipament 
esportiu:  
 
En el fonament de dret quart de la Sentència, tercer paràgraf es refereix a un supòsit 
en que malgrat ésser certa l’alteració profunda de les condicions econòmiques del 
mercat, aquesta alteració hauria començat a manifestar-se amb anterioritat a la 
concessió de llicència per a l’establiment i explotació d’una xarxa de 
telecomunicacions –en el cas d’autos-, per quin motiu l’Alt Tribunal en seu de doctrina 
cassacional considera que “no puede hablarse de circunstancias imprevistas e 
imprevisibles como causa determinante de la excesiva onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a que se había comprometido la demandante 
que justifiquen, en aras de la eficiencia del servicio que se comprometió a 
prestar, la inobservancia de las cláusulas, al menos en el período de vigencia 
inicial de la licencia, no siendo de aplicación, en ese período la cláusula “rebus 
sic stantibus” invocada por la parte que, pese a los rápidos cambios que se 
produjeron en un mercado que ya en el momento de otorgamiento de la licencia 
presentaba un futuro incierto, no intentó jurídicamente la liberación de sus 
compromisos hasta (...) proponiendo a la Administración el desistimiento de 
mutuo acuerdo de la licencia”. 
 
I més endavant afegeix “en definitiva, ante las perspectivas demostradas por la 
evolución del mercado, que hacían escasamente atractivo el negocio y 
cuestionaban los cálculos económicos realizados por la demandante por el 
período de vigencia de la licencia en lugar de intentar la modificación de ésta 
para adaptarla a las nuevas circunstancias, o su desaparición por alguna de las 
vías previstas jurídicamente, lo que no hizo sino transcurridos dos años, 
decidió no atender los compromisos inversores derivados del pliego de bases y 
garantizados por el aval (...), lo que supone un incumplimiento unilateral e 
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injustificado frente al cual la resolución de la Administración de ejecutar 
parcialmente el aval, en cumplimiento de la cláusula (...) resulta correcta”. 
 
I finalment, en el propi fonament jurídic s’explicita que: 
 
 “Debe significarse que la cláusula “rebus sic stantibus” (mientras las cosas 
estén así), que tiene su fundamento en las doctrinas civilistas sobre el riesgo 
imprevisible, la ruptura del equilibrio contractual de la base del negocio, o la 
frustración o novación del contrato por causas que hagan imposible o gravoso 
su cumplimiento por una de las partes, se aplica a aquellas relaciones 
negociales obligatorias cuando se trata de contratos de tracto sucesivo (qui 
habent tractu sucesivus), o que dependen de un hecho futuro (vel dependentio 
del futuro), no resulta de aplicación en este supuesto en que el operador de 
telecomunicaciones se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto 
de la licencia tipo C2, que tiene un plazo de duración de veinte años (...) 
debiendo prestar el servicio en el plazo y localidades indicadas en su oferta, 
para lo que asume obligaciones de desarrollo de la red proyectada.” 

 
De la translació al present cas de la parcialment transcrita doctrina cassacional, 
sembla autoritzat de derivar-ne les següents conclusions en projecció aplicativa: 
 
1r.- Inaplicació de la clàusula “rebus sic stantibus” o principi del risc imprevisible en el 
contracte de concessió d’obra pública en ésser de tracte successiu i haver-se frustrat 
en el moment inicial d’execució de l’obra. 
 
2n.- Amb anterioritat a l’adjudicació de les obres i formalització del contracte en 
document administratiu, ja havien començat a manifestar-se diversos signes o 
indicadors de la crisi econòmica i per tant en aquell moment inicial i de no tenir-se com 
s’ha esdevingut consolidat el finançament, la UTE amb una diligència raonable podia 
haver promogut un desistiment del contracte i no haver esperat a demanar la resolució 
de mutu acord en data 5.11.2010 transcorreguts més de 2 anys de la formalització del 
contracte en document administratiu que va tenir lloc en 27.06.2008. 
 
- Altre element rellevant es circumscriu a que la doctrina jurisprudencial del risc 
imprevisible va referida a contractes en que el finançament corre en la totalitat o en 
part a càrrec de l’Administració, circumstància que no es dóna tampoc en el present 
supòsit. 
 
- El propi Tribunal Suprem en Sentència de 9.12.03 pel que fa a la doctrina del risc 
imprevisible que permeti la rescissió del contracte o en el seu cas la indemnització del 
major cost, es refereix així mateix a un supòsit de revisió de preus i per tant en que es 
trobaven establertes contractualment obligacions econòmiques a càrrec de 
l’Administració i d’altra banda el Tribunal considera com a requisit la concurrència de 
“alteraciones económicas extraordinarias y anormales, imprevistas y profundas, 
que afectan gravemente al contratista que actuó de buena fe y dentro de unas 
previsiones razonables” destacant-se com a requisit essencial “la imprevisibilidad 
del acaecimiento”, havent-se pronunciat en anàleg sentit l’Alt Tribunal en Sentències 
de 2 d’abril i 6 de maig de 2008, dictades de manera respectiva en els recursos de 
cassació núm. 2213\2005 i 5111\2005. 
 
- Si bé resulta indiscutible la situació de crisi econòmica profunda i perllongada en el 
temps, la pròpia naturalesa i dinàmica recorrent dels cicles econòmics fa difícil en 
aquest cas estimar la concurrència de l’absoluta imprevisibilitat de l’esdeveniment que 
en qualsevol cas i en el supòsit de l’economia espanyola, si bé s’ha produït una forta 
caiguda de la demanda i consum, especialment en l’àmbit de la construcció, i una 
severa contracció del crèdit, no pot passar-se per alt que les assumpcions 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 87 

 
ESBORRANY ACTA 

obligacionals per part de la UTE concessionària es varen contraure en el moment de 
signatura del contracte en data 27 de juny de 2008 i des d’un principi de cautela 
exigible sembla raonable d’entendre que l’empresa adjudicatària hauria en aquell 
moment d’haver tingut consolidat el finançament o assegurada la seva implementació 
posterior ja que l’assumpció obligacional es produïa en aquell moment sens perjudici 
de la projecció dels seus efectes “pro futuro”. 
 
- D’altra banda, pel que fa a l’emergència de la crisi econòmica i l’adduït 
desconeixement en el moment de signatura del contracte, es tracta d’una 
circumstància atribuïble a manca d’anàlisi aprofundit de l’entorn econòmic ja que, 
segons dades publicades, la fase descendent del cicle econòmic a l’Estat Espanyol, es 
va iniciar a la segona meitat de l’any 2006 i a partir de la tardor de 2007 es produeix 
una profunda acceleració del deteriorament de l’economia que comporta passar d’un 
creixement interanual del PIB en el quart trimestre de l’any 2007 del 2,5% a una taxa 
negativa de l’1,2% en el quart trimestre de 2008, per a tocar fons el segon trimestre de 
2009 amb una taxa negativa del -4,2%, així com pel que fa a la demanda interna es 
passa d’un 4% en el quart trimestre de 2007 a un -1% en el tercer trimestre de 2008, 
un -4% en l’últim trimestre de 2008.  
 
Pel que fa a l’expedient tramitat a instància de la UTE concessionària i concernent a la 
sol·licitud de resolució del contracte de mutu acord sembla autoritzat d’entendre que 
no s’hauria produït la caducitat pel transcurs del termini de 3 mesos previst a l’article 
42.3.b) de la Llei Estatal 30/1992, de 26 de novembre, des de la sol·licitud inicial 
presentada per la UTE en data 5.11.2010 en haver-se iniciat l’expedient a instància de 
part sense denúncia de caducitat per part de la UTE que en escrit d’al·legacions 
presentat en data 22.02.2011 reitera la sol·licitud de resolució del contracte de mutu 
acord i a més podria entendre’s aplicable per via analògica allò que preveu l’article 
92.4) de la LRJ-PAC per la conveniència de substanciar la qüestió plantejada en ordre 
a la seva definició i esclariment així com per raons d’economia procedimental des del 
punt i moment que una eventual declaració de caducitat no impediria a l’Administració 
municipal un nou exercici de la potestat resolutòria del contracte, conservant tots els 
actes que en virtut de la teoria de conservació dels actes administratius, no sigui 
necessari tornar a realitzar, en línia amb els criteris decantats en aquest sentit en 
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora núm. 227/09 i 228/09, de 23 de juliol. 
També cal tenir en compte que en la primera sol·licitud d’inici del procediment de 
resolució de mutu acord del contracte s’assenyalava en textualitat literal en l’apartat 2n 
dels fonaments de dret de l’escrit presentat en data 05.11.2010 que sens perjudici de 
dita sol·licitud, “(...) aquesta UTE vol exposar que continua i continuarà mantenint les 
negociacions necessàries per a obtenir el finançament amb aquelles entitats que han 
mostrat predisposició i que no exclou que pugui obtenir-lo a mig termini”, afirmació 
que feia aconsellable sots l’òptica de l’interès públic municipal de no procedir amb 
caràcter immediat a la resolució del contracte davant l’eventualitat que pogués haver-
se consolidat alguna via de finançament que justifiqués la concessió d’una eventual 
pròrroga del termini d’execució.  
 
Si bé sembla en línia de principi legalment inviable d’estimar la sol·licitud de resolució 
del contracte de mutu acord en concórrer incompliment del contracte subsumible en 
les causes previstes en l’article 111.e) i g) del TRLCAP i determinar l’article 112.4) del 
propi text legal que la resolució per mutu acord sols podrà tenir lloc quan no concorri 
altra causa de resolució imputable al contractista, i el criteri mantingut per la Comissió 
Jurídica Assessora, entre d’altres, en els precitats Dictàmens núm. 227/09 i 228/09, de 
23 de juliol, en el sentit que l’abandonament de les obres comportaria en principi de 
manera intrínseca l’incompliment culpable del contractista, no és menys cert que la 
bona fe de l’empresa concessionària i l’activitat acreditada de cerca de finançament en 
un marc de crisi econòmica general si bé no enerva l’incompliment del contracte que 
comporta haver executat respecte a l’obra segons els serveis tècnics municipals 
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treballs corresponents a 7/10 dies enfront els 13 mesos de normal execució per a 
finalització de la construcció i posada en servei del Complex esportiu, sembla ha de 
permetre una modulació de les conseqüències de l’incompliment amb mitigació del 
seu rigor quan el contractista no hagi pogut complir allò pactat per raons d’ordre 
econòmic malgrat tenir inicialment la solvència econòmica,financera tècnica i 
professional requerida per la Llei i en aquest sentit no procedir-se a la confiscació de 
la fiança ni tampoc a la liquidació del contracte a favor de la UTE per les despeses 
incorregudes en l’elaboració del planejament especial, projecte constructiu i 
actuacions materials en el terreny, en inserir-se aquestes despeses dins del principi de 
risc i ventura empresarial i en no concórrer cap supòsit d’enriquiment injust per part de 
l’Administració ja que l’incompliment ha comportat la frustració del contracte amb 
privació d’un nou equipament per a la ciutat i en aquest sentit la restitució “in integrum” 
de l’Ajuntament referida a enervar totalment la frustració del contracte esdevindria 
desproporcionada i inviable ja que resta oberta la possibilitat de convocar en el seu 
moment i cas un nou procediment licitatori si bé eventualment en el supòsit de que es 
mantingués el mateix projecte constructiu aportat per la UTE PAI-ILLA això no 
comportaria cap enriquiment injust per part municipal en la mesura que el perjudici 
constituït pel retard en disposar d’un nou equipament i del diferiment de la seva 
reversió hauria de quedar compensat com a mínim amb el valor dels documents 
projectuals de Pla Especial i de projecte constructiu i amb la no execució o confiscació 
de la fiança, l’import de la qual es va considerar en el seu moment -sense càlcul 
detallat- que pràcticament s’equacionaria amb el cost dels susdits documents 
projectuals, si be no pot obviar-se que segons informe tècnic de l’arquitecte municipal i 
econòmic de l’IGEPESI emesos a la vista del dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora, restaria un perjudici econòmic quantificable en favor de l’Ajuntament i en 
qualsevol cas, la Comissió Jurídica Assessora considera dits costos projectuals no 
rescabalables per l’Administració en constituir obligacions contractuals de la UTE, 
inserint-se en un criteri de proporcionalitat la no confiscació de la fiança en ordre a no 
generar perjudicis a les empreses integrants de la UTE que poden anar associats en 
matèria de posicions, línies de descompte o operativa comercial de les companyies 
mercantils en l’àmbit econòmico-financer per part de les entitats creditores. 
 
- Sens menystenir el criteri de proporcionalitat en ordre a la no confiscació de la fiança, 
tot projectant la virtualitat del susdit criteri a les despeses incorregudes per part de la 
UTE concessionària encara que no rescabalables, el que sí es considera exigible a la 
UTE com a “quantum indemnitzatori” residual és l’import de l’ICIO no ingressat per 
inexecució de les obres que ascendeix a la quantitat de 167.200,47 € així com el cost 
de reparació de vorera malmesa que d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal 
ascendeix a 4.626’74 €, essent el total de danys i perjudicis a abonar per la UTE de 
171.827,22 €, amb la conseqüència derivativa de procedència de condicionar la 
devolució de fiança a l’efectivitat de l’ingrés de l’esmentat import indemnitzatori. 
 
- En tractar-se de la resolució d’una modificació d’un contracte licitat i adjudicat pel Ple 
municipal en base a la competència atribuïda per l’article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i article 52.2.n) 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, correspon al mateix òrgan col·legiat l’adopció dels acords que en 
dret procedeixin sobre la sol·licitud de resolució de mutu acord del contracte de 
concessió d’obra pública. 
  
 En base a l’anterior motivació jurídica, es sotmet al Ple municipal l’adopció dels 
següents:  

 
ACORDS 
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 1r.- DECLARAR l’incompliment unilateral per part de la UTE INSTAL·LACIONS 
DE LLEURE ESPORTIU ILLA, SA-CONSTRUCCIONS PAI, SA, del contracte de 
concessió d’obra pública per a la redacció del projecte, construcció de les obres i 
explotació d’un complex esportiu en terreny de domini públic a l’àmbit de Mira-sol que 
li fou adjudicat pel Ple municipal en sessió de 21 d’abril de 2008 amb obligatorietat de 
total execució de les obres i entrada en funcionament del Complex esportiu en el 
termini de 13 mesos computables des de l’endemà de la formalització de l’acta de 
replanteig. 
 
 2n.- DESESTIMAR en conseqüència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 112.4) 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) la 
sol·licitud de resolució de mutu acord del contracte en els termes sol·licitats per la UTE 
PAI-ILLA .  
 
 3r.- DISPOSAR la resolució del contracte en els termes establerts pels arts. 
95.3) i 96.1) 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). 
 
 4t.- DISPOSAR la no procedència d’incautació de la fiança constituïda per 
import de 228.518,45 € (fiança d’obres) i de 12.000 € (fiança per la gestió i explotació 
del complex), en base a ponderar la modulació del caràcter o naturalesa de 
l’incompliment, en constatar-se les gestions intenses i sostingudes en ordre a cercar 
finançament i la incidència en part de la crisi econòmico-financera global, en els 
termes que figuren a la proposta d’acords municipal sotmesa al dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora que ha rebut el suport d’aquesta. 
 
 5è.- DISPOSAR la no procedència de rescabalament de danys i perjudicis a 
PAI-ILLA UTE per les despeses incorregudes relatives al cost de redacció dels 
projectes tècnics del Pla Especial i d’edificació del Complex esportiu – que 
ascendeixen en conjunt a 144.283,86 € -segons valoració tècnica municipal- en formar 
part de les obligacions contractuals de l’adjudicatària com tampoc no procedeix 
indemnitzar a la concessionària per raó de les obres de moviments del terreny 
realment executades, que ascendeixen a 227.933,63 € -segons igualment valoració 
tècnica municipal- atesa la imputabilitat de l’incompliment a l’adjudicatària, tot allò 
d’acord amb el criteri expressat per la Comissió Jurídica Assessora.   
 
 6è.- FIXAR com a “quantum indemnitzatori” residual a abonar per part de PAI-
ILLA UTE a l’Ajuntament la quantitat de 167.200,47 € equivalent a l’import de l’Impost 
Municipal de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) aplicable a les obres de 
construcció del complex esportiu que, com a conseqüència de l’incompliment 
contractual del concessionari, l’Ajuntament ha deixat de percebre així com la quantitat 
de 4.626,75 €, cost de reparació dels danys o desperfectes ocasionats en vorera amb 
motiu dels treballs executats, segons informe tècnic municipal, essent el total reclamat 
en concepte de danys i perjudicis ocasionats pel concessionari a l’Ajuntament la xifra 
de 171.827,22 €.  
 
 7è.- REQUERIR al representant legal de la UTE ILLA-PAI l’ingrés a la 
Tresoreria municipal del supraesmentat import de 171.827,22 €. 
  
 8è.- SUBORDINAR l’eficàcia del punt quart, en els termes i l’abast que 
legalment procedeixi tot condicionant-la suspensivament en línia amb allò que preveu 
l’article 57.2) de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, al previ ingrés per part de 
la UTE ILLA-PAI de l’import 171.827,22 € i per connexió i conseqüència POSPOSAR 
l’autorització de cancel·lació de la fiança definitiva al susdit ingrés. 
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 9è.- TRASLLADAR els presents acords a l’empresa UTE INSTAL·LACIONS DE 
LLEURE ESPORTIU ILLA, SA- CONSTRUCCIONS PAI, SA com a adjudicatària de 
les obres i a BANCO SABADELL SA com a Entitat avalista, en els termes establerts 
pels arts. 31.1.b), 58 i 59 de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de novembre. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Lamento profundament fer malbé l’informe que ha fet de forma exhaustiva 
i pormenoritzada el Sr. Rigau, el nostre Secretari. Ha fet un informe, que penso que 
els futurs alumnes del Secretari municipal li podran aportar perquè és un informe molt 
ben fet, molt exhaustiu. Ha dedicat penso jo bastants hores i jo simplificant intentaré 
salvar el mínim imprescindible. L’any 2008 es va adjudicar el mes d’abril a una 
empresa després del pertinent concurs la redacció del projecte, construcció de les 
obres i l’explotació d’un complex esportiu en terreny públic a l’àmbit de Mira-sol. 
Després de moltes dilacions i molts problemes, aquesta obra no es va portar a terme i 
posteriorment aquesta empresa, a més, per a l’Ajuntament no compta amb aquests 
serveis, l’empresa ens demana la indemnització en concepte de totes les obres que 
van fer projectes, etc. Després de l’informe del Sr. Rigau i altres informes d’altres 
tècnics de l’Ajuntament consideren que tenen dret a la devolució de la fiança però no 
tenen dret a la indemnització en concepte de despeses de projectes, part de les obres 
fetes, etc. A més, aquí incorporem el punt 8è d’aquesta resolució, introduïm l’aportació 
del Sr. Villaseñor dins de la Comissió Informativa, que aquest punt 8è fa referència a 
subordinar l’eficàcia de tornar aquesta fiança sempre i quan paguin l’import de 
171.827, 22 € i posposar l’autorització de la cancel·lació de la fiança definitiva. Per 
tant, requerim a que tinguessin abans de nosaltres tornar aquesta fiança que ells 
paguin la part corresponent a la llicència d’obres.  
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, SR. JOAN CALDERÓN: 
nosaltres donarem suport a la proposta perquè entenem que és una proposta molt 
ben treballada, una proposta molt ben treballada en aquest cas pel Secretari de 
l’Ajuntament i que no dóna joc tampoc a grans discursos polítics. El que sí que volem 
aprofitar aquest punt per recordar la història de la piscina, que més o menys ha 
explicat el Sr. Romero i que bé, mal acaba el que mal comença una mica. Un projecte 
que d’alguna manera no responia a les reivindicacions històriques del barri, 
històriques, que finalment els veïns sí que van acceptar, però a priori, el que 
demanaven els veïns era una altra cosa molt més senzilla, que era una piscina no tot 
un complex que iniciar les obres en el principi de tota la crisi era també bastant 
agosarat. En qualsevol cas, avui ens trobem amb això sobre la taula. Ens trobem 
probablement en l’inici d’un litigi, esperem que no, però té mala pinta i em falta 
demanar-li, bé demanar, o ja ho parlarem en Comissió Informativa si per substituir 
aquest projecte de Complex a Mira-sol s’ha pensat fer una altra cosa que el 
substitueixi aquell projecte. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: Bé, en la mateixa línia, el nostre Grup no tenia clar el vot sobre aquest 
punt fins que el Sr. Secretari va venir a la Comissió Informativa i després de la seva 
explicació de l’informe nosaltres votarem que sí i també des del posicionament que ha 
explicat el company Romero sobre el tema de la fiança. Des d’aquest punt de vista 
nosaltres el que fem és diguem-ne, es trenca l’acord i demanem una sèrie de danys i 
perjudicis i no tornarem la fiança fins que ens tornin una part de diners, que era una 
mesura preventiva que varem proposar i que creiem que era adequada. Fora d’això, 
això és la final, és la “guinda” del pastís, ja han passat moltes coses abans, insisteixo 
amb el nostre vot positiu, ho deia el company d’Iniciativa, avia’m, jo recordo la 
intervenció de l’any 2008 del regidor que portava aquest tema en aquest cas, que 
parlàvem de model. El model dels veïns i el model de bona part dels Grups municipals 
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no era el d’un fitness, era el d’una piscina, vostès van argumentar el seu 
posicionament sobre aquesta despesa, diguem apart de model, que hi hauria molts 
més veïns i per tant, això esdevindria econòmicament sostenible la creació d’aquest 
ens, que el que fa és lligar gestió i construcció, una cosa que ja s’ha fet en diferents 
ocasions. Ara quedarà molt lleig amb el que els digui “home, ja els hi varem dir”, 
perquè quedarà molt lleig, però és veritat, a la intervenció realitzada pel Sr. Gausa hi 
constava aquesta referència, no a la viabilitat sinó a les diferències que podia haver-hi 
en aquesta situació, tal i com ell va dir a la Comissió Informativa. Clar, aquí han passat 
moltes coses, la crisi, l’ICF que ha tancat les portes al finançament d’aquesta 
empresa. Segurament, aquesta empresa el que ha fet és jugar amb les pròrrogues, tal 
i com queda clar en l’informe, i intentant un moment de desequilibri econòmic, 
intentant arreplegar alguna cosa de l’Ajuntament amb una...anava a dir una “extorsió”, 
però no seria la paraula. Clar, un es planteja els diners que anàvem a invertir en això 
on estan, per tant, són projectes d’altres anys que han quedat suposo en romanents. 
Bé, si no han quedat en romanents o en menys finançament, vol dir que aquests 
diners, Sra. Alcaldessa, encara hi són. No hi ha massa més, o hi són o no hi són. Si 
no hi són, la pregunta seria què farem d’això i si hi són, d’una manera o altra els 
demanaríem si tenen algun projecte alternatiu per a edificar o construir alguna piscina 
en aquest lloc. La Sra. Alcaldessa se’n recorda, perquè l’ens que va fer la contractació 
d’aquest aspecte era l’àrea d’Urbanisme en aquell moment, això ho té clar, però jo 
estic parlant dels diners en aquests moments del Pressupost, no del que hi havia el 
2008 i la pregunta molt clara: està al Pressupost actual o no està? Jo crec que no està 
perquè no em sona, però si estigués ho hauríem d’especificar. Per tant, la pregunta 
molt clara: quin és el model sobre quins seran els equipaments esportius que farem a 
Mira-sol? Farem una piscina? Tornarem a treure alguna cosa? No ho farem? I sobre 
els altres, home, intentem que no ens passi. En una de les coses que deia l’empresa 
era que l’Ajuntament va ser lenta, varem ser lents en l’aprovació del planejament. Això 
no té res a veure, en qualsevol cas, amb el trencament del contracte i la seva situació, 
però segurament sí que cal que siguem més ràpids en una posterior actuació. 
Insisteixo, votarem que sí, però esperem que no ens torni a passar i que algú ens 
escolti. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SR. BRUNO DE 
SALVADOR: Bien, algunos de los puntos ya han sido tratados por los otros Grupos de 
la oposición, me limitaré más al tema más jurídico. En primer lugar pues felicitar al Sr. 
Rigau por este informe que sobretodo cuando glosa toda la doctrina jurisprudencial en 
cuanto a la no aplicabilidad de la cláusula rebus sic estantibus al caso. Lo vemos muy 
oportuno. Totalmente de acuerdo también con que los gastos que incurre la parte 
pues se imputen a sus riesgos propios como empresario, no se pueden reclamar a 
esta entidad, pero sí que tenemos algunas dudas, ciertas dudas, en cuanto a la 
legalidad en dos puntos: el primero es reclamar 177.000 € por un impuesto que no se 
ha llegado a devengar porque si se hubiera devengado hubiéramos tenido unos 
ingresos que finalmente no hemos tenido y creemos que es ir un poco lejos, al menos 
no vemos demasiada base legal al respecto y luego también el hecho de condicionar 
la devolución de la fianza al cobro de lo reclamado y a más, se basa creo en el punto 
57.2) de la Ley 30/1992, lo vemos también pues...nos ha suscitado al menos alguna 
duda respecto a la legalidad, motivo por el cual no vamos a votar en contra pero sí 
nos abstendremos. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Sr. de Salvador, accepto els seus dubtes, no tant de defensar els 
interessos de l’Ajuntament. I als companys Joan Calderon i Ferran Villaseñor l’àrea de 
Territori som executors de les comandes de les diferents àrees. Per tant, jo emplaço a 
que aquest tema, el tema de projecte constructiu a Sant Cugat, es faci en la seva 
condició pertinent i nosaltres serem executors amb molt de gust.  
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, per aclarir dues qüestions, Sr. 
Villaseñor, si m’atén un moment, vostè demanava els diners, es refereix als diners de 
la inversió que feia que l’empresa. Eren uns diners que no estaven pressupostats en 
el Pressupost d’inversions de l’Ajuntament de Sant Cugat, era una licitació, l’empresa 
executava i per tant, hi havia un cànon, diguéssim, a retornar, però en qualsevol cas 
no hi havia una reserva de tota aquesta inversió. I l’altre tema, sí que els emplaçaria 
en tot cas amb el regidor d’Esports i el Consell municipal d’Esports en el que s’està 
planificant, totes les infraestructures. Recordin que quan es va parlar de les inversions 
esportives en aquest mandat es va prioritzar a través del Consell Municipal d’Esports 
de refermar i reforçar les instal·lacions esportives existents, millorar-les les que 
existien, i per tant, no fer cap nova inversió en aquest sentit, llevat que fos 
estrictament necessari o indispensable, però es va prioritzar en el mateix Consell 
d’Esports, si no ho recordo malament, em poden corregir, millorar les instal·lacions 
actuals existents. Per tant, aquesta és la línia de treball que s’està fent. Això no vol dir 
que no haguem tingut reunions amb els veïns, amb la preocupació aquesta del tema 
de la piscina, de quin model, que de fet el model en aquest moment s’aproximaria més 
a la instal·lació que hi ha a Valldoreix, per Mira-sol, que no cap a una instal·lació 
diferent. Aquest seria però, en aquest moment també li dic que a nivell d’inversió no 
tenim oportunitat d’endegar-ho. Digui, digui. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: Anava per aquí, anava sobretot per si estaven comptabilitzades els 
ingressos en cànons i ICIO. Evidentment no podia ser el cost de l’obra perquè era una 
obra en construcció i una gestió que fer. En qualsevol cas, jo crec que les seves 
explicacions són clares. El nostre posicionament és més aviat la piscina de la Floresta. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, en qualsevol cas, evidentment quan nosaltres 
comptabilitzem com un possible ingrés si aquest ingrés no es materialitza i mai 
s’arriba a materialitzar llavors ho hem de donar de baixa del pressupost o preveure en 
els impagats, com saben que portem unes reserves o una dotació important en 
aspectes d’aquests. Per tant, ara no li puc donar la dada concreta perquè no conec si 
estava comptabilitzada, però en qualsevol cas ho hauríem de fer així. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 20 
 
Vots a favor:     19 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       4 (PP) 
 
 21.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 7 DE MAIG RELATIVA A DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIA EN 
RCA 122/2012-5 RELATIU A EXPROPIACIÓ FORÇOSA AL PASSEIG DE L’OM, 12. 
 
 - DONAR COMPTE, RESTAR ASSABENTATS I APROVAR, en els seus propis 
termes, contingut i abast, l’acord elevat a la Junta de Govern Local de data 7 de maig 
de 2013, que literalment diu: 
 
“PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIA EN RCA 122/2012-5 RELATIU 
A EXPROPIACIÓ FORÇOSA AL PASSEIG DE L’OM, 12 - ISJ:104/13. 
 
1r.- RESTAR ASSABENTATS, ACUSAR REBUDA I ACATAR, en els seus propis 
termes, contingut i abast, de Sentència ferma de data 28 de febrer de 2013, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 dels de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu número 122/2012, interposat pel Sr. Victorino Pitarch Sirvent, contra acord 
municipal que li notificà la suspensió del tràmit de determinació de preu just interessat 
per l’actor en exercici de l’instrument previst en l’article 114 i concordants del Decret 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 93 

 
ESBORRANY ACTA 

Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, resolució que deixa sense efecte i anul·la, 
procedint en conseqüència a la determinació del preu just, de la finca situada al número 
12 del Passeig de l’Om.  
 
2n.- RESTAR ASSABENTATS de l’Interlocutòria de data 9 d’abril de 2013, del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 1 dels de Barcelona, en la que en la part dispositiva 
acorda plantejar qüestió d’il·legalitat parcial, i remissió al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya dels antecedents, interessant la nul·litat parcial respecte l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de sessió de 21 de març de 2011, en el qual adoptà la mesura cautelar de 
suspensió dels expedients d’expropiació iniciats per ministeri de la llei en els termes de 
l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i en la que es confereix, també,  
termini de quinze dies per formular al·legacions per comparèixer davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
3r.- COMPARÈIXER i formular al·legacions davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya a través de la representació lletrada designada en el recurs contenciós 
administratiu número 122/2012, del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de 
Barcelona, envers les mesures cautelars adoptades en l’acord del Ple de la Corporació  
municipal de data 21 de març de 2011, el contingut literal del qual és: 
 
“18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS DE VALLDOREIX I ALTRES DEL MUNICIPI. 
(EXPEDIENT NÚM. 83003/10).  
 
1r.- CONSTATAR que en el tràmit de participació ciutadana al que s’ha sotmès l’avanç de 
planejament s’han presentat suggeriments davant la proposta de Modificació puntual del Pla 
General Metropolità als àmbits de Valldoreix i altres del municipi, subscrits pels següents 
interessats:  
 
Josep María Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez (RGE núm. 36.628 de data 18 
d’octubre de 2010).  
Josefa Tortosa Puig (RGE núm. 39.507 de data 8 de novembre de 2010) en representació de 
Jesús Pardo Vidal.  
Francisco Salas Hidalgo (RGE núm. 43.562 de data 9 de desembre de 2010).  
Mercedes Bagem Condom (RGE núm. 43.545 de data 9 de desembre de 2010).  
Araceli Sánchez Costa (RGE núm. 44.193 de data 14 de desembre de 2010).  
Mercedes Bagem Condom (RGE núm. 44.196 de data 14 de desembre de 2010).  
Domingo Sans Sans i Teresa Perelló Bosch (RGE núm. 44.199 de data 14 de desembre de 
2010).  
Teresa Facerias Sabaté (RGE núm. 44.202 de data 14 de desembre de 2010).  
Trinidad Sánchez Martín (RGE núm. 44.204 de data 14 de desembre de 2010).  
Carmen Montoliu Ibañez (RGE núm. 44.208 de data 14 de desembre de 2010).  
Vertix Procam, SL (RGE núm. 44.213 de data 14 de desembre de 2010).  
Teresa Totosaus Vives i altres (RGE núm. 44.248 de data 14 de desembre de 2010).  
Amelia Vinçon Barba (RGE núm. 44.250 de data 14 de desembre de 2010).  
Carlos i Victor Gassó Benito, David i Luis Gassó Pons i Rosa Maria Pons Castellví (RGE núm. 
44.285 de data 14 de desembre de 2010).  
Ferran Montero Perich i Esther Amorós Alonso (RGE núm. 44.289 de data 14 de desembre de 
2010).  
Jordi Cufí Borrell (RGE núm. 44.290 de data 14 de desembre de 2010).  
Entitat Municipal Descentralitzada (RGE núm. 44.302 de data 14 de desembre de 2010).  
Miete, SA (Sr. Sebastià Altet Mesalles) (RGE núm. 44.320 de data 14 de desembre de 2010).  
Lidia Herrero Garcia i Gorka Oyaga Herrero (RGE núm. 44.355 de data 14 de desembre de 
2010).  
Daniel Jiménez Schlegl representant del Sr. Pere Castillejo Garcia (RGE núm. 44.589 de data 
16 de desembre de 2010).  
Francesc Palau Sabater representant dels Srs. Maria Lluc Ventura i Josep Anglés Lluc (RGE 
núm. 44.596 de data 16 de desembre de 2010).  
Feliu Carol López (RGE núm. 44.633 de data 16 de desembre de 2010).  
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Josel, SL representada pel Sr. Joaquim Llorens i Clos (RGE núm. 44.793 de data 17 de 
desembre de 2010).  
Lluís Samaranch Viñas (RGE núm. 44.831 de data 17 de desembre de 2010).  
Maria Rosa Manent Martínez (RGE núm. 44.832 de data 17 de desembre de 2010).  
Pallaringa, SA representada per la Sra. Àngels Gil-Vernet i Huguet (RGE núm. 44.834 de data 
17 de desembre de 2010).  
Josel, SL (RGE núm. 44.838 de data 17 de desembre de 2010).  
 
2n.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst a l’art. 47.3.II), de la Llei 47/2003, de 16 
de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim 
Local, i arts. 96, 98 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el projecte de Modificació 
puntual del Pla General Metropolità als àmbits de Valldoreix i altres del municipi, de promoció 
pública municipal, d’acord amb el projecte elaborat per part de José González Baschwitz i 
Ramon Vila Bot, arquitectes, que incorpora aquells documents complementaris relatius a: 
sostenibilitat ambiental, estudi d’avaluació de la mobilitat generada, memòria social i demès 
que conformen la documentació pròpia i necessària de l’instrument de planejament, que ha 
d’incloure la documentació sobre la identitat de les persones propietàries o titulars d’altres 
drets reals sobre finques afectades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de 
modificació i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys.  
 
3r.- ACORDAR la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes i 
instruments de gestió urbanística i d’urbanització, entre els que es troben aquells expedients 
d’expropiació iniciats per ministeri de la llei, en els termes de l’art. 114 del Decret legislatiu 
1/2010, 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, tot 
això d’acord amb el que determina l’art. 73.2) i també 114.5.n) 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.  
 
4t.- DELEGAR, a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’acord amb el que 
determina l’art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per l’art. 1.7) de 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, l’elaboració, redacció i aprovació en l’àmbit municipal de 
l’instrument de planejament derivat i la gestió urbanística del polígon d’actuació urbanística, 
conformat per l’àmbit territorial comprès entre la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, la Plaça de 
l’Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix i vials que hi confronten, anomenat “Àmbit 3. Estació de Valldoreix”, i publicar 
l’esmentada delegació en el Butlletí Oficial de la Província, de la forma legalment determinada.  
 
5è.- DELEGAR a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’acord amb el que 
determina l’art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per l’art. 1.7) de 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, l’elaboració, redacció i aprovació en l’àmbit municipal de 
l’instrument de planejament derivat, si fora de menester i la gestió urbanística i execució 
d’obres, referides a l’àmbit territorial anomenat “Àmbit 2. Can Monmany” i al vial Camí de la 
Salut des del sector de sol urbà situat en els terrenys reclassificats de Can Monmany, inclosa 
la part del vial fins al seu eix que correspon urbanitzar amb la resta de propietats particulars 
que hi confronten, fins a la xarxa bàsica consolidada, i amb total indemnitat de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix.  
 
6è.- DELEGAR a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’acord amb el que 
determina l’art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per l’art. 1.7) de 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, l’elaboració, redacció i aprovació en l’àmbit municipal de 
l’instrument de planejament derivat, si fora de menester, i la gestió urbanística dels polígons 
d’actuació urbanística delimitats en l’àmbit territorial anomenat “Àmbit 1. Torrents d’en Nonell i 
d’en Clavell”, i publicar l’esmentada delegació en el Butlletí Oficial de la Província, de la forma 
legalment determinada.  
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7è.- APROVAR la participació ciutadana i informació pública en el present expedient, 
mitjançant l’aplicació de les següents actuacions:  

 
7.1.- ELEVAR i notificar el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, als efectes d’interessar de forma fefaent la participació i conformitat en el 
document tècnic i administratiu i delegacions referits en els punts anteriors, podent 
formular-se al·legacions en el termini de 45 dies següents a la notificació del present 
acord.  
 
7.2.- NOTIFICAR de forma expressa i individualitzada a totes les persones que han 
participat en el tràmit d’avanç de planejament, referides en el punt primer anterior, amb 
l’objecte que puguin determinar el contrast de la documentació aprovada amb la dels 
seus suggeriments.  
 
7.3.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de QUARANTA-CINC 
DIES, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de major circulació, premsa local, tauler 
d’edictes municipals i mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista, d’acord amb el 
que determina l’art. 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
 
7.4.- TRASLLADAR el present acord a les Administracions públiques afectades i als 
altres interessats, d’acord amb les determinacions de l’art. 115.c) del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, i informe de referència lliurat per l’Oficina Territorial d’Avaluació 
Ambiental, que s’incorpora al present acord com a motivació específica.  

 
8è.- SOL·LICITAR informe a tots els organismes amb competència concurrent, que s’haurà 
d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 85.5) del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
 
9è.- ELABORAR la corresponent proposta de memòria ambiental, un cop transcorregut el 
termini d’informació pública al que s’ha de sotmetre l’expedient que haurà de recollir el resultat 
de la mateixa i REMETRE la proposta a l’òrgan ambiental juntament amb la resta de 
documents, en els termes previstos a l’art. 115.d) del Decret 305/2006 i art. 25 de la Llei 
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, tot això amb caràcter previ a 
l’aprovació provisional de l’expedient de planejament.  
 
10è.- DEIXAR SENSE EFECTE, d’acord amb el que determina l’art. 90 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, els següents expedients 
urbanístics:  

 
- Avanç de planejament per a la reubicació de sostre públic de Can Monmany 
(expedient núm. 83001/08).  
- Pla de Millora Urbana al sector dels terrenys confrontants al carrer Josep Trueta i 
Arnau de Vilanova. (expedient núm. 81003/07).”  

 
 4t.- DEIXAR SENSE EFECTE en base a la sentència ferma de 28 de febrer de 
2013, del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 dels de Barcelona, en el recurs 
122/2012, la mesura cautelar aprovada pel Ple de la Corporació municipal en sessió de 
21 de març de 2011, i en allò relatiu al seu acord número 3, sobre suspensió de la 
tramitació dels expedients d’expropiació iniciats per ministeri de la llei en els termes de 
l’article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que en conseqüència resta sense 
efectes, i SOTMETRE el present acord a ratificació per part del Ple de la Corporació 
municipal, en ordre a la seva validació, i ulterior tramitació mitjançant publicitat i 
participació, amb notificació als propietaris que hagin formulat en el seu cas, la petició de 
determinació de preu just en aquell àmbit territorial de Valldoreix i altres del municipi 
inclosos en l’expedient municipal tramitat amb el número 83003/10. 
 
 5è.- TRASLLADAR els presents acords al Jutjat Contenciós Administratiu número 
1 dels de Barcelona, als efectes de la seva incorporació a les resolucions executives del 
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recurs contenciós administratiu número 122/2012 de referència, i al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya als efectes de la Interlocutòria d’aquell Jutjat de 9 d’abril de 2013. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. JOSEP 
ROMERO: Proposem deixar sense efecte el punt 3 de l’acord de l’aprovació inicial de 
la modificació del PGM sobre zones verdes de Valldoreix que feia referència a la 
suspensió dels tràmits d’expedients d’expropiació. Per tant, acatem la sentència, però 
haig de dir que simultàniament es va aprovar la Llei Òmnibus i estem sota la seva 
salvaguarda fins el 31 de desembre d’enguany.  
 

TORN DE VOTACIÓ NÚM. 21 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 
presents). 
 
 22.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ DE LLEIDA SOBRE 
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT A LES CIUTATS I POBLES 
PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL, APROVADA EN EL MARC DE LA 13A. 
ASSEMBLA GENERAL DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT, CELEBRADA A LLEIDA EL PASSAT 7 DE MARÇ DE 2013. 
 
 Antecedents 
  
 L’educació ambiental és una font de creació de consciència, de valors i de 
coneixement basada en una nova relació entre les persones i el medi, així com una 
eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous models de 
governança participativa.  
  
 L’educació ambiental és també un instrument de gestió ambiental necessari, 
sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat la societat en 
àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus, l’eficiència 
energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori i 
de la biodiversitat.  
  
 Sant Cugat ha desenvolupat en els darrers sis anys, a través del programa 
municipal Agenda 21 Escolar, un dels treballs referents actualment en l’àmbit de 
l’educació per la sostenibilitat escolar, i concretament en l’agroecologia i els horts 
escolars. En el mateix participen els centres educatius públics des de bressol fins a 
secundària, algunes escoles concertades, la UAB (a través del Conveni de 
col·laboració signat a tal efecte), el sector dels educadors/es agroambientals i algunes 
entitats socials.  
  
 En el Ple de 19 de gener de 2004 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Sant Cugat a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la 
Diputació de Barcelona i constituïda mijançant l’Assemblea de Manresa el dia 16 de 
juliol de 1997. 
  
 A la 13a Assemblea General celebrada a Lleida el passat 7 de març de 2013 es 
va sotmetre a aprovació, entre d’altres, la Declaració de Lleida per una Educació per la 
Sostenibilitat Local. 
 
 No es requereix cap despesa pressupostària per fer aquesta adhesió. 
 
 Atesos els antecedents, proposem: 
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 1r.- DONAR COMPTE i restar assabentats de la “Declaració de Lleida pel 
compromís local envers l’educació ambiental en el marc de la 13ª Assemblea General 
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, celebrada a Lleida el passat 7 
de març de 2013, de la que forma part integrant l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. L’esmentada declaració diu: 
 

“DECLARACIÓ DE LLEIDA   
LES CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL  

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu 
que ha protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.  

Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació 
de consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les 
persones i el medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en 
la ciutadania i nous models de governança participativa.  

Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de 
gestió ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha 
experimentat la societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió 
dels residus, l’eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o 
la protecció del territori i de la biodiversitat.  

L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població 
en una direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les 
nostres ciutats i pobles.  

Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la 
Cimera de Río, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de 
l’educació ambiental en el nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu.  

En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els 
ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació 
ambiental que donin suport a la seva gestió ambiental municipal.  

Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, 
que ara ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la 
categoria d’educació ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental.  

Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el 
suport de la tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de 
Catalunya.  

Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper que la societat civil té en 
aquest àmbit: el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les 
empreses i els professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la 
ciutadania. La seva capacitat de generació de consciència social, de mobilització, de 
creació de corresponsabilitat i d’implicació han estat i són indispensables.  

Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre 
actors, la Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per 
garantir una gestió ambiental municipal eficient i de qualitat 

Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el 
que està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de 
valors ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit 
de la gestió ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i 
econòmics.  



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 98 

 
ESBORRANY ACTA 

Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de 
governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.  

Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear 
sinergies que condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la 
gestió ambiental. Per part nostra, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a 
l’hora de compartir els nostres recursos amb altres entitats locals i ens comprometem 
a adherir-nos i participar activament en alguna de les campanyes de sensibilització 
que s’organitzin des de la Xarxa.  

Reconèixer el paper que tots els actors intervinents han jugat en la implementació 
de la conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats 
d’educació ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar 
sinèrgies mútues.  

Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén 
que la gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la 
corresponsabilitat.  

Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent 
un espai de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit 
d’aprenentatge de la corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per 
donar a conèixer la tasca municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el 
professorat i els alumnes; i afavorir la creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi 
entre actors educatius, com a elements de potenciació de la sostenibilitat i de la 
cohesió territorial.  

Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i 
en particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental.  

Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de 
responsabilitat social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats 
d’ocupació en el sector de l’educació ambiental i la sostenibilitat.  

Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges 
que proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos 
de comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés 
a la informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions.  

Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la 
mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i 
projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les 
polítiques ambientals locals. 

Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit 
municipal, per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor 
exemplaritzant de la corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment 
correctes.  

Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la 
inversió tenen en eficiència i estalvi dels recursos.  

Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens 
municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que 
s’hi adoptin, per tal de donar el màxim suport al compromís local envers l’educació 
ambiental.” 
  
 2.- RATIFICAR l’esmentada Declaració.  
 
 3r.- DONAR PUBLICITAT a través del web municipal. 
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 4t.- NOTIFICAR aquesta Adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la 
Sostenibilitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE MEDI AMBIENT I POLÍTIQUES AMBIENTALS, SR. 
JOAN PUIGDOMÈNECH: Bé, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de 
Catalunya, és una xarxa molt activa en la qual doncs tenim l’ocasió sobretot de tot el 
que és el cos de tècnics del nostre Ajuntament doncs participar en les diferents 
comissions. La veritat és que el nivell d’activitat que porta aquest Ajuntament dintre la 
xarxa va ser reconegut d’alguna forma, donant-me l’ocasió de presentar aquesta 
anomenada Declaració de Lleida de les ciutats i els pobles per a l’educació ambiental. 
És una forma...aquí tenim, jo casi que diria, que aquí tenim tota la declaració en la 
qual el que es recalca, diguéssim, és el paper de l’educació ambiental en uns 
moments en que segurament grans moviments o grans obres o grans coses, grans 
inversions en el tema ambiental són difícils. En el tema de l’educació ambiental és 
crucial.  
 
 23.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD DE LA XARXA DE CIUTATS I 
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UN AIRE MÉS NET. 
 
 Antecedents 
 
 El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
organisme responsable de l'avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha constatat 
que des de l’entrada en vigor del valor límit per al diòxid de nitrogen (NO2) i de 
partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) determinat per directives 
europees, es sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per 
aquests contaminants en un àmbit que comprèn 40 municipis de les zones de qualitat 
1 i 2 de Catalunya. 
 
 La normativa europea en aquesta temàtica estableix que s’han de definir plans i 
programes per restablir els nivells de qualitat de l’aire en aquelles zones on se superin 
els valors de referència legislatius, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones 
i el medi. 
 
 Així mateix, la Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l’Aire, arran 
del procés per a adoptar una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l’aire  i 
preparar noves propostes per millorar-la a tota Europa.  
 
 En el Ple de 19 de gener de 2004 es va aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament de 
Sant Cugat a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la 
Diputació de Barcelona i constituïda mitjançant l’Assemblea de Manresa el dia 16 de 
juliol de 1997. 
 
 A la 13a Assemblea General celebrada a Lleida el passat 7 de març de 2013 es 
va sotmetre a aprovació, entre d’altres, l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles per un 
Aire més net. 
 
 Atesos els antecedents, proposem: 
 
 1r.- DONAR COMPTE i restar assabentats de l’acord de La Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net, aprovat en el marc de la 13ª 
Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, celebrada 
a Lleida el passat 7 de març de 2013, de la que forma part integrant l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès. L’esmentat acord diu: 
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“ACORD DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER 
UN AIRE MÉS NET. 
 
La contaminació de l’aire segueix sent una preocupació per a la salut pública i el medi 
ambient. 
 
Es considera que és una de les causes principals de diverses malalties 
cardiorespiratòries, entre elles l’asma (actualment la pateixen el doble de persones 
que fa 30 anys). Diversos estudis científics han evidenciat que la contaminació 
atmosfèrica que prové del trànsit rodat s’associa no només amb efectes a curt termini 
(major incidència de malalties i morts cardiorespiratòries en dies amb pics de 
contaminació), sinó també amb efectes a llarg termini a causa de l’exposició crònica a 
aquests contaminants. 
 
S’estima que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en suspensió 
per sobre del límit diari europeu: una reducció dels nivells d’aquest contaminant 
representaria un increment d’uns 14 mesos en l’esperança de vida. 
 
Des de fa anys s’estan adoptant mesures, com el control de les emissions de 
substàncies nocives a l’atmosfera i la millora de la qualitat dels combustibles, que han 
contribuït a avançar. No obstant això, el problema de la qualitat de l’aire a les ciutats 
segueix sense resoldre’s, especialment per contaminants com el diòxid de nitrogen i el 
material particulat, malgrat s’han aconseguit reduir les emissions de molts 
contaminants, per exemple el plom i el diòxid de sofre. 
 
La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l’Aire, arran del procés per a 
adoptar una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l’aire en aquelles zones on se 
superin els valors de referència legislatius, amb l’objectiu de preservar la salut de les 
persones i el medi. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organisme 
responsable de l’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha constatat que des de 
l’entrada en vigor del valor límit per a diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules de 
diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) determinat per directives europees, es 
sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentaris per aquests 
contaminants en un àmbit que comprèn 40 municipis de les zones de qualitat 1 i 2 de 
Catalunya. 
 
En aquest context, el Govern de la Generalitat va declarar zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric, la regió compresa en l’àmbit de diversos municipis de les 
comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per ambdós 
contaminants. Concretament, la zona de protecció especial per a l’ambient atmosfèric 
per NO2 i PM10 afecta els termes municipals següents: 
 
Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de 
Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, 
Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del 
Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze 
del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, 
Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de 
Campsentelles. 
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Les ciutats i pobles signatàries d’aquest acord coincidim que el problema de la qualitat 
de l’aire a les aglomeracions urbanes és evident, i que està causat principalment per la 
producció de gasos contaminants derivats del trànsit i especialment pels vehicles 
dièsel, tant si circulen per les cies urbanes com per les infraestructures de 
comunicació que travessen els termes municipals (contaminació difusa). 
 
Això fa que els problemes en la qualitat de l’aire tinguin un caràcter estructural i siguin 
d’abast territorial general, i per això hagin d’abordar-se des dels corresponents nivells 
de responsabilitat (europeu, estatal, regional) de forma coordinada. Actuar només al 
final de la cadena, sobre la ciutadania, perquè és més visible, no farà millorar de forma 
efectiva la qualitat de l’aire de les nostres ciutats. 
 
Una millora de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana de Barcelona suposaria un 
benefici considerable per a la salut dels més de 4 milions d’habitants. 
 
Les ciutats i pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies i 
per aquests motius: 
 
INSTEM 
 
1. A la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i a la Generalitat perquè impulsin 

directives i mesures legislatives i reglamentàries de limitació dels carburants que 
produeixen òxids de nitrogen i altres emissions de gasos i partícules que poden 
afectar la salut. 

2. A la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés per definir 
una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l’aire i preparar noves propostes per 
millorar la qualitat de l’aire a tot Europa, i aportar finançament per aplicar-les.   

3.  Al Govern de l’Estat a aprovar i executar el Plan Nacional de Calidad del Aire y 
Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire). 

4. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i desenvolupar el Pla 
d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015. 

 De tal manera que les ciutats i pobles considerem que aquests plans estatal i 
regional constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments hauríem de 
redactar posteriorment els respectius Plans Locals de Qualitat de l’Aire, per tal de 
definir les actuacions i concretar les mesures correctores pel que fa a la qualitat de 
l’aire en l’àmbit de les nostres competències municipals. 

5. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les ciutats i 
pobles, i de la comunitat científica, en el desenvolupament i aplicació del Pla 
d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, mitjançant la creació de la 
Comissió de seguiment oportuna i d’acord amb els recursos que el propi Pla 
prevegi. 

  
Com a actuacions concretes a desenvolupar de forma prioritària, les ciutats i pobles 
 
DEMANEM 
 
1. Al Govern de l’Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades a 

promoure un parc de vehicles de motor de menors emissions de contaminants 
locals a través de la modificació de l’impost especial sobre carburants per tal de 
gravar més el gas-oil que la gasolina, atès les emissions de NO2 i partícules que 
generen; i la modificació de l’impost de matriculació en funció de les emissions de 
NO2 i partícules dels vehicles. 

2. Al Govern de l’Estat que implanti un etiquetatge general dels vehicles de motor en 
funció de les seves emissions de NO2 i partícules com a incentiu visible pels 
compradors de vehicles. 
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3. Al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi un esforç per comunicar a la 
població de forma entenedora i pedagògica la informació i dades sobre la qualitat 
de l’aire: modificant l’índex Català de Qualitat de l’Aire i ponderant les estacions de 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de trànsit, 
suburbanes i de fons d’una mateixa zona. 

4. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de mobilitat 
sostenible i d’impuls de vehicles nets – i a definir aquest concepte - 

5.  A la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de les seves competències, que doni suport 
a les ciutats i pobles per tal d’aplicar els nostres compromisos i facilitar el 
coneixement, recopilació i intercanvi de bones pràctiques i promoure la publicació 
d’un Catàleg d’accions municipals per millorar la qualitat de l’aire, a publicar en el 
termini d’un any. 

 
Les ciutats i pobles entenem que, a l’escala local i al nivell de competències que 
pertoca, tenim un paper clau a desenvolupar per promoure un Aire més Net a les 
ciutats. Per aquests motius ens: 
 
COMPROMETEM 
 
1. A col·laborar i difondre l’any 2013 com a Any Europeu de l’Aire. 
2. A col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada i 

coordinada en l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de l’aire atmosfèric 
al conjunt del territori i a cadascun dels municipis. 

3. A aprovar els Plans Locals de la Qualitat de l’Aire o incorporar els criteris de millora 
de la qualitat de l’aire als respectius Plans de Mobilitat i d’Energia Sostenible Local. 

4. A aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es detallin en el 
Plan Nacional de Calidad del Aire, en el Pla d’Adequació per la Millora de la Qualitat 
de l’Aire a Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres Plans locals per tal de 
millorar la qualitat de l’aire a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
Aquestes accions podran incloure: 
 
a. L’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local a través de la modificació de 

l’impost de circulació en funció de les emissions de NO2, si així s’habilita als ens 
locals a nivell estatal. 

b. La col·laboració amb la Generalitat, com a administració competent, i resta 
d’entitats supralocals, per informar de forma coordinada a la població sobre els 
nivells de qualitat de l’aire i promoure actuacions conjuntes de sensibilització per un 
Aire més Net. 

c. La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l’ús de vehicles nets. 
d. L’adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2, partícules i CO2. 
e. La facilitació de la instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles de gas i 

l’extensió de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics. 
f. La jerarquització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants, i establir vies 

amb el trànsit restringit per anar a peu i en bicicleta. 
g. Modificar les ordenances municipals d’edificació per preveure i exigir espai suficient 

per l’aparcament de les bicicletes en els projectes de noves edificacions (habitatges 
i oficines). 

h. Impulsar mesures per reduir el material particulat provinent d’altres fonts: obres 
públiques, resuspensió, serveis municipals ... 

i. I altres incloses en els Plans esmentats i el Catàleg d’accions municipals per 
millorar la qualitat de l’aire. 

 
Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per un Aire més Net en els respectius plens municipals i a notificar a la 
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presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar la màxima 
visibilitat al nostre compromís. 
 
I a notificar a la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat 
de Catalunya el present acord.” 
 
 2n.- RATIFICAR l’esmentat acord.  
 
 3r.- DONAR PUBLICITAT a través del web municipal. 
 
 4t.- NOTIFICAR l’acord plenari a la Presidència de la Xarxa. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE MEDI AMBIENT I POLÍTIQUES AMBIENTALS, SR. 
JOAN PUIGDOMÈNECH: En la mateixa sessió i tenint en compte les comissions que 
treballen el tema de la contaminació de l’aire, es va fer una altra declaració amb les 
polítiques que s’han de fer per obtenir un aire més net. Aquí en realitat també tenen 
aquí la declaració feta, però en realitat aquí el que es centrava és en el paper, primer, 
que juguen les Administracions, en particular el Govern de l’Estat espanyol, el Govern 
de la Generalitat i també el compromís de les mateixes ciutats que participen en 
aquesta xarxa per aconseguir un aire més net a les nostres ciutats. 
 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
 24.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DEL TRESORER DE 
L’AJUNTAMENT I DEL DIRECTOR FINANCER DE PROMUSA PEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2013 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 de 2013 i que transcrits literalment diuen: 
 
INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 
 
EXERCICI 2013. 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. 
 
Així mateix s’incorporen les previsions de la directiva 2011/7/UE del Parlament 
Europeu i del Consell de la UE de 16 de febrer de 2011, així com la transposició a la 
normativa estatal feta mitjançant reial decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de 
recolzament a l’emprenedor i d’estimul del creixement i de la creació d’ocupació. 
 
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. 
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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. 
 
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 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 quatre dates 
certes i verificables: 
 
la data del registre d’entrada de la factura o document substitutiu 
la data de conformació de la factura per part de l’àmbit gestor 
la data en què la factura té entrada a tresoreria  
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 actualment del sistema informàtic.  
 
Terminologia  
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Recordem a continuació la terminologia que emprem habitualment en aquest informe. 
 
El temps transcorregut entre la data de registre i la data de conformació de la factura 
per part de l’àmbit gestor el denominem flux operacional. 
 
El període de temps que transcorre entre la data de conformació de la factura per part 
de l’àmbit gestor  i la data d’entrada a Tresoreria és el flux comptable. 
 
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 2013 
 
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 del dia 1 de gener fins el dia 31 de març de 2013. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas 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. 
 
Ajuntament: 
 
L’estudi comprèn  un total de 1.490 factures per un import mitjà de 9.647,58 €. 
 
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 18 8 34 61 
 
El conjunt de terminis des del registre de la factura fins al pagament és superior als 30 
dies que preveu el Reial Decret-llei pel pagament de factures normals, i lleugerament 
superior als 60 dies per aquelles factures que “legalment o per que consta en el 
contracte hi hagi un procediment d’acceptació o de comprovació mitjançant el qual 
s’hagi de verificar la conformitat dels bens o serveis...” 
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En aquest trimestre el flux de tresoreria és lleugerament inferior al del quart trimestre 
tot i que per a fer el pagament s’ha utilitzat com a instrument de finançament el 
confirming i hi ha hagut la incorporació de romanents, fet que normalment allarga el 
termini de pagament. 
 
Pel que fa a la mitjana del flux total de pagament dels organismes autònoms 
municipals és el que segueix: 
 
Organismes: 
 
 Número operacions Import total Promig dies 
PME 302 492.989,58 28 
OAMCC 365 1.103.047,18 21 
OAMCIC 126 64.819,60 24 
IGEPESI 11 19.086,88 36 

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

Número de Mitjana dies 

  factures de pagament 

OAMCC 365 21 
IGEPESI 11 36 
PME 302 28 
OAMCIC 126 24 
AJUNTAMENT 1490 61 
Mitjana 
ponderada   48 

 
INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE PROMUSA 
 
EXERCICI 2013. PRIMER TRIMESTRE 
 
I.  INTRODUCCIÓ. 
 
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  
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Despeses corrents en bens i serveis 
 
Les inversions 
 
 
II.  METODOLOGIA. 
 
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 2013 
 
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 2013. 
 
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 479 factures pagades  per un import de 786.123,68 €. 
 
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 30 
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. 
El lliurament a finals de desembre de la promoció d’habitatges corresponent a l’edifici 
de  Camí de la Creu 5,  ha fet que els terminis de pagament s`hagin millorat en relació 
al trimestres anteriors de l’any passat.  
 
V.  CONCLUSIONS i RESUM 
 
Durant el primer trimestre del 2013, Promusa ha pagat majoritàriament dintre dels 
terminis que fixa la legislació vigent. 
 
El termini mitja de dies de pagament ha estat de 27,36 dies.   
 
El 74% de les factures s’ha pagat en un termini igual o inferior als 30 dies. 
 
Per imports, només el 66% 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: Atesa l’hora que és si els sembla els faré unes presentacions 
telegràfiques en la majoria dels punts i si volen que aprofundim doncs a la seva 
disposició, com sempre. El punt 24 és l’informe trimestral de morositat que fa 
referència al primer trimestre de 2013. L’estudi comprèn un total de 1490 factures i 
aporta una dada total, el flux total de 61 dies de mitjana. Els Organismes Autònoms és 
aquesta relació que els diré a continuació: El Patronat Municipal d’Ensenyament 28 
dies, l’OAMCC 21 dies, l’OAMCIC 24 dies i l’IGEPESI 36 dies; La dada agregada dóna 
una mitjana ponderada de 48 dies, en total, i afegir també que PROMUSA està pagant 
a 27 dies de mitjana durant el primer trimestre de l’exercici. Gràcies. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA, SR. IGNASI BEA: D’una 
banda és millor 61 que 63, de l’anterior trimestre, em sembla que era la dada, però 
igualment seguim bastant per sobre i bé, només manifestar la preocupació perquè tot i 
que sé que se’ns dirà i que és cert que molts ajuntaments paguen molt més, moltíssim 
més, hi ha algunes coses que potser sovint hem parlat a la Comissió d’Economia, que 
hi ha algunes coses que són tresoreria, costa i tot, però hi ha alguns que són per la 
gestió, si poguéssim intentar accelerar aquestes coses de gestió, de factures que hi 
ha sobre la taula i coses així, per a reduir una mica i intentar estar una mica dins del 
límit. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: Sra. Alcaldessa, vostè i jo sempre discutim el mateix i vostè va dir que 
eren 45 dies i són 61 i ja està. Simplement per posar-ho sobre la taula, ja sé que el 
que compta és el que diu vostè, com diu a les entrevistes, però són 61 i ja està, són 
61, això és un fet indubtable. Perquè sinó el que podríem fer com ajuntament és, miri, 
li faig un mètode per a fer trampes si vol, és anar creant Organismes Autònoms i que 
si fem les mitjanes creem 25 Organismes Autònoms, cadascun amb una factura que 
pagui en 3 dies, la mitjana de l’Ajuntament serà 15. Ja està, és una tonteria. 61, ara 
posem-nos seriosos, preocupant, hem baixat un pèl, el límit de la Llei de Morositat són 
30 dies, aquesta és la preocupació. Hem parlat molt sovint d’intentar baixar els fluxos 
de tresoreria en alguns casos, la complicació és evident i clara i bé, jo entenc que tots 
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vostès volen baixar, igual que nosaltres, i per tant, esperem que el proper trimestre 
sigui millor. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Mitjana ponderada, ponderada, no pots crear infinits Organismes 
Autònoms ..., ponderada, 48 dies, aquesta és la dada que va portar l’Alcaldessa. Els 
Organismes Autònoms també són Ajuntament.  
 
 25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL 
PROVISIONAL PER A LA MOSTRA DE SANT CUGAT ACTIU 2013. 
 
 Es presenta la proposta del Pla Específic Municipal per a la prevenció i 
protecció de la seguretat durant els dies de la Mostra, 31 de maig, 1 i 2 de juny. 
 
 La present proposta és provisional, atès que durant els dies de la Mostra la 
Consultoria T&Associats, que ha elaborat el projecte, realitzarà inspeccions de camp 
per tal de valorar l’adequació de les mesures i/o el seu reajustament. 
 
 Aquest pla ha d’estar degudament enregistrat a la Generalitat de Catalunya i 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, qui pot fer suggeriments 
de millora que seran recollits en la proposta final. A fi i efecte de presentar una 
proposta el màxim ajustada als requeriments legals s’ha comptat amb 
l’assessorament tècnic de T&Associats i el de l’Oficina de Protecció Civil que ha 
validat el projecte mitjançant informe tècnic que s’adjunta.  
 
 Atès l’ exposat, s’eleva a l’aprovació del Ple Municipal la següent proposta: 
 
 - APROVAR, el Pla Específic Municipal per a la Mostra de Comerç, Indústria i 
Serveis del 2013, que consta de la següent documentació:  
 
• Manual d’actuació específic per la Mostra Sant Cugat 
• Programa d’implantació i manteniment del pla 
• Annexos generals.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Bé, aquest és un punt molt extraordinari, diguem-ne. Això fa 
referència al pla que és preceptiu organitzar en l’àmbit de la protecció civil per la 
Mostra de Sant Cugat Actiu, que va ser explicat en el marc de la Comissió Informativa, 
molt abundantment pel tècnic, Antonio Royo, i que em sembla, que no val la pena que 
aprofundim més en aquest Ple. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER: Sí, 
veiem després de les explicacions a la Comissió Informativa i després de veure la 
documentació, avia’m, hi ha una cosa que potser és una tonteria però en l’informe 
posa proposta d’aprovació del pla específic municipal provisional. Ens llegim una mica 
el què posa i diu que “la present proposta és provisional atès que durant els dies de la 
Mostra la consultoria que ha elaborat el projecte realitzarà inspeccions”. Estem 
aprovant un pla provisional? Quan aprovarem el definitiu si la Mostra és dintre de 10 
dies? Com ho farem?  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Aquest pla específic no és només per aquest esdeveniment sinó que 
és un marc de present i de futur. I aleshores el que es fa ara és una aprovació 
provisional que es tastarà, diguem-ne, no es tastarà ... diguem-ne que s’acabarà de 
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desenvolupar durant la pròpia execució de l’esdeveniment i serà aprovat 
definitivament amb les incorporacions que corresponguin en el futur. De tota manera, li 
haig de dir que la normativa que estableix aquesta necessitat, que és recent, sembla 
ser que canviarà aviat. Probablement aquesta qüestió, que ja es veu que no té gaire 
que arribi a aquest Ple, doncs deixarà d’arribar. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER: És a 
dir, és correcte? Aprovem una cosa provisional i que dintre de 10 dies ho posem en 
pràctica i si hi ha qualsevol responsabilitat i si hi ha qualsevol cosa quina serà la 
responsabilitat d’aquest Consistori davant la provisionalitat? Suposo que això deu 
derivar del Pla de Seguretat que hauríem de tenir a la ciutat? 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Està conforme a normativa, vull dir, no pateixi que totes les coses 
que s’han de fer estan fetes i correspon l’aprovació en el punt que la tenim ara, tindrà 
lloc la Mostra i en el futur doncs tindrà lloc l’aprovació definitiva que serà un marc que 
el tindrem ja per totes les Mostres futures. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 25 
 
Vots a favor:     21 (CiU, PP, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      2 (PSC) 
 
 26.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL (AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS), CORRESPONENT AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2013. 
 
 L’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que la Intervenció 
Municipal, per conducte de la Presidència, remetrà al Ple informació de l’execució del 
Pressupost així com dels moviments de la Tresoreria. 
 
 En aquest sentit, l’article 46 de les Bases d’Execució del Pressupost, aprovades 
pel Ple de la Corporació de data 17 de desembre de 2012, recull el mandat legal i 
estableix la periodicitat així com el contingut de la informació a trametre atenent a allò 
establert a les regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la 
qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.    
 
 En aquest sentit, 
 
 Es procedeix a la dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament, i dels seus organismes autònoms, d’aquest primer trimestre de l’exercici 
2013. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Igual que abans, procedeixo telegràficament i després ens podrem 
estendre, si escau. L’Ajuntament està a 31 de març amb uns ingressos del 18% i unes 
despeses també del 18%; el Patronat Municipal d’Ensenyament està amb uns 
ingressos del 40% i unes despeses del 21%; l’OAMCIC amb uns ingressos del 95% a 
tall de comptabilitat i unes despeses del 23%; l’Organisme Autònom del Centre 
Cultural també amb uns ingressos alts del 74% i unes despeses del 26%; i l’IGEPESI 
amb uns ingressos del 74% i unes despeses del 25%. Observaran vostès que en 3 
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dels 4 Organismes Autònoms els nivells d’ingressos són alts, perquè l’aportació del 
propi Ajuntament ja ha estat consignada, no té major transcendència. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: Jo és que em sap greu, però se suposa que apart de les mocions hi 
ha vida en aquest món i per això estem. Ja sé que fa una mica de pal i tot plegat a les 
11:20, però diguem-ne, que per això ens paguen. Mirin, avia’m, fer una anàlisi de 
l’estat d’execució el mes de maig és el que té, o sigui, és difícil com s’executarà i per 
tant, jo crec que seria una mica temerari fer anàlisi en aquests moments, segurament 
el darrer trimestre seria més lògic, tot i que també hi ha moltes factures que ens 
arriben el darrer trimestre. En qualsevol cas, nosaltres posar el dubte o la preocupació 
sobre determinades partides que a l’alçada que estem, sense conèixer tota la 
informació també amb unes certes reserves, a l’alçada que estem, doncs o s’estan 
acabant o estan molt per sobre d’allò que tenen previst des del punt de vista aritmètic. 
Els faré algunes, no moltes, per exemple: moltes d’elles, entenc, això la informació no 
la teníem sinó que estem tirant de vinculació, les partides pressupostàries si són dintre 
del mateix Grup, per entendre’ns pots anar tirant d’aquesta o de l’altra i al final s’ajunta 
tot. Això vol dir la vinculació, i per tant, és difícil seguir quina és la despesa que s’està 
fent en aquests actes. Però per exemple, hi ha alguns aspectes lligats a hores extres 
que, diguem-ne, estaven pressupostades molt poc o en alguns casos no estaven gens 
pressupostades, i diguem-ne que s’han incrementat el seu valor en molts casos. Altres 
com ampliació d’horaris, productivitat, algunes de conceptes bàsics de recursos 
humans, alguna com a manteniment d’oficina, despeses de personal directiu, entenc 
que és el quilometratge, defensa jurídica, aquesta sí que ens preocupa, saben que 
està tirant de vinculació però fins quan arribarà aquesta vinculació. La defensa jurídica 
estem esgotant les partides en defensa jurídica el mes de maig. Complicat. També el 
manteniment de pilones, teníem una dotació de 35.000 €, tenim una despesa molt 
més gran, de 86.000€. Ara el Sr. Brugarolas diu, no és que això pot passar, jo li diré, 
home sí, però és que segurament el pressupost està sobrevalorat i no sé de què 
estem parlant quan parlem del Pressupost, quan les partides es poden anar guiant per 
un altre costat. Segurament a vostès els seria molt més fàcil de no posar partides, ja 
sé que no es pot, i ja està, perquè al final és el que ens passa en alguns casos. 
Algunes de consums d’edificis. Recordaran també que hem portat modificacions 
pressupostàries per pagar...l’anterior Ple o a l’anterior, consums dels anys anteriors, 
d’aigua, d’electricitat i de gas i home, fa pinta, fa pinta, bàsicament perquè se’ls està 
esgotant les partides per exemple d’aigua en centres educatius que és possible que 
passi igual. Això pot tenir moltes explicacions, com que no siguin conformes les 
factures, poden existir moltes actuacions; manteniments de centres, també se’ns 
estan acabant. No farem més perquè ja és molt tard, però simplement en tot cas a la 
Comissió Informativa si alguna d’aquestes coses o algun requeriment en aquest sentit 
ens ho poguéssiu explicar ens aniria bé. Sobretot els demanaríem com estan les 
vinculacions. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Agrair-li i felicitar-lo per la exhaustivitat de la feina, sincerament. Clar, 
molts dels detalls que vostè ha plantejat no els conec, això, l’emplacem per tant, a que 
aquesta relació doncs si vostè vol ens la passa i l’informarem detalladament en 
Comissió Informativa o on correspongui. 
 
 27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 
7 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2013. 
 
 A requeriment de l'Alcaldia-Presidència i en aplicació del RD 500/90, del 20 
d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
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 D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost 
com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables 
o les generacions de crèdit, entre d’altres. 
 
 Atès el corresponent informe d’Intervenció de 2 de maig d’enguany on s’informa 
favorablement de la possibilitat de realitzar les modificacions pressupostàries 
sol·licitades pels diferents àmbits municipals.  
 
 Vistos els annexos que formen part de l’expedient. 
   
 PROPOSO: 
 
 1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 7 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2013, sota la forma de les següents modificacions 
pressupostàries: 
 
− Transferències de crèdit positives de diverses partides de despesa finançades per 

transferències negatives de despeses, per un import total de 269.217,01 €. 
− Canvi de classificació d’una partida pressupostària de Seguretat Ciutadana i 

Protecció Civil. 
 
 2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquesta modificació del pressupost 
de 2013,  durant un termini de 15 dies i si durant el qual no s'han presentat 
reclamacions quedarà definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària.  
 
 3r.-  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, 
i a la Intervenció Municipal dur a terme de manera immediata la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmico-
administratius d’aquestes específiques modificacions de Pressupost 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Té quatre apartats: és una transferència de crèdit, en primer lloc, de 
5.300 € en l’àmbit del Museu de Sant Cugat per la substitució d’unes pantalles del 
Museu; la segona prové de la Direcció de Tecnologia, és una altra transferència de 
crèdit de 143.917 €, que és per la renovació d’equipaments informàtics; la tercera 
correspon al projecte de foment d’economia cooperativa, que són 120.000 € també via 
transferència de crèdit; i la quarta i última, és una modificació de la codificació del 
pressupost d’una partida de seguretat ciutadana i protecció civil. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, SR. JOAN CALDERÓN: Bé, 
en primer lloc, no saltarà la sorpresa però votarem en contra per allò de la coherència 
de que no hem donat suport a un pressupost i llavors no donarem suport a les 
modificacions, però saben que tinc una petita obsessió amb el tema dels equips 
informàtics, llavors em felicito per la transferència de crèdit perquè és per renovar 
equips informàtics de la casa. Llavors, per fi, es veu que es posarà això en marxa. 
Res més. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: Molt breument, en la línia que comentàvem, vostès saben que 
nosaltres en les modificacions i transferències normalment votem en contra, en algun 
cas ens hem abstingut, aquí no s’incrementen els diners, estem canviant uns diners 
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d’aquí a uns altres. Clar, l’únic tema potser seria que alguna de les coses que portem 
en algun dels canvis, per exemple hi ha algun tema de cultura, és molt possible que la 
podíem haver previst abans, però bàsicament perquè solament han passat uns pocs 
mesos des de que varem aprovar el pressupost, des de que està hàbil el pressupost. 
Però en qualsevol cas, aquestes transferències són necessàries i per coherència 
també votarem en contra, malgrat que li donem suport. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 27 
 
Vots a favor:     17 (CiU i PP) 
Vots en contra:   4 (PSC i ICV-EUiA) 
Abstencions:       2 (CUP) 
 
 28.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
L’INVENTARI DE BÉNS A 31 DE DESEMBRE DE 2012.  
 
 Vist el que disposa l'article 105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es formula al Ple 
Municipal la següent proposta d'acords: 
 
 1r.- APROVAR en els termes concrets resultants de l'expedient, la rectificació 
de l'Inventari de Béns Municipal, referida a 31 de desembre de 2012, com a refosa 
que incorpora les variacions o moviments de baixes, millores i altes produïdes des de 
l'última aprovació del Patrimoni pel Ple Municipal, si bé els valors resultants dels 
diversos béns de l'actiu resten subjectes a les possibles variacions que en resultin de 
l'aprovació definitiva del compte de les diverses masses patrimonials que formen part 
del Compte General Municipal per a l'exercici de 2012. 
 
 2n.- TRAMETRE una còpia de l'Inventari de Béns amb les seves rectificacions 
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que 
preveu l'article 105 de l’esmentat Decret 336/1988. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS: Com cada any cap a aquestes dates, pertoca rectificar l’Inventari de 
Béns d’aquest Ajuntament. El darrer Inventari va ser aprovat pel Ple de 16.04.2012, 
amb dades actualitzades a 31 de desembre de 2011 i ara pertoca revisar, rectificar, 
l’Inventari a data 31 de desembre de 2012, després d’aplicar altes, baixes i altres 
variacions efectuades durant l’exercici, així com les amortitzacions corresponents. Bé, 
els dono la xifra total: és de 516.521.049 €. És un Inventari que va poder ser explicat 
més detalladament en l’àmbit de la Comissió Informativa i que resta a la seva 
disposició. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 28 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 21 membres electius 
presents, en trobar-se absent en el moment de la votació els regidors Sr. 
Carreras i Sr. Calderón). 
 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 29.- DACIÓ DE COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL 0,7% DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DESTINAT A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL L’ANY 
2012. 
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 Atès que el Ple municipal de data 19 de novembre de 2012 va aprovar el Pla 
Director de  Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans 2012-2015 que, 
entre d’altres aspectes estableix la presentació al Ple Municipal de la dació de 
comptes de l’any anterior com a mecanisme per a la rendició de comptes. 
 
 Atès que aquest Pla Director ha de complementar-se anualment amb un 
programa d’actuació que concreti les accions a desenvolupar dins de les orientacions i 
les directrius que s’estableixen al Pla Director aprovat. 
 
 Atès que des de l’Àmbit de Polítiques Socials s’han desenvolupat les accions 
necessàries per executar el 0,7%% consignat per a l’any 2012. 
 
 En base a tot l’anterior, el Ple municipal adopta el següent: 
 

ACORD 
 
 - DONAR COMPTE de l’aportació destinada a cooperació i solidaritat l’any 
2012, de la distribució dels recursos i de l’execució dels mateixos segons el detall 
adjunt a aquest acord. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. SUSANNA 
PELLICER: El que fem avui, com hem dit, és donar compte de quins són els projectes 
i amb quines activitats hem destinat els diners de Pressupost el 2012, en projectes de 
cooperació i solidaritat  internacional. Com saben, varem aprovar un Pla Director i 
totes les accions dutes a terme aquest any han estat encaminades a dur-lo a terme. 
Vull agrair especialment la col·laboració de la Xarxa, que és el paraigües sota el qual 
es troben les entitats que fan cooperació per al desenvolupament a Sant Cugat i 
perquè la majoria d’accions que hem fet aquest any han estat compartides i posades 
en comú. Resumint, perquè ja ho varem explicar abastament a la informativa, en total 
hem gastat 403.000 €, desglossats en les partides de cooperació directa 176.000 €, 
ajudant a 15 projectes, convenis d’UNIPAU i SCAPS, que és el poble sahrauí, 89.000 
€, Pla de Dinamització Educativa, que són propostes que fem a escoles i instituts i que 
estem contents de que un total de 1.594 alumnes hagin participat aquest curs passat, 
accions de sensibilització amb 16.900 € i finalment, emergències, que hem destinat 
10.000 € a ajudes al Carib per destrosses de l’huracà Sandy. També hem fet el Pla de 
Cooperació i despeses fixes que corresponen al personal i avaluació dels projectes. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, SRA. ROSER 
CASAMITJANA: Nosaltres voldríem agrair a la Tinent d’Alcalde que se’ns hagi donat 
compte d’aquest pressupost, tant el que estava pressupostat com el que s’ha executat 
i que a més està fet d’una manera molt detallada. Només voldríem lamentar dues 
coses: primera, constatar que s’ha reduït des de l’1 al 0,7% l’aportació. Bé, això ho 
podem entendre per la situació actual però el que ens costa més d’admetre és que un 
pressupost que estava fet i aprovat només s’hagi executat el 76%, de tal manera que 
hi ha algunes partides que s’han reduït a la meitat i d’altres que no s’han executat. A la 
Comissió Informativa se’ns va explicar el per què algunes no s’havien executat i 
podem entendre que eren poc prioritàries, però creiem que en el context actual el que 
sí que es podia haver fet és diríem canviar-ho de calaixet i sense treure-ho del que era 
al pressupost de cooperació potser passar-ho en alguna altra capítol de dins del 
mateix. Per tant, doncs, agrair per una part que se’ns hagi donat de forma tan 
detallada però ens sap greu que només s’hagi executat el 76%. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER: És una 
llàstima perquè aquest és un dels punts que potser hagués hagut de poder-se 
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desenvolupar davant de la ciutadania, perquè és un dels punts que pot interessar a la 
ciutadania, i sap greu. Nosaltres, d’entrada ens volem felicitar perquè enguany tenim 
una relació que no teníem l’any passat i per tant, això ja és d’agrair, perquè l’any 
passat va haver els problemes que va haver. Però nosaltres volem fer un seguit de 
reflexions: la primer és que no ens sembla malament tot el que ens van explicar a la 
Comissió Informativa, la reducció de despeses fixes de personal perquè s’aprofita un 
personal de l’Ajuntament i per tant, és una reducció de despesa important, però sí que 
sobten dues partides concretament que són la cooperació, les accions de 
sensibilització que baixa més de la meitat, només un 45%, segons el pressupost inicial 
i el que seria la cooperació directa que tenim a un 2% i bé, la xarxa solidària, però que 
és molt minsa la partida. Ara bé, si d’aquest 76% del total del pressupost sobre 
cooperació no fem la ponderació sinó fem directament quin és el percentatge que ens 
hem gastat en cooperació a la nostra ciutat resulta que no arribem al 0,53%, o millor 
dit, ratllem el 0,53%. És a dir, que en 3 anys hem passat de l’1%, que varem dir, al 
menys de publicitar-ho, a una execució el 2012 del 0,53%. Quina és la reflexió? Bé, 
que potser hauríem de començar a explicar les coses al revés, és a dir, ens sembla bé 
que es contempli en el pressupost això, però publicitin al final de la liquidació quin és 
el percentatge que vostès han gastat, perquè realment llavors d’alguna manera el que 
estem és enganyant a la gent, no com les preferents, però sí enganyant a la gent, 
perquè no és el 0,7% sinó és el 0,53/%. Per tant, aquesta seria la nostra reflexió i en 
aquest sentit jo crec que ens hauríem de posar una mica més els “matxos”, no els 
“matxos” de “hembres” sinó els “matxos” dels cavalls, ens hauríem de posar amb el 
sentit aquest, posar-nos a fer feina i en tot cas, aquesta cooperació directa, ja que si 
no tenim previst executar-la no la pressupostem, o si tenim previst executar-la poder-
ho fer a través del traspàs d’aquesta partida directament al Fons Català de 
Cooperació o bé al Fons de Cooperació de l’Àrea Metropolitana, que serien 
benvinguts aquests 25.000 €. I d’altra banda, doncs el que serien les despeses per 
accions de sensibilització no em va quedar molt clar perquè no hem executat o només 
hem executat el 45%. Ens hem quedat de deixar de fer algun tipus de campanya? 
Aquesta seria la reflexió. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. SUSANNA 
PELLICER: Sí, molt breuement, responent al Sr. Soler, la ponderació no sé com l’ha 
fet però a mi no em quadra. Bé, en tot cas, en podem parlar perquè és una fórmula 
que vostè sap que no és....bé, és una fórmula que té el Pla de Cooperació, a nosaltres 
ens surt una mica més del que diu vostè, però en tot cas és veritat que no hem 
esgotat tota la partida. En quant a la cooperació directa que diu vostè, estem ja posats 
en aquest any 2013, per tant, dir-li que avui falta un regidor i un director perquè estan 
precisament en un projecte de cooperació directa i llavors no crec que sobrin diners 
aquest any, per tant, ja ens hi hem posat, des de principi d’any per poder fer una 
col·laboració concretament amb Cochabamba. I en quant als temes de sensibilització 
crec que ho vaig explicar l’altre dia, però no passa res, una part important va ser que 
aquest any no varem explicar els projectes en la Festa de Cooperació que fèiem cada 
any. Ens semblava, i d’acord amb la Xarxa de que explicant-ho als mitjans n’hi havia 
prou i potser fer una cosa més multitudinària com havíem fet cada any doncs era una 
despesa que ens podíem estalviar d’alguna manera. Per tant, doncs ells van estar 
d’acord, de fet va ser a proposta seva, i aquests diners d’alguna manera els varem 
estalviar. I en quant a Xarxa Solidària, eren pocs diners, però també vaig explicar que 
normalment ho dediquem a formació, formació que ells ens demanen per aixecar fons 
o per lleis noves que han sortit i aquest any han estat molt dedicats en col·laborar en 
el Pla de Cooperació i per tant, hem dedicat totes les hores, les poques o moltes hores 
que queden en això. Per això no s’ha executat perquè ells mateixos ens van dir que no 
hi havien hores per fer. Aquí està una mica la diferència. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER: Agraïm 
les explicacions i ja he començat dient que a nosaltres ens sembla bé, el què passa és 
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que la xifra del 0,7% o del 0,53%, és igual, podia ser 0,54%, no ve de més, doncs 
diguem-ho com són i llavors també tinguem clar què és estalvi, i què és deixar de 
gastar, que a vegades no és el mateix. Malgrat tot, nosaltres hi donarem suport. 
 
 30.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL II PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE 
GÈNERE PER A LA CIUTADANIA DE SANT CUGAT. 
 
 La voluntat de l’Ajuntament de Sant Cugat es seguir treballant per assolir la 
igualtat d’oportunitats i la justícia social. Així mateix, figuren els compromisos d’aplicar 
polítiques actives de conciliació de la vida personal, laboral, familiar i educativa, i 
maldar per l’eradicació de la violència masclista. 
  
 Fins a data d’avui, les polítiques d’igualtat, s’han regit pel I Pla municipal 
d’Igualtat que va impulsar la regidoria d’Igualtat i que va ser aprovat  pel Ple del mes 
de febrer de 2006, amb l’objectiu d’introduir i reforçar en les polítiques municipals la 
perspectiva de gènere i de potenciar la transversalitat de les actuacions municipals per 
aconseguir una igualtat d’oportunitats entre homes i dones més efectiva. 
 
 Atesa la necessitat d’avaluar el camí recorregut i prendre consciència del punt 
on es troben aquestes polítiques, l’Ajuntament de Sant Cugat, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona, ha elaborat una avaluació, una diagnosi de les polítiques de 
gènere i una nova proposta de Pla d’Igualtat, ja que l’àmbit local representa un espai 
immillorable per aplicar i revisar les polítiques per la seva proximitat a la ciutadania. 
 
 L’elaboració d’aquest II Pla d’Igualtat ha estat el resultat d’un treball de reflexió 
de tots els àmbits municipals, del personal tècnic i polític i també hi ha participat la 
ciutadania mitjançant entrevistes a les entitats locals. Així mateix, s’ha comptat amb el 
suport tècnic i el guiatge de la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de 
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home. 
 
 En data 12 d’abril ens ha estat lliurat, per la Diputació de Barcelona, el 
document final del  II Pla Municipal  per a la Igualtat de Sant Cugat. 
 
 El II Pla d’Igualtat ha de constituir el marc de referència principal de les 
polítiques de gènere al món local per avançar cap a la transformació i canvi social.   
 
 Aquest nou Pla es basa en quatre línies estratègiques d’actuació: 
 
1. Impuls de les polítiques de gènere: Apoderament i governança 
2. Lluitar contra la violència de gènere 
3. Ocupació i emprenedoria: talent i lideratge femení 
4. Benestar i qualitat de vida 
 
 Anualment, es farà el seguiment i revisió de les accions dutes a terme durant 
l’exercici i es programaran les de l’any següent.  
 
 A nivell pressupostari, les Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament, incloses al Pla,  
compten amb una assignació pressupostària que es revisarà anualment i s’adequarà 
en funció de les accions a implementar. També, es preveu el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Atès l’informe tècnic adjunt a l’expedient. 
 
 Per tot això, es proposa al Ple Municipal: 
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 1r.- APROVAR el  II Pla Municipal per a la Igualtat de gènere per a la ciutadania 
de Sant Cugat. 
 
 2n.- TRASLLADAR el present acord a la Diputació de Barcelona i a l’Institut 
Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. SUSANNA 
PELLICER: Doncs també breument. Primer agrair els esforços de tots els Grups 
perquè en la jornada que varem fer de participació amb els Grups polítics ens van fer 
moltes aportacions. Després també érem conscients que el timing era ajustat i per 
això ho varem aplaçar 10 dies més, i per tant, crec que el text ha quedat amb 
l’aportació de pràcticament tots els Grups polítics, enriquit, i crec que podem estar 
satisfets d’aquest segon Pla d’Igualtat que portem avui al Ple. El que portem avui són 
dues coses: primer, una avaluació i anàlisi del primer Pla d’Igualtat, una feina acurada 
que es va fer del primer Pla d’Igualtat que varem fer; i després la fixació després 
d’aquesta avaluació, la fixació i les línies d’objectius que ens han de guiar en aquest 
tema d’igualtat en els propers quatre anys. Aquest Pla d’Igualtat en la seva elaboració 
hem adoptat una estratègia, crec que innovadora, proposant un nou escenari de línies 
estratègiques molt més sintètic, plantegem quatre línies de treball enlloc de set, amb 
una major síntesi, vulguem assolir més impacte. Per tant, no ens proposem grans 
empreses que no podem abastir sinó quatre línies molt concretes que són l’impuls de 
les politiques de gènere, lluitar contra la violència de gènere, ocupació i emprenedoria 
i benestar i qualitat de vida. Contempla un calendari, una dotació pressupostària i una 
revisió constant de la seva aplicació. En aquest procés participatiu, com deia, han 
participat els partits polítics, també les AMPE’s de les escoles de Sant Cugat, Sant 
Cugat Comerç, representants del sector sanitari, també associacions, com el Grupo 
de Mujeres Inmigrantes, Dones de la Creu d’en Blau i Associació de Dones Artístiques 
i per tant, hem intentat que fos el més ampli possible. En definitiva, aquest Pla 
d’Igualtat és una eina estratègica que ens permetrà enfocar els programes d’aquí a 
quatre anys i això ho hem fet també perquè teníem dos estudis en que ens explica 
molt acuradament les desigualtats que estan havent actualment a Sant Cugat, apart 
dels estudis de la Cambra de Comerç que també els explicava l’altre dia a la Comissió 
que diuen que la pèrdua del talent femení es quantifica al voltant de 1.000 milions 
l’any, que correspon a 1% del PIB de Catalunya. Podríem donar moltes dades però 
crec que tots aquests estudis ens diuen que hi ha desigualtat en temes de feina, tant 
d’informació, com salaris, en tipus de contractes indefinits o no, i abandonament de la 
feina, també hi ha desigualtat en temes de salut i també hi ha desigualtat en temes de 
temps lliure. Per tant, aquests dos estudis que havíem fet prèviament, amb més de 
1.000 entrevistes ens diuen i la seva explotació estadística ens diuen en quines àrees 
hem d’incidir més. Finalment, també volia dir, com he dit abans, agrair les esmenes 
del Partit Socialista, d’Iniciativa i del PP. El Partit Socialista va fer moltes esmenes, 
algunes les hem inclòs directament, algunes ja estaven contemplades perquè és un 
document molt llarg i només els varem fer arribar el document executiu i en un parell 
no ens hem posat d’acord, només. En quant a Iniciativa hi havia dos temes que els 
hem inclòs i quatre observacions que jo crec que van quedar bastant aclarides i en el 
tema del PP dir-vos que també hem aportat algunes observacions que ens havien fet, 
les hem aportat al Pla i doncs també creiem que han estat bones. Per tant, demanaria 
el vot positiu d’aquest segon Pla d’Igualtat, per contribuir a fer canvis a la nostra ciutat, 
perquè sigui una ciutat més igualitària per tothom, amb independència de que siguin 
homes o dones o nens o nenes. Per tant, els demanaria el vot positiu en aquest sentit. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA, SR. IGNASI BEA: 
D’entrada assumir el fet de no haver estat a temps de fer aportacions i entenem que 
se’ns va donar amb molt poc temps inicialment i després és cert que se’ns va donar 
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una pròrroga però hi va haver una confusió per part nostra i per tant assumim el fet de 
no haver fet aportacions que teníem. Tot i així és evident que ens l’hem llegit i l’hem 
mirat, ens l’hem estudiat a fons i diem que entenem que ens trobem davant d’un Pla 
d’Igualtat que en general valorem d’una manera positiva, però que també entenem 
que mescla, barreja, llums i ombres. A nivell de conceptes o d’aspectes positius que 
creiem que té el Pla entenem que és molt interessant com relaciona el tema de 
gènere amb aspectes com la mobilitat, l’urbanisme o l’exclusió social, tot i que en 
l’apartat de l’exclusió social segurament trobem a faltar una aposta clara pel fet de 
donar eines i recolzar les dones més pobres, més empobrides sobretot a l’hora de 
parlar d’aquelles que de manera indirecta han d’acabar duent a terme tasques de 
cura, tasques pal·liatives, tasques de cura de la gent gran, etc. Entenem que 
segurament és un Pla que igual és el que es buscava també, però és un Pla que li 
manca concreció, que en alguns aspectes hauria de tocar més de peus a terra. Una 
cosa que entenem que segurament no és gaire positiva, de fet ja que no està lligat a 
un pressupost i això ens fa veure exactament, ens fa veure la relació entre com es 
portaran a terme tot el que el Pla vol tirar endavant. Segurament, un aspecte que 
nosaltres entenem que hem valorat positivament és quan es parla de l’exemple de 
l’experiència de l’adequada educació que es va portar en concret a l’Arnau Cadell i 
valorar això si és possible exportar-ho a més llocs i a més àmbits, en el Pla també ho 
especifica. En tot cas, animar a que això tiri endavant. A nivell negatiu, per exemple, 
no apareix el concepte de cooperació, de treball cooperatiu quan es parla 
d’emprenedoria, s’està molt centrat en aquest aspecte i en cap moment surt, apareix 
el concepte de treball amb cooperació, amb treball cooperatiu, que segurament és un 
aspecte, que és una forma laboral que es podria lligar molt amb el concepte de gènere 
i bé, en tot cas, hi ha altres coses que a nosaltres ens agradaria haver portat i que 
anirem aportant ja sigui en altres converses. En funció de tot això nosaltres en el Pla 
d’Igualtat ens abstindrem. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, SRA. ROSER 
CASAMITJANA: Bé, nosaltres ens congratulem realment de que s’hagi presentat 
aquest Pla d’Igualtat a la ciutat, de totes maneres creiem que tocava perquè l’altre, el 
primer Pla, es va plantejar el 2006 i si no ho tenim mal entès el 2011 hi havia un 
compromís de fer aquest segon. Creiem que el Pla que s’ha presentat és ambiciós i 
vol contemplar tots els aspectes de gènere, tant en quant a mobilitat, en quant a 
treball, en quant a cura, en quant a educació, etc. creiem que té de positiu també que 
s’ha fet un esforç per agrupar els objectius, que s’ha intentat posar indicadors per 
avaluar-los i creiem que això és fonamental i que es fa una especial menció i creiem 
que molt detallada de la lluita contra la violència masclista que en absolut és una xacra 
que estigui eradicada a la nostra ciutat. No obstant, hi ha algunes consideracions que 
ens presenten dubtes, i la primera d’elles que potser seria més d’estratègia que de 
fons és que creiem que un pla d’aquesta envergadura que vol ser transversal, que vol 
abarcar tota la ciutadania, etc. doncs requeria de més calma, i per què no dir-ho 
també, potser d’alguna consulta prèvia amb l’oposició com s’ha fet en d’altres plans. 
S’ha dit aquí, ja se’ns va explicar, que la versió que se’ns havia donat era la reduïda, 
que n’hi havia una altra, diríem, més completa. Nosaltres no varem fer esmenes en el 
sentit clàssic, diríem, varem fer més aviat observacions. Com s’ha dit ara aquí també 
algunes d’aquestes observacions van ser recollides, algunes altres no ho sé. Bé, 
doncs digui’ns babaus, però nosaltres hem anat al document i no hem sabut trobar 
exactament en el document final com estaven recollides observacions o esmenes, 
com se li vulgui dir. Potser nosaltres la crítica que li faríem és que és un Pla que 
realment és molt ambiciós en els seus objectius, però que en canvi, nosaltres ens 
sembla que les accions proposades són insuficients per a canviar realment les coses 
en aquest sentit. Tampoc hem sabut trobar, malgrat que ho hem buscat i s’ha dit aquí, 
el compromís pressupostari. Efectivament es diu en alguns llocs que hi ha una 
previsió econòmica per a portar endavant el Pla però no hem estat capaços de trobar 
les xifres de les quals estem parlant, ni com s’invertiran aquestes xifres en el Pla fins 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  21.05.13                    pàg. 120 

 
ESBORRANY ACTA 

el 2015. Tampoc ens queda clar malgrat que ho hem intentat esbrinar quin és el 
personal que s’hi destinarà per a portar-ho endavant. No sabem si hi ha personal 
suficient. Tampoc ens queda clar com es plasmaran les accions transversals en 
polítiques de gènere, en la política municipal, per exemple, doncs, per fer un exemple, 
com es faran els pressupostos que continguin accions de gènere o com es farà pels 
diferents plans de la ciutat que també tinguin aquesta visió. Per tant, doncs, malgrat 
que continuem dient que el Pla en si mateix diríem que ens agrada i que pensem que 
és positiu tots aquests dubtes ens faran i voldríem deixar-ho clar, molt a contracor, no 
votar-hi a favor, sinó abstenir-nos. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER: El Pla 
d’Igualtat. D’entrada volem reconèixer la feina que s’ha fet, s’ha fet per part de la 
Diputació i per part de la tècnica d’Igualtat de la casa i a través dels Serveis Socials de 
l’Àrea que vostè porta, Sra. Susanna. Un Pla que intenta minimitzar els esforços i amb 
els impulsos com amb les activitats del Pla hi ha una voluntat d’assoliment al final del 
Pla i una metodologia. Tot i així, nosaltres un cop hem revisat el Pla i aquesta crítica ja 
la varem fer en la Comissió Informativa, per tant, la trasllado en el Ple és que sentíem 
que el Pla s’havia d’haver revisat anteriorment com ha dit la Roser, que hi havia una 
mancança d’exposició dels resultats quantitatius i qualitatius, que hi havia una 
mancança de temps per part dels Grups de poder treballar-ho, teníem unes setmanes, 
se’ns va presentar el Pla i teníem una setmana per a poder esmenar-lo, varem 
allargar dues setmanes més però és que no podíem allargar-ho més perquè se’ns 
vencia casi casi el que se’ns havia recomanat la Diputació o perdíem la subvenció o 
no recordo ben bé què era el què passava, però impossibilitava que poguéssim anar 
més enllà i treballar-ho amb més tranquil·litat. És curiós perquè la conclusió que 
trobem al final és que el Pla només serveix per posar les bases, o sigui, el primer Pla 
d’Igualtat només ens serveix per posar les bases d’aquest Segon Pla d’Igualtat. És 
cert. Nosaltres varem presentar 33 esmenes, la majoria de les esmenes també li he 
de dir han estat recollides o diuen que han estat subsumides, perquè tinc la mateixa 
dificultat que la Sra. Roser Casamitjana en trobar o identificar aquells punts perquè 
tampoc s’especifiquen tots i nosaltres el que teníem era unes esmenes de forma, 
unes esmenes de fons i teníem algunes esmenes, perquè no dir-ho, amb cert marcat 
ideològic. Evidentment les esmenes que presentàvem amb cert marcat ideològic no 
se’ns han recollit perquè eren difícils que les poguessin recollir, primer perquè vostès 
deien que no tenia competència, però nosaltres fèiem per exemple, per donar-li quatre 
exemples molt ràpids, que havíem de millorar el que era la visualització i que aquest 
Ajuntament si estàvem treballant per un Pla d’Igualtat de la dona no podíem a la 
vegada potenciar o donar cobertura al que era la segregació de les escoles per sexe, 
per exemple; o una segona esmena, que també posàvem, que era una acció directa, 
que era la creació de les beques d’emprenedoria. En varem parlar que a través de 
l’acció de l’Àrea d’Economia tenien altres tipus de donar cobertura al que seria 
l’emprenedoria de la dona. Bé, nosaltres ho portàvem en el programa i en aquest cas 
no podem renunciar a aquest tipus que és la creació de les beques dona 
emprenedoria com a tal; una tercera qüestió ideològica era que des de l’Ajuntament 
poguéssim visualitzar la conciliació familiar, ens omplim la boca ... sí, porto 3 minuts ... 
36, 37, 38, bé, escolti’m, visualització de la conciliació familiar pel que és la pràctica 
política, és a dir, els càrrecs electes també hauríem de donar exemple amb aquesta 
conciliació i hauríem de fer pedagogia moltes vegades de les entitats que tiren de 
nosaltres per a les seves celebracions o altres temes. I una darrera, que no és la 
primera vegada que vostès em senten, és a partir de la representació del Consistori, 
és a dir, de l’equip de Govern en el que són els òrgans de participació de la ciutat. En 
aquest cas, els Consells de Barri. De 5 Consells de Barri 5 Presidents, cap presidenta. 
Per tot això, nosaltres enteníem que calia potenciar la igualtat, l’equitat laboral i una 
altra de les iniciatives era el reconeixement de la distància salarial entre les dones i els 
homes, és a dir, intentar fer pedagogia i lluitar per a que les empreses del municipi i 
aquelles empreses que treballen per l’Ajuntament tinguessin una equitat salarial en 
reconeixement en aquest sentit. Per tant, volíem donar exemple i volíem potenciar la 
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igualtat i l’equitat i volíem conèixer com es faria el seguiment del Pla i evidentment una 
dotació pressupostària, una memòria econòmica, que en aquest cas no hi és. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SRA. Mª DOLORS 
DOMÈNECH: Jo volia Sra. Pellicer que m’aclarís una miqueta, perquè m’ha passat el 
mateix que als meus companys, les coses que em va dir que recolliria i que des del 
nostre Grup varem demanar que tot el que feia referència a igualtat per temes de 
gènere li demanava que es tragués i em va dir que es posaria igualtat entre homes i 
dones i per qüestió de sexe, perquè vaig fer la meva reflexió i ja ho vaig fer també en 
la Comissió Informativa i també jo veig que tot està igual. Llavors, clar jo en principi 
havia parlat amb el meu Grup i havíem apostat per aquest Pla perquè vèiem que 
s’havia treballat força, però clar, ens hem quedat sobtats, de que això no s’hagi dut a 
terme. Llavors, haurem de canviar el nostre vot, perquè no veiem recollit les coses que 
se’ns va dir que es recollirien i també perquè crec que s’ha d’aprofundir més com bé li 
vaig dir, crec que no pot ser una cosa tancada aquest Pla d’Igualtat perquè pensem 
que encara s’hi podrien introduir més coses, sobretot amb el que fa referència a la 
conciliació de vida laboral i familiar. Tenint com tenim la possibilitat d’aprofitar aquest 
mandat que tenim una alcaldessa i no un alcalde potser podríem aconseguir que els 
Plens s’iniciessin a les 5 i no a les 7 de la tarda. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, SRA. SUSANNA 
PELLICER: Breument, jo crec que bé, els dono la raó en que potser varem anar 
justos de temps, però en qualsevol cas hi havia tres setmanes per endavant, vostès 
ens van demanar una pròrroga, nosaltres els la varem donar i crec que em vaig posar 
a la disposició de tots els partits polítics per explicar-los on estaven els canvis. Jo era 
conscient de que era difícil trobar-ho en el document final, però amb alguns varem 
parlar per telèfon i van venir divendres, els vaig dir “si no trobeu alguna cosa m’ho 
dieu” i ara em sobta també que en el Ple em diguin que s’abstenen, la veritat. Jo crec 
que és un Pla que hem, pràcticament, inclòs tot, potser vostès no ho veuen, per part 
del Partit Socialista jo crec que, home, 24 de 33 propostes crec que és suficient com 
per poder votar a favor, amb les dues amb les que no ens hem posat d’acord és si una 
beca. Jo els vaig dir “home una beca no, però mirem”, en tot cas era promoció 
econòmica i això està plenament marcat en el Pla, em sap greu i després que bé, els 
llocs del detall dels Consells de Barri per a mi no em semblava prou rellevant com per 
posar-ho dins d’un Pla de Ciutadania. Això en tot cas, és un acord polític que podem 
prendre, és una decisió de l’Alcaldessa i ella sabrà amb quins criteris de proximitat o 
així. O sigui, que crec que per aquesta part no és just que s’abstinguin. També 
m’hagués agradat que el Pla d’Igualtat que és el que ha de servir per tirar endavant les 
polítiques d’igualtat doncs entre homes i dones, a l’Ajuntament, a la ciutat, s’hagués 
pogut votar per unanimitat, però veig que malgrat fer cas a les propostes....al PP dir-li 
que vostè no ha vist, doncs haver-ho preguntat...és que a mi em sorprèn que ara en el 
Ple em preguntin on estan les propostes. Jo entenc que és un document llarg, però a 
mi ningú se m’ha dirigit, no m’han trucat, ni m’han enviat cap e-mail. Si jo no entenc 
una cosa entenc que abans de votar els vaig dir, home, els vaig explicar per què hi 
havia aquesta presa, i per tant, crec que jo també he estat a l’oposició i és el seu 
moment de glòria però entenc que bé, és un Pla suficientment seriós com per tirar-lo 
endavant. I després en quant a la CUP també em sorprèn Sr. Pros, perquè vostès no 
van fer les aportacions en el seu temps i ara les fan, ara mateix. És que només 
m’haguessin dit una setmana potser n’haguéssim pogut parlar i algunes de les coses 
que diuen, per exemple, el Pla d’Inclusió Social que estem redactant inclou un aspecte 
especial de gènere, per la pobresa, les dones i per les més desemparades i per tant, 
aquests 3 o 4 punts que vostè ha dit, precisament, estem completament d’acord i em 
sap greu que ho digui ara, que no ha tingut temps, i que ho posi així de manifest. Em 
sap greu la veritat, que s’abstinguin, però en tot cas l’equip de Govern tirarà endavant. 
Gràcies igualment per les aportacions que han fet des de tots els partits polítics, crec 
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que ha quedat un Pla d’Igualtat suficientment per poder-lo tirar endavant i per buscar 
l’equitat en tot moment. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER: Sí, 
molt breument. Haguéssim pogut presentar 100 esmenes i vostès ens haguessin 
rebutjat aquestes 5 i haguéssim votat igualment l’abstenció. No és una qüestió de 
quantitat, és una qüestió de qualitat. El nostre fons és donar-li un aire d’una manera o 
d’una altra. Abans parlàvem en el pressupost o la despesa ponderada dels 
pressupostos de les empreses municipals i el gruix de la importància del pressupost 
de l’Ajuntament, bé, de les partides executades, les factures realitzades. Doncs per a 
nosaltres això pesa molt més que les aportacions i jo ja li he dit, he començat, 
“entenem que és un bon Pla però que neix amb certes mancances”. No passa res. És 
el seu Pla, no és el nostre Pla. Ja està. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SRA. Mª DOLORS 
DOMÈNECH: El Sr. Carreras m’ha demanat si li cedia la paraula. És possible? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vostè té el torn de contingut per parlar del 
contingut. Si és per un tema de qüestió d’ordre, el Sr. Carreras sap demanar molt bé 
les qüestions d’ordre en aquest Ple, però per contingut ha de parlar vostè. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SRA. MONTSERRAT 
DOMÈNECH: Em sap greu, perquè jo me’n vaig del que em va contestar la Sra. 
Pellicer en el seu e-mail i per això jo vaig dir-li que molt bé, que continuaríem parlant, 
etcètera, però ja només el títol jo ja li havia tatxat la paraula gènere, ja només en el 
títol, i continua essent-hi. Vull dir, i després en els quatre punts que diu que 
potenciarem les polítiques de gènere, i jo vaig demanar que posés polítiques 
d’igualtat. Vull dir, no costava gaire fer això, era un tema de nomenclatura i li vaig 
explicar molt bé a la Comissió què era per a nosaltres el gènere. Res més. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, SRA. ROSER 
CASAMITJANA: Bé, jo li volia dir a la Sra. Pellicer, que en absolut considerem, al 
menys per la meva part, que això sigui el moment de glòria ni molt menys, i li reafirmo 
que al menys per la nostra part, l’abstenció és una cosa que fem absolutament a 
contracor i només li volia dir que si aquí som 4 grups que hem anat a revisar un altre 
cop el document i cap de nosaltres hem sabut trobar les esmenes o les aportacions 
que havíem fet, doncs tots devem ser babaus. Efectivament, no dic pas que no, però 
potser que ens ho rumiem. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 30 
 
Vots a favor:    13 (CiU) 
Vots en contra:  3 (PP *) 
Abstencions:     6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
 
(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor Sr. Bruno de 
Salvador. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Acabem aquí els punts de l’Ordre del Dia i 
passarem als precs, preguntes i interpel·lacions, abans però, deixi’m fer-los una 
reflexió. Avui aplicant l’article 28 del ROM en relació a la durada de les intervencions 
he calculat que per intervenció tenim establert pel ROM 43 minuts per moció. Si això 
ho calculem amb les 8 mocions que hem tingut avui presentades i discutides doncs 
ens anem a una xifra de 2,94 minuts, que és el que hem tardat avui les mocions, si no 
he calculat malament. Per tant, què els vull dir? Que malgrat que intento controlar molt 
el temps, intento donar menys temps fins i tot del que diu el ROM, saben que el ROM 
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diu 10 minuts per la proposta, 5 minuts per totes les altres intervencions, en el segon 
torn de rèplica 5 minuts per la contrarèplica del ponent i 3 minuts per tots els altres, 
igualment veiem que ens estem extrapassant en relació als temps que gastem per la 
defensa de les mocions. Per tant, els demanaria en aquest sentit una reflexió i a la 
propera Junta de Portaveus, ja sigui perquè o bé escollim millor les mocions o les 
dosifiquem, això no vol dir que no s’hagin d’entrar, sinó que es dosifiquin en els 
propers plens o bé, intentem ser més breus en les nostres intervencions. 
 
 Passem a precs, preguntes i interpel·lacions i aquí el reglament és molt clar i 
diu que hi ha 2 minuts per la pregunta i 2 minuts per contestar i estableix 1 minut per 
la rèplica. Per tant, 2 minuts. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 31.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SR. JORDI CARRERAS: 
Voldria fer una interpel·lació al Sr. Puigneró, probablement és a qui li competeix 
aquesta qüestió que ja va sortir a la Comissió Informativa.  
 
CÀMERES SEGURETAT CARRER SANTA MARIA: Fa referència a les càmeres de 
seguretat que estan a la vora de la nostra seu, però sobretot a la vora de l’Oficina de 
Movistar, que han estat les dues espatllades o avariades no se sap per qui. Es va dir a 
la Comissió Informativa que quan es pensava fer-ho, vostès van dir que estaven 
pendents de que la companyia d’assegurances digui quan les arreglaran. Doncs 
permeti’m que li digui que amb una qüestió de seguretat, quan hi ha hagut 2 o 3 
robatoris ja de la mateixa tenda, em sembla també “algo” insostenible i l’interpel·lo a 
vostè o al Govern per a que procedeixin a reparar immediatament les dues càmeres, 
tenint present a més, que tenim la seu del nostre partit a la vora i que per tant, això 
augmenta també la necessitat de seguretat a la zona, perquè si no es fa doncs vostè 
assumeix la responsabilitat del que pugui passar. 
 
. TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
CÀMERES SEGURETAT CARRER SANTA MARIA: Jo crec que no l’informen gaire 
bé de la Comissió Informativa, perquè vaig dir, va ser que evidentment estàvem 
pendents de l’assegurança, però que estudiaríem si podíem avançar els diners i 
procedir ja a fer la substitució de les càmeres, i en tot cas, quan cobréssim 
l’assegurança, reemborsar-ho. Vaig dir que ho estudiaríem, ho vaig dir a la Comissió 
Informativa, consta en Acta, i avui us informo que la despesa per fer la substitució de 
les càmeres ja està en marxa i que per tant espero que no triguem gaire en fer la 
substitució, malgrat que encara no tenim tot el procés de l’assegurança fet, perquè hi 
ha uns pèrits, hi ha tot un procediment que no és ràpid però que per tant nosaltres 
procedirem igualment a fer la substitució malgrat encara no tenim el resultat de 
l’assegurança. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SR. JORDI CARRERAS 
(RÈPLICA): Una pregunta: en quina data es van adonar que estaven fetes malbé les 
càmeres? 
 
. TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (CONTRARÈPLICA): Sí, això va ser a 
principis d’any, també ho vaig comentar a la Comissió Informativa, hem cregut durant 
aquest temps que podríem establir el procés que era diguéssim normal, que era el de 
l’asseguradora, però estem veient que triguen molt, doncs procedirem a fer la 
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substitució nosaltres mateixos amb recursos propis i ja quan cobrem l’assegurança 
ens ho cobrarem. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SR. BRUNO DE 
SALVADOR: Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Seguiremos con el Teniente de Alcalde de 
Movilidad en este caso.  
 
ESTUDIS DE MOBILITAT DISTRICTES: Estudios de movilidad Valldoreix, La 
Floresta y Las Planas. ¿Cómo están? Sé que hay un compromiso por parte del equipo 
de Gobierno, para este ejercicio 2013, el compromiso es tener los estudios de 
movilidad hechos. Me gustaría saber en qué estado estamos.  
 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA CARPES SET BALL: Y luego una segunda pregunta al 
Concejal de Medio Ambiente y contaminación acústica, porque es un tema de esto: 
que es el relativo a Las Carpas de Set Ball, se oyen los ruidos, es decir, los vecinos 
siguen quejándose, ha salido incluso en La Vanguardia el tema, querría saber pues 
bueno su compromiso de  coordinar con el Ayuntamiento de Cerdanyola una solución 
al respecto, si se ha iniciado y en su caso pues cuando se llegará a hacer. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
ESTUDIS DE MOBILITAT DISTRICTES: Bé, vostè ha dit l’estudi de mobilitat de 
Valldoreix, m’imagino que es referia al de La Floresta, ho dic perquè m’ha dit el de 
Valldoreix i Les Planes i m’imagino que es referia a La Floresta, perquè el de 
Valldoreix el fa Valldoreix. Sí, sí, l’estudi, l’estudi, dic que vostè ha dit Valldoreix i 
m’imagino que es refereix al de La Floresta. En primer lloc, dir-li que el de La Floresta 
està en procés i per tant, el compromís és de fer-lo aquest any i espero que el 
complirem. Pel que fa a l’estudi de mobilitat de Mira-sol, que jo sàpiga no he adquirit 
cap compromís en aquest sentit, l’únic compromís que tenim és que tindrem una 
reunió en el si del Consell de Barri per parlar del Pla de Mobilitat i en aquest cas 
explicar com afecta el Pla de Mobilitat en el cas de Mira-sol, però jo no sé d’on ha tret 
que farem un estudi de mobilitat, jo no ho he dit mai. I pel que fa al de Les Planes en 
aquests moments no sé dir-li ara exactament en quina fase està, concretament, però 
si vol en la propera Informativa li donaré mes informació. 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE MEDI AMBIENT I POLÍTIQUES AMBIENTALS, SR. 
JOAN PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA): 
 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA CARPES SET BALL: Efectivament en contestació a un 
veí d’aquí de Sant Cugat i de Les Planes em vaig comprometre a entrar amb 
coordinació amb l’Ajuntament de Cerdanyola per l’efecte de contaminació acústica 
provinent de La Carpa sobre el municipi de Sant Cugat. He de dir que ja m’he posat en 
contacte amb el regidor de la banda de Cerdanyola, i en principi estem mirant de 
veure si per una banda segurament els nostres tècnics podrien fer algunes medicions 
dels habitatges de Sant Cugat que més o menys estan afectats per això, i per altra 
banda, tenim un cert compromís per part de l’Ajuntament de Cerdanyola que és qui 
atorga les llicències que veure de si podria produir-se algun tipus de modificació, o 
algun tipus de requeriment sobre aquesta activitat perquè el que preveiem és que 
segurament hi haurà un element de bolcat de contaminació acústica des d’un municipi 
cap a l’altre. Això suposo que en la meva contesta de La Vanguàrdia es va veure 
clarament el problema de les vores que hi ha entre els dos municipis i en principi 
estem en marxa. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SRA. MONTSERRAT 
DOMÈNECH: Dues: una pregunta i un prec.  
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PAS SUBTERRANI ESTACIÓ FGC DE SANT CUGAT: Perdoni el Sr. Puigneró, 
també li pregunto a vostè. Saber si hi ha càmeres que enfoquin el pas que hi ha per 
sota de les vies del tren al costat de l’Estació de Sant Cugat? Aquesta seria la 
pregunta, perquè perdonin però és que allí hi ha molta brutícia i la gent bé, fa pipí, 
perdoneu, la paraula.  
 
NO RECOLLIDA DEPOSICIONS ANIMALS DE COMPANYIA: I l’altra, és un prec al 
Sr. Puigdomènech si es podria refrescar ara que s’atansa el bon temps, l’Ordenança 
de Convivència Cívica i establir unes multes que fessin desistir a la gent de no recollir 
els excrements de les seves mascotes.  
 
PASSOS PER A BICICLETES: Això per un costat i per altra, senyalitzar i això ja no sé 
a qui correspon, el pas de bicicletes pel centre de la ciutat, perquè continuen passant 
bicicletes no amb peu a terra sinó ... 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
PAS SUBTERRANI ESTACIÓ FGC DE SANT CUGAT: Sí, a veure, el pas aquest que 
vostè es refereix és el pas de l’Estació de Sant Cugat, m’imagino, és un pas que és 
propietat de Ferrocarrils de la Generalitat, per tant, que a mi em consti no hi ha cap 
càmera. Potser hauríem d’instar a Ferrocarrils que en posi una, no ho sé, però en tot 
cas no en tenim cap de municipal. 
 
PASSOS PER A BICICLETES: Pel que fa al altre tema que planteja sobre les 
bicicletes dir-li que estem en el procés de redacció de l’Ordenança i per tant, doncs 
ens sembla una mica prematur posar senyals ara en aquests moments quan 
segurament tindrem un document que podrem portar a aprovació d’aquí a un temps 
doncs seria fer una despesa que potser, depèn de com acabi l’Ordenança, ens la 
podem estalviar. Si li sembla. 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE MEDI AMBIENT I POLÍTIQUES AMBIENTALS, SR. 
JOAN PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA): 
 
NO RECOLLIDA DEPOSICIONS ANIMALS DE COMPANYIA: Pel que fa a les 
sancions respecte la no recollida d’excrements d’animals, efectivament l’Ordenança ja 
recull unes multes i a més la xifra segurament em sembla recordar, sobre uns 90 
euros. En qualsevol cas, diguem’-ne, efectivament hem d’incrementar aquesta 
vigilància sobre això i segurament també el que ens reclamen de l’altre cantó, o sigui, 
en tot aquest tipus de temes, és també, pensar segurament en una altra zona del que 
en diem d’esbarjo d’animals domèstics, que això s’està parlant i ja veurem quan ho 
concretarem. Les dues coses. A l’hora. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, SRA. ROSER 
CASAMITJANA: Pregunta concreta.  
 
PRESERVACIÓ ENTORN MONESTIR: En la darrera Comissió Informativa se’ns va 
dir arrel d’una intervenció que ara no ve al cas, que s’estava estudiant per part de 
l’Alcaldia fer una comissió que designés els usos del Monestir i del seu entorn. 
Voldríem preguntar si això va endavant, si és així, ens n’alegraríem molt de que fos, 
tot sigui dit, més que res perquè no ens caigui el Monestir al damunt un dia passant 
per allà. En tot cas, si és així, com es pensa portar a terme o en quines condicions? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
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PRESERVACIÓ ENTORN MONESTIR: Més que els usos, és una comissió interna 
que s’ha constituït per a poder fer un repartiment adequat de tots els espais públics a 
l’entorn de la zona més demandada per fer-hi activitats al llarg del cap de setmana o 
per fer activitats a l’aire lliure a la via pública. És a dir, en aquest moment ens trobem 
en que moltes entitats, moltes organitzacions, el mateix Ajuntament, el que quan 
programa una activitat al carrer el programa, normalment, en un entorn determinat, la 
qual cosa està posant molta pressió en els veïns i també hem d’intentar compatibilitzar 
aquesta elevada pressió en els veïns, aquest soroll que aquesta zona de veïns a la 
Plaça Augusta, especialment, tenim moltes queixes, i per tant, el que s’intenta és dotar 
d’un criteri general aquestes peticions que ens van entrant, ordenar-les, fer entendre a 
tothom que no tot ho podem fer en el mateix lloc de la ciutat, perquè al final aquesta 
zona té una pressió immensa i per tant, intentarem ordenar un debat adequat entorn 
d’això. De fet, aquesta comissió parteix des d’Alcaldia però la Presidència l’he 
delegada a en Joan Puigdomènech, perquè és qui acaba rebent totes les queixes a 
nivell de soroll i a nivell d’activitats, però hi participa Cultura, hi participa Esports, hi 
participen les diferents àrees que estan sempre involucrades amb la programació de 
l’agenda cultural de la ciutat, de l’agenda esportiva, de comerç, de tota la dinàmica 
que vivim dia a dia. 
 
 . REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, SRA. ROSER 
CASAMITJANA (RÈPLICA): Bé, jo és que em sentia feliç perquè pensava que 
abastaria també no sols l’entorn sinó la part de dins, és a dir, jo crec que aquell 
Claustre té overbooking que podríem dir, gairebé constantment i jo pensava que 
també afectaria als usos interns. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA): Doncs lamento dir-li que no, 
en tot cas, ho traslladarem al Museu, aquesta sensació o percepció que vostè té, però 
és només a efectes externs. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA, SR. IGNASI BEA:  
 
INCORPORACIÓ TREBALLADORA IGEPESI I PROCÉS DE SELECCIÓ: Sí, és 
referent a un correu que haurà rebut tothom, de fet l’Alcaldessa es va referir en una 
escalada de correus en els darrers dies, al que em refereixo és a un que fa referència 
a la contractació a una persona que ha estat posada d’interina, segons el correu, 
sense haver passat cap procés selectiu, aquesta persona tenia, té, vincles amb el 
partit que governa, i senzillament la pregunta, volem saber què hi ha de cert en això? 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
INCORPORACIÓ TREBALLADORA IGEPESI I PROCÉS DE SELECCIÓ: Sí, a veure, 
és el cas d’una treballadora de l’Ajuntament que en el seu moment va agafar una 
excedència i ara ha demanat tornar. És una treballadora que no és de l’Ajuntament, és 
de l’IGEPESI, en concret, és d’un Organisme Autònom, nosaltres evidentment varem 
demanar en aquest cas, doncs teníem un dubte sobre si podia tornar o no, però varem 
demanar informe tant al Secretari com a l’Interventor, en aquest cas a la Secretaria 
delegada de l’IGEPESI, que és la Sra. Carme Gutierrez i a l’Interventor, per a que 
fessin un informe al respecte, de si procedia o no poder retornar a l’Ajuntament 
després d’uns anys fora. Els dos informes són favorables i per tant, la treballadora 
s’ha incorporat a l’IGEPESI. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA, SR. IGNASI BEA 
(RÈPLICA): La resposta queda clara, però, només una cosa. Anteriorment havia estat 
incorporada a un procés selectiu o no? 
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 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (CONTRARÈPLICA): Ara li contesto. 
Aquesta persona va entrar fa molts anys amb contracte d’obra i servei, com han entrat 
moltes persones de l’Ajuntament. Hi ha determinades obres i serveis que s’allarguen 
en el temps i algunes d’elles quan sobrepassen els 18 mesos el treballador té dret a 
tenir categoria que se’n diu, indefinit no fix. A partir d’aquí, en el cas de l’IGEPESI, 
aquesta persona quan va decidir abandonar l’Ajuntament per anar a dedicar-se a una 
altra activitat, va demanar l’excedència, en aquell moment se li va concedir perquè era 
d’acord amb la legalitat i a partir d’aquí ara ha demanat el retorn. Continua en la seva 
plaça, diguéssim, d’indefinit no fix i aquesta és la situació laboral. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA, SR. IGNASI BEA: No és 
cap pregunta nova. Només dir que nosaltres ho hem preguntat avui aquí però sabeu 
que aquests mails corren i entenc que l’opció és no respondre a aquestes coses, però 
jo crec que a vegades és millor respondre, aclarir aquestes coses perquè així no hi ha 
dubtes. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA, SR. GUIM PROS:  
 
APARCAMENT ZONA HABILITADA CENTRE SOCIAL I SANITARI DE LA 
FLORESTA: És una pregunta-prec, no sé si dirigida al Raül, com a director d’àmbit o 
al Carles com a President del Consell de Barri de la Floresta, però en tot cas és una 
petició-queixa del que ben segur coneixeu dels usuaris i dels col·lectius que utilitzen el 
Centre Social i Sanitari de la Floresta, fa referència a l’habilitació d’una zona 
d’aparcament davant del CAP, teòricament hi ha un espai on s’hi podia assignar i ja fa 
temps que reclamen una zona d’aparcament, ells concretament reclamen que s’hi 
puguin estacionar al llarg de 2 hores i bé, tenint en compte aquesta reivindicació es 
troben que fa 1 any i mig ha aparegut una zona reservada a aquest efecte al carrer de 
sota del CAP, que s’hi ha habilitat una zona d’aparcament en una franja de matí-tarda, 
amb l’agreujant, en aquest cas, de que estem parlant d’una zona d’aparcament que 
per arribar al CAP, al Centre Sanitari, s’ha de pujar les escales aquelles i la rampa 
aquella que tots coneixem. La queixa segurament ve de l’il·lògic que és no destinar 
aquesta zona d’aparcament a dalt tenint en compte el tipus d’usuari que utilitza el 
Centre Social i Sanitari, gent gran, gent amb poca mobilitat, amb mobilitat reduïda i 
clar, evidentment que pugin la rampa i les escales que han de pujar segurament no té 
massa sentit, sobretot si tenim en compte que teòricament ben a prop del CAP hi ha 
una zona habilitada que es podria utilitzar d’aparcament. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS (RESPOSTA):  
 
APARCAMENT ZONA HABILITADA CENTRE SOCIAL I SANITARI DE LA 
FLORESTA: Sí, vostè estava parlant dels dos carrers afectats, és l’Avinguda Pearson, 
i el Pas de l’Estació. Aquí es van prendre una sèrie de mesures per corregir altres 
tipus de problemàtiques, ara no m’hi estenc, però que tenen a veure per exemple amb 
persones que utilitzen l’Estació de la Floresta com a park and ride, vull dir, venen de 
fora, aparquen, agafen el tren, se’n van, passen tot el dia fora. Hi ha una sèrie de 
problemàtiques que conflueixen aquí que no tenen una solució tan evident com 
sembla. En tot cas, en el darrer grup de treball de mobilitat i seguretat es va tractar 
aquest tema abastament i no es va arribar a un consens amb una part dels veïns 
presents, les coses com són. Tant és així que em sembla que és el proper dilluns que 
tenim convocada una nova reunió per tractar aquesta qüestió precisament amb el 
col·lectiu de gent gran de la Floresta, perquè és un tema que ens preocupa i som 
coneixedors de que hi ha una dificultat d’accés al Centre Social i Sanitari per part de la 
gent gran i això s’ha de resoldre. Confio que tindrem una solució en el termini més 
aviat possible. 
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 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR: 
 
INCORPORACIÓ TREBALLADORA IGEPESI I PROCÉS DE SELECCIÓ: Sobre el 
tema aquest de l’IGEPESI jo no faré cap declaració fins que no tinguem l’expedient. 
Recordar que els hem demanat per Registre i a veure si arriba al més aviat possible. 
 
PATROCINIS SANT CUGAT ACTIU: Sobre el tema del Sant Cugat Actiu, una 
pregunta molt fàcil, no sé si tindrà les dades en aquests moments, la pregunta és: fora 
dels expositors, o sigui comerciants que posen la seva paradeta, hem rebut alguna 
aportació o quines són les aportacions que hem rebut d’empreses lligades a patrocini?  
 
NEGOCIACIONS AMB VALORIZA: La segona seria un prec i és sobre el tema de 
VALORIZA. Les manifestacions que hem tingut. En aquest cas el nostre grup es vol 
posar al costat del Govern municipal en la defensa dels drets dels treballadors i 
treballadores. Vull recordar com va anar tot això fa uns anys i quin va ser el treball que 
varem fer tots plegats. Nosaltres érem membres de la Mesa de Contractació i per tant, 
en la línia que vostè va explicar a la Comissió Informativa i que explicava l’Alcaldessa, 
crec que no ho hem fet, crec que no hem de renunciar a la defensa dels plecs que es 
van aprovar amb les condicions que siguin, passi el què passi, i nosaltres ens posem 
al costat del Govern per si és necessari i crec que també és necessari que hi hagi una 
dació de la informació, no solament a les Comissions Informatives, en aquest tema en 
concret, ens sentim corresponsables del funcionament de fa anys, per tant, també ara, 
i no pot ser que es trenqui la negociació col·lectiva, que no es pagui el que es deu, que 
no es trenquin els acords i per tant, crec que en això hauríem d’anar o hem d’anar tots 
a una. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. CARLES 
BRUGAROLAS (RESPOSTA): 
 
PATROCINIS SANT CUGAT ACTIU: Tenim algun patrocini ja tancat, ja lligat, però 
que no s’ha signat ni presentat. Si ho vol després li comento. Vostès també quan van 
rebre la documentació que els vaig presentar sobre aquesta qüestió recordarà que hi 
havia uns compromisos, unes previsions, unes propostes, uns plantejaments, que fan 
referència a un ambiciós pla de captació de finançament privat per finançar projectes 
de promoció de la ciutat, que els tenim sobre la taula, que fan referència a l’any 2013 i 
que els venim treballant i jo encara avui a hores d’ara crec que els mantinc, vull dir que 
aquells compromisos els mantinc per a l’any 2013 i tinc molt la sensació que podrem 
compartir bones notícies d’aquí a final d’any que ens permetran constatar això, que 
aquesta és una eina que ens serveix per incrementar les línies de finançament, i els 
projectes de promoció de la ciutat i que per tant, ens permet això, anar més lluny del 
que havíem anat fins ara. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. FERRAN 
VILLASEÑOR (RÈPLICA): Molt breument. En tot cas en parlem quan sigui, 
segurament el més lògic seria parlar-ho després del Sant Cugat Actiu, que tindrem les 
qüestions i per tant, podrem avaluar, al final d’any, podrem avaluar si la funció de la 
Fundació ha estat l’adequada o no. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies i li agraeixo la mà estesa amb el tema 
VALORIZA. Sr. Soler, té la paraula. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER: 
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Em poso el “crono”, “reset”, “start”.  
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ESBORRANY ACTA 

MAL FUNCIONAMENT NOU SISTEMA PILONES: Faré com en Basté, portem cinc 
mesos i encara no sabem la data de la posada en marxa del nou sistema de pilones. 
Sr. Puigneró, una pregunta: com està el tema del Pla de Seguretat i si tenim previst, si 
hem avançat amb el tema? Aquesta és la primera pregunta.  
 
SERVEI DE TWITTER FESTA MAJOR: La segona pregunta: Sra. Barbany, amb els 
recursos que tenim a la casa de comunicació i premsa tornarem a externalitzar el 
servei de twitter de la Festa Major i quin cost del Pressupost tenim previst? 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, 00:30:04, no, no, he començat 
abans. Gràcies Sr. Soler. 
 
. TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (RESPOSTA): 
 
MAL FUNCIONAMENT NOU SISTEMA PILONES: Com molt bé vostè sap tenim 
temps fins a final d’any per a iniciar el Pla de Seguretat, per tant, calma. I en segon 
lloc, aquest és el compromís que hem adquirit, i sobre el tema de les pilones dir-li que 
estan funcionant, jo vostè no sé com ho veu. Pot haver-hi alguna que no funcioni, que 
s’hagi espatllat, però les pilones, hem canviat el sistema, no sé si ho sap, les pilones 
de sortida les tenim abaixades, les de sortida, i les d’entrada funcionen amb normalitat 
com funcionaven abans. 
 
 . REGIDORA DELEGADA DE COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA): 
 
SERVEI DE TWITTER FESTA MAJOR: Malauradament no tenim recursos per poder-
ho fer aquest any, per tant, ho farem des d’aquí i bonament com podem. 
 
 . REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SR. PERE SOLER 
(RÈPLICA): Doncs escolti’m, de veritat, carrer de Sant Bonaventura, carrer Doctor 
Murillo, carrer...com es diu, carrer Rosselló, la Plaça Lluís Millet, les pilones estan tot 
el dia abaixades. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT, MOBILITAT I 
TECNOLOGIA, SR. JORDI PUIGNERÓ (CONTRARÈPLICA): Ja li dic jo que no és 
veritat, no és veritat, pot haver-hi alguna que no estigui funcionant en un moment 
determinat però que no és veritat que estiguin tot el dia abaixades. Ja està. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, en qualsevol cas, revisarem a veure què està 
passant, però el Tinent d’Alcalde diu que li sembla que no pot ser. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 00,25 h del dia 22 de maig de 2013, la 
Presidència aixeca la sessió en el lloc i data al principi indicats, de tot el qual com a 
Secretari General, certifico. 
 
 


