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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÉS 
 
Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
D. CALVET I VALERA 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
 
Regidors: 
J. BARBANY I FREIXA 
E. SALAT I LLORENTE 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
M. PÉREZ I MATEO 
E. ROVIRA CAMPOS 
N. GIBERT I DASCA 
I. BEA I SEGUÍ 
R. PIQUÉ I HUERTA 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 
S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 
M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 
M. INGLA I MAS 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
E. GÓMEZ I PÉREZ 
R. CASAMITJANA I ABELLÀ 
R. GUTIÉRREZ I ILLANA 
P. SOLER I ARTALEJO 
A. BENEJAM I PERETÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila de Sant Cugat del 
Vallès, essent les dinou hores i 
disset minuts del dia vint de juliol 
de dos mil quinze, es reuneix en 
sessió ordinària el Ple municipal 
sota la Presidència de la Il·lma. 
Sra. Alcaldessa i amb l'assistència 
dels Regidors relacionats al 
marge, així com del Secretari 
General i de l’Interventor. 
 

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

 
DESPATX D’OFICI 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans d’entrar en l’ordre del dia comuniquem que 
hi ha una moció d’urgència i hem de procedir a votar la urgència, una moció entrada a 
proposta d’Esquerra Republicana, per tant els demanaria a tots els regidors i 
regidores si podem apreciar la urgència. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
(La urgència queda aprovada per assentiment dels 24 membres electius 

assistents, en trobar-se absent en el moment de la votació el regidor Sr. Sergio 
Blázquez). 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenem doncs que queda aprovada la urgència i 
incorporem la moció a l’ordre del dia i entenem que aquesta moció i el seu contingut 
es discutiran en el punt núm. 23 de l’ordre del dia. 

 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE EXTRAORDINARI 

DE DATA 26 DE JUNY DE 2015. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de les sessió anterior celebrada el dia 26 de juny de 2015. 
 
 2.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
RELATIVES A CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de diferents Decrets d’Alcaldia relatius diversos 
cessaments de personal eventual que es detallen a continuació: 
 
- Decret núm. 1418/15 de data 26 de juny, de cessament de Xavier Codina 

Grossmann com a Director d’Esports. 
 
- Decret núm. 1419/15 de data 26 de juny, de cessament d’Eva Borras Balcells com 

a Directora d’Àmbit de Gestió de Governança i Economia. 
 
- Decret núm. 1420/15 de data 26 de juny, de cessament de Gemma López Vañó 

com Assessora de Medi Ambient. 
 
- Decret núm. 1426/15 de data 26 de juny, de cessament de Mónica Lablanca 

García com a Directora d’Informació i Comunicació. 
 
- Decret núm. 1446/15 de data 30 de juny, de cessament de Xavier Fornells Sala 

com a Director d’Àmbit de Gestió de Serveis a les Persones. 
 

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSOS DECRETS D’ALCALDIA SOBRE 
DELEGACIONS EN TINENTS D’ALCALDE I REGIDORS. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de diferents Decrets d’Alcaldia sobre delegacions 
d’exercici de competències legalment atribuïdes a l’Alcaldia en tinents d’alcalde i 
regidors que es detallen a continuació: 
 
- Decret núm. 1378/15 de data 22.06.15 a favor del tinent d’alcalde d’Urbanisme, 

Mobilitat i Habitatge, en matèria d’urbanisme i obres; d’activitats subjectes a 
llicència ambiental; de planificació de la mobilitat i de l’habitatge. 

 
- Decret núm. 1379/15 de data 22.06.15 a favor del tinent d’alcalde d’Economia, 

Empresa, Ocupació i Recursos Humans, en matèria d’economia i recursos 
humans. 

 
- Decret núm. 1380/15 de data 22.06.15 a favor del regidor de Medi Ambient, Joan 

Puigdomènech i Franquesa, en matèries relacionades amb la gestió del medi 
ambient i polítiques ambientals. 

 
- Decret núm. 1381/15 de data 22.06.15 a favor de la tinent d’alcalde de 

Presidència i Serveis Urbans, Cristina Paraira i Beser, en matèries relacionades 
amb el manteniment de la ciutat i l’ocupació de la via pública. 
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- Decret núm. 1382/15 de data 22.06.15 a favor de la regidora delegada 
d’Educació, Universitat i Família, Esther Salat i Llorente, en l’àmbit de les 
competències específiques referides al Patronat Municipal d’Educació. 

 
- Decret núm. 1383/15 de data 22.06.15 a favor del regidor Joan Puigdomènech i 

Franquesa, com a Comissionat de Participació Ciutadana, les funcions o comeses 
específiques en aquesta matèria. 

 
- Decret núm. 1384/15 de data 22.06.15 a favor de la tinent d’alcalde de Cultura, 

Coneixement i Promoció de la Ciutat, Carmela Fortuny i Camarena, en l’àmbit de 
les competències específiques referides a l’Organisme Autònom Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat. 

 
- Decret núm. 1394/15 de data 23.06.15 a favor del tinent d’alcalde d’Urbanisme, 

Mobilitat i Habitatge, en matèria de Protecció de la salubritat pública de 
competència municipal i d’altres matèries mediambientals. 

 
- Decret núm. 1528/15 de data 7.07.15 a favor del tinent d’alcalde d’Economia, 

Empresa, Ocupació i Recursos Humans, en matèria de Protecció Civil local. 
 
- Decret núm. 1529/15 de data 7.07.15 a favor del tinent d’alcalde d’Economia, 

Empresa, Ocupació i Recursos Humans, en matèria d’infraccions a normes de 
circulació comeses en vies urbanes, així com en matèria d’infraccions a preceptes 
de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora dels usos de les 
vies i dels espais públics. 

 
(En aquests moments, essent les 19,21 hores, s’incorpora a la sessió el 

regidor Sr. Sergio Blázquez). 
 

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE DIVERSOS DECRETS D’ALCALDIA 
SOBRE NOMENAMENTS DE PERSONAL EVENTUAL (MODALITAT PERSONAL 
DIRECTIU). 
 
 Atès que si bé l’art. 306.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 9.1) 
últim paràgraf  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al servei de les Entitats Locals, atribueixen al Ple Municipal la competència 
per al nomenament del personal directiu configurat com a funcionaris eventuals, 
sempre a proposta de l’Alcaldia, cal tenir en compte que el propi Ple ja va determinar 
prèviament en sessió de 26.06.2015 la configuració i règim retributiu dels llocs de 
treball de personal directiu i que d’altra banda la Llei Bàsica Estatal 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu article 104.2) atribueix a 
l’Alcaldia la competència per al nomenament i cessament de tot el personal eventual 
sense diferenciar-se el de confiança o assessorament especial i el de caràcter directiu 
per a àrees o serveis complexos. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
 - RATIFICAR en allò que pugui esdevenir legalment necessari diversos Decrets 
d’Alcaldia sobre nomenament de personal eventual en la seva modalitat o tipologia de 
personal directiu d’àrees o serveis complexos que es detallen a continuació: 
 
- Decret núm. 1421/15 de data 26.06.15 de nomenament de Carme Oliver Riera 

com a Gerent municipal. 
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- Decret núm. 1422/15 de data 26.06.16 de nomenament de Victor Martínez del 
Rey com a Director d’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana. 

 
- Decret núm. 1423/15 de data 26.06.15 de nomenament de Cristina Recasens Vert 

com a Directora d’Àmbit de Gestió de Benestar i Ciutadania. 
 
- Decret núm. 1427/15 de data 26.06.15 de nomenament de Gustau Folch Elosúa 

com a Director d’Àmbit de Gestió d’Hisenda, Ocupació i Recursos Humans. 
 
- Decret núm. 1428/15 de data 26.06.15 de nomenament de Francesc Serra Ferrer 

com a Sots Director de Districtes. 
 
- Decret núm. 1444/15 de data 30.06.15 de nomenament de Josep Lluís Alay 

Rodríguez com a Director d’Àmbit de Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció 
de la Ciutat. 

 
- Decret núm. 1551/15 de data 7.07.15 de nomenament de Josep Ignasi Bonet 

Pocino com a Sots Director d’Innovació. 
 
- Resolució de l’OAMCCSC núm. 113/15 de data 26.06.15 de nomenament de 

Josep Palou Tugues com a Director de l’Organisme Autònom Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat. 

 
TORN D’INTERVENCIONS 

 
 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: El 
nostre grup vol fer una explicació de posicionament en coherència amb la nostra 
emissió de vot pel que fa al cartipàs. Simplement recordar que nosaltres vam votar en 
contra del cartipàs per uns quants motius entre els quals hi havia la denuncia 
prolongada i que venim fent des de l’antiga legislatura de la doble estructura gerencial 
i política que ens sembla que està massa engreixada. Avui es fa palès que el cartipàs 
no va quedar tancat en absolut en el passat Ple, sinó que hi haurà més incorporacions 
per tant queda en entredit la reducció d’aquest propi cartipàs. Finalment els sous ens 
segueixen semblant completament inversemblants, ens segueix semblant denunciable 
políticament que l’administració pública pagui aquests sous desorbitats i tan allunyats 
de la realitat de la majoria de treballadors, no només del nostre poble sinó del nostre 
país, i recordar que alguns dels sous que tant en el punt 4 com en el punt 5 
s’esgrimeixen dins del cartipàs superen o multipliquen en 9 vegades, o en 11,5 
vegades el que més, el salari mínim interprofessional. Per tant nosaltres ens 
posicionem en contra d’aquesta ratificació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:       11 (CiU) 
Vots en contra:    4 (CUP) 
Abstencions:     10 (C’s, ERC, ICV-EUiA, PSC i PP) 
 

5.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSOS DECRETS D’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENTS DE PERSONAL EVENTUAL (MODALITAT CÀRREC CONFIANÇA 
O ASSESSORAMENT ESPECIAL). 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de diferents Decrets d’Alcaldia sobre nomenament 
de personal eventual en la modalitat de càrrec de confiança o d’assessorament 
especial que es detallen a continuació: 
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- Decret núm. 1424/15 de data 26.06.15 de nomenament de Ramon Luque 
Sánchez com a Cap de Gabinet d’Alcaldia. 

 
- Decret núm. 1425/15 de data 26.06.15 de nomenament de Vanesa Hernández 

Pérez com a Cap de Premsa i Comunicació. 
 
- Decret núm. 1429/15 de data 26.06.15 de nomenament de Mireia Fons Reverte 

com a Cap de Protocol. 
 
- Decret núm. 1430/15 de data 26.06.15 de nomenament de Mercè Abadia Asín 

com a Cap de Secretaria d’Alcaldia. 
 
- Decret núm. 1445/15 de data 30.06.15 de nomenament de Mónica Lablanca 

García com a Cap de Premsa i Comunicació. 
 
MOCIONS D’ALCALDIA 
 

6.- MOCIÓ SOBRE CREACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE PERSONAL 
EVENTUAL EN LA TIPOLOGIA DE PERSONAL DIRECTIU AMB DETERMINACIÓ 
DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I ECONÒMIC. 

 
 Els articles 104.1) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 304.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preceptuen que el 
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel 
Ple de cada Corporació en començar el mandat. 
 
 A través de Resolució d'Alcaldia núm. 1.360/15, de data 16 de juny de 2015, ha 
estat estructurat el nou Cartipàs Municipal amb la corresponent delimitació de  les 
diverses Àrees de responsabilitats polítiques atribuïdes a Tinents d'Alcalde i Regidors-
Delegats, havent estat creada una regidoria delegada de Medi Ambient (Àrea 
d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge), i nomenat així mateix el susdit regidor-delegat com 
a Comissionat per la Participació Ciutadana. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària de 26.06.2015 va aprovar 
l’estructura de personal eventual en la doble tipologia de càrrecs de confiança o 
d’assessorament especial i de personal directiu, havent estat en el propi acord plenari 
determinat el nombre, característiques, règim de dedicació i econòmic dels 
corresponents llocs de treball. 
 
 Atès que amb posterioritat ha estat determinada la conveniència de configuració 
d’un nou lloc de treball de Sots Director/a de Medi Ambient i Participació Ciutadana. 
 
 En base a l'anterior, se sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORDS 
 
 1r.- APROVAR, de conformitat amb l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, la creació i determinació del règim del següent 
lloc de treball, reservats a personal eventual en la modalitat de personal directiu -amb 
nivell en aquest cas de funcions de sotsdirecció-, en els termes previstos pel Decret 
Autonòmic 214/1990, de 30 de juliol, amb el règim de dedicació i retribució que 
s’indiquen (*): 
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(*) Revisió salarial anual segons pacte condicions treball personal Ajuntament per 
assimilació a règim estatutari funcionaris carrera ex article 305.1) Llei municipal 
Catalunya. 
 
Personal Directiu d’Àmbits Municipals de Gestió 
 
Denominació lloc   Règim dedicació     Règim retributiu (**) 
 
Sots Director/a de Medi Ambient i 
Participació Ciutadana .....................    Exclusiva            61.000.00 € 
 
(**) Brut anual 
 
 2n.- ASSUMIR COMPROMÍS d'incorporar en la part que pugui esdevenir 
necessària les dotacions econòmiques complementàries en el Pressupost Municipal 
General a través d'expedient de modificació de crèdit en els termes previstos a l'article 
177 i concordants 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. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Entenem que en aquest cas la incorporació d’una persona amb el grau de sotsdirector 
era necessària donada la explicació que ens va fer el regidor Sr. Puigdomènech en la 
reunió que vam tenir sobre el tema, per la poca dotació de recursos humans 
d’aquestes àrees, de l’àrea de Medi Ambient i Participació, i per tant com són àrees 
importants per l’ajuntament i més avui en dia, creiem que cal dotar amb aquesta 
persona amb aquest grau aquestes àrees. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres amb aquestes explicacions que donava el Sr. Benejam podríem entendre i 
més amb les explicacions donades pel Sr. Puigdomènech podríem arribar a entendre i 
fins i tot estar a favor en que s’incrementés la plantilla d’aquesta àrea, però hi trobem 
unes mancances, un mes després d’haver presentat el cartipàs veiem una modificació 
del cartipàs, per tant hauríem de fer un recàlcul de tot aquell estalvi que havien 
presentat en el mes passat, de l’estalvi que feien sobre el cartipàs, ara el tornem a 
incrementar amb un càrrec de Sotsdirector però amb un sou de Director, al mateix 
nivell que els Directors. Nosaltres creiem que això no són maneres de fer les coses, 
no se’ns va presentar tampoc un catàleg de les tasques que s’havien de realitzar en 
aquest lloc de treball, ni en l’àmbit de Medi Ambient ni en l’àmbit de Participació, 
defensem en tot cas que sí que s’incrementi la dotació de recursos humans d’aquesta 
àrea però creiem que es podria extreure del mateix personal de l’ajuntament, per tant 
amb una Comissió de Serveis i no atorgant una modificació que al nostre entendre és 
innecessària en aquests moments en el cartipàs municipal, i en coherència amb el 
que nosaltres vam votar en el Ple de cartipàs municipal i que demanàvem que no hi 
hagués més increment de personal. Per tant nosaltres, el nostre grup, votarem en 
contra. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres en aquest punt ens abstindrem com ho hem fet en el punt 4, just fa 
uns pocs minuts, i com ho vam fer en el punt 6 del Ple de cartipàs. El tema és que 
nosaltres hem dit, hem reiterat, que considerem aquestes dues àrees, tant la de 
Participació com la de Medi Ambient, dues àrees cabdals i especialment importants 
pel nostre grup, i des del primer moment hem considerat que aquestes eren dues de 
les àrees més desprotegides de tota l’estructura de l’ajuntament quan tots tenen 
pràcticament un tinent d’alcalde amb dedicació complerta i un director d’àmbit i 
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aquestes dues tenien un regidor exclusivament i a més amb dedicació parcial, per tant 
això ho hem vingut reclamant des del primer moment i aquest és un dels punts que 
ens faria o que ens agradaria votar a favor. Per tant creiem que això està clar però hi 
ha algunes coses que evidentment no ens agrada i molt breument algunes ja s’han dit, 
creiem que una vegada més hi ha hagut improvisació, dóna la sensació que aquesta 
figura s’ha posat a última hora, de pressa i corrents, i per tant pensem que calia 
pensar-ho abans, calia incorporar-la a tota l’estructura del cartipàs i, possiblement, si 
això s’hagués fet així fins i tot es podia haver fet algun arreglo o alguna mena de 
substitució amb alguna altra àrea que no forçosament comportés l’increment d’una 
persona més en aquest cartipàs, i per altra banda s’ha dit també però jo ho volia 
reiterar, que crec que és prou important la feina que se li vol donar com que quedés 
explícitament clara, precisa i que sabéssim exactament què és el que vol fer o el que 
volem que faci aquesta persona, més que res per poder fer més fàcilment un 
seguiment, per poder demanar comptes i, finalment, per saber si la feina que li ha 
estat encomanada es fa o no es fa. En qualsevol cas el nostre posicionament serà 
d’abstenció. 
 
 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Nosaltres 
en aquest punt voldríem en primer lloc també insistir en que fa aproximadament un 
mes o ben bé no sé quan, però en tot cas en el darrer Ple extraordinari on es va 
aprovar un cartipàs on aquest grup municipal es va abstenir per tal de facilitar la 
governabilitat de la ciutat i per tant podíem haver previst també aquest càrrec si 
hagués calgut i n’haguéssim parlat en aquell moment. Nosaltres celebrem, i ho 
celebrem moltíssim, que aquest govern s’hagi proposat en aquest mandat que tot just 
encetem donar prioritat a les polítiques de participació ciutadana que per a nosaltres 
són un pilar fonamental en la política i sobretot en la política municipal i així ho hem 
reiterat moltíssimes vegades, però com ja vaig tenir ocasió de dir-li en el Comissionat 
de Participació Ciutadana, figura que també en el dia que vam aprovar el cartipàs vam 
celebrar que es creés, doncs vam dir que anem pel bon camí i això ho celebrem, 
anem pel bon camí i avui en aquest Ple hi hauran algunes mocions que demostraran 
que anem pel bon camí, no només el govern sinó que ho fem de forma unànime amb 
tot el Ple, amb totes les forces polítiques representades, en qualsevol cas això només 
ens sembla una prèvia, un inici, nosaltres volem esperar a celebrar-ho del tot, i per 
això necessitem més temps, necessitem que aquest compromís es faci efectiu, i es 
faci efectiu amb coses molt més puntuals, insisteixo, les mocions d’avui seran 
importants, però només estableixen un marc, i per tant nosaltres vam dir que en el seu 
moment, en el seu dia, quan es demostrés que realment per tirar endavant aquestes 
polítiques de participació ciutadana calgui reforçar aquest Comissionat, doncs 
nosaltres com no podria ser d’una altra manera hi donaríem suport, però a dia d’avui 
això no ens sembla encara necessari i per tant nosaltres el que farem és votar-hi en 
contra. 
 
 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nosotros 
nos posicionamos hace cosa de un mes sobre el cartapacio en contra por la cantidad 
excesiva de personal de confianza y por los elevados salarios que se le adjudicaban, 
en este caso creemos que ha habido tiempo más que suficiente para definir un 
cartapacio correcto y nos parece de una tremenda improvisación lo que se suele 
hacer, entonces de aquí a un mes probablemente tendremos otra incorporación. No 
estamos de acuerdo con el sistema, no estamos de acuerdo con los salarios, por lo 
tanto desde nuestro grupo votaremos en contra. 
 
 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
Primer de tot, conceptualment no tenim res en contra en que s’engreixi l’estructura 
que ha de propiciar una millor participació i una política d’aprofundiment en les 
dinàmiques de participació i les estructures que ja tenim, al revés, nosaltres ho hem 
fet servir de punta de llança durant tota la campanya perquè ens la creiem de debò, i 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.07.15                    pàg. 8 

 
ESBORRANY ACTA 

en aquest sentit, vagi per davant, ens oferim a donar idees, a generar debats i a fer el 
que faci falta perquè això tiri endavant, perquè per a nosaltres és una qüestió de 
qualitat democràtica i serà una prioritat tota aquesta legislatura. 
 
 A part d’això pensem que aquesta figura laboral que es proposa crea confusió i 
precisament per lo desprotegides que estan aquestes dues àrees, i no només per lo 
important, sinó per lo cabdals que pensem que són, se’ls hi ha de donar dotacions i 
funcions específiques i se’ls ha de dotar de personal que tingui funcions acotades. 
Barrejar Medi ambient i Participació, que a priori podria ser arriscat i original, pot 
acabar sent un nyap i pot ser que no acabi funcionant ni per Medi Ambient ni per 
Participació. Nosaltres entenem que la Participació a Sant Cugat està bastant tocada, 
esperem que no de mort, però sí que bastant tocada, i per tant requereix d’una visió, 
no només àmplia i amb perspectiva, sinó també profunda i una dedicació completa, el 
que seria un meta-treball, de com fem que aquests organismes que tenim funcionin. 
No ens agrada per tant la proposta de barrejar aquestes dues àrees, no hem sabut 
destriar dels diàlegs que hem tingut quines serien les funcions concretes que tindria 
aquesta figura, i a més, com ja hem dit abans, haguéssim preferit no anar amb tantes 
presses a l’hora d’aprovar el cartipàs i haver tingut tot el ventall de llocs de treball 
eventuals que s’h avien de crear en un primer moment. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:       12 (CiU i PP) 
Vots en contra:  11 (CUP, C’s, ERC i PSC) 
Abstencions:       2 (ICV-EUiA) 
      

7.- MOCIÓ SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS I ENS O ASSOCIACIONS 
SUPRAMUNICIPALS. 
 
 - DESIGNAR als següents representants del Consistori en els corresponents 
òrgans col·legiats de les persones jurídiques o entitats així mateix indicades, de 
conformitat amb les propostes designatives trameses per part dels diversos grups 
polítics municipals: 
 
PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: 
 
Consell General: 
 
Presidència: (*) 
 
Mercè Conesa i Pagès 
(*) atribuïda legalment 
 
Vocals: (**) 
 
1r) Esther Salat i Llorente 
2n) Susanna Pellicer i López 
3r) Eloi Rovira i Campos 
(**) en el cas d’inassistència de l’Alcaldia, la sessió serà presidida pel corresponent 
vocal segons l’ordre de vocalies. 
 
Robert Martínez Rodríguez (CiU) 
Laura Alegre Sanz (CUP) 
Carlos Morato Roig (C’s) 
Carme Roca (ERC-MES) 
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Montserrat Español Cañameras (ICV) 
José Gallardo (PSC) Pilar Gorina (suplent) 
Jordi Carreras del Rincón (PP) 
 
Junta de Govern: 
 
Presidència: (*) 
 
Mercè Conesa i Pagès 
(*) atribuïda legalment 
 
Vocals: (**) 
 
1r)  Esther Salat i Llorente 
2n) Susanna Pellicer i López 
3r)  Eloi Rovira i Campos 
 
(**) en el cas d’inassistència de l’Alcaldia, la sessió serà presidida pel corresponent 
vocal segons l’ordre de vocalies. 
 
 
ORGANISME  AUTÒNOM  MUNICIPAL   "CENTRE  CULTURAL  SANT CUGAT": 
 
Consell General: 
 
Presidència: (*) 
 
Mercè Conesa i Pagès 
 
(*) atribuïda legalment 
 
Vocals: (**) 
 
1r) Carmela Fortuny i Camarena 
2n) Joana Barbany i Freixa 
3r) Mayte Pérez i Mateo 
(**) en el cas d’inassistència de l’Alcaldia, la sessió serà presidida pel corresponent 
vocal segons l’ordre de vocalies. 
 
Salvador Masip (CiU) 
Antonio Ontañon (CUP) 
Roberto Torrecilla Padilla (C’s) 
Esther Madrona (ERC-MES) 
Àngels Ansoleaga Brobia (ICV) 
Vicenç San Francisco (PSC) Michael Cáceres (suplent) 
Erik Johansson (PP) 
 
Junta de Govern: 
 
Presidència: (*) 
 
Mercè Conesa i Pagès 
(*) atribuïda legalment 
 
Vocals: (**) 
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1r) Carmela Fortuny i Camarena 
2n) Joana Barbany i Freixa 
3r) Mayte Pérez i Mateo  
(**) en el cas d’inassistència de l’Alcaldia, la sessió serà presidida pel corresponent 
vocal segons l’ordre de vocalies. 
 
 
INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE 
LA INFORMACIÓ (IGEPESI): 
 
Consell General: 
 
Presidència:   
Mercè Conesa i Pagès 
 
Vicepresident 1r: 
Carles Brugarolas i Conde 
 
Vicepresident 2n: 
Joana Barbany i Freixa 
 
Damià Calvet i Valera (CiU) 
Aniol Pros i Tàrrega (CUP) 
Sergio Blázquez Aguirre (C’s) 
Pilar Gibert (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez Illana (ICV) 
Vicenç San Francisco (PSC) Michael Cáceres (suplent) 
Álvaro Benejam Peretó (PP) 
 
Consell Rector: Integrat, entre d’altres, pels mateixos membres del Consistori     
designats pel Ple per formar part del Consell General. 
 
 
ÒRGAN ESPECIAL PER A LA GESTIÓ DE LA XARXA D’ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL (XEIN) 
 
a) Consell General  
 
Joan Puigdomènech Franquesa (CiU) 
Pau Sánchez (CUP) 
Pamela Valencia Domínguez (C’s) 
Oriol Cisteró (ERC-MES) 
Pau Alonso (ICV) 
Josep Lluís Salazar (PSC) 
Juan Ramon Brustenga (PP) 
 
Un representant de cada grup polític del Consistori ha de formar part del Consell 
General, entre d’altres membres (pot ésser o no regidor). 
 
b) Comitè Gestor 
 
Presidència-delegada: Joan Puigdomènech i Franquesa, Regidor delegat de Medi 
Ambient. 
 
El presideix l’Alcaldia i s’integra per diversos membres de l’Equip de Govern, Gerència 
i Director d’Àmbits de Gestió amb competències en la matèria.  
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Assistirà un representant de l’EMD de Valldoreix a les sessions en les quals es tractin 
temes que afectin el seu àmbit territorial. 
 
 
PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA: 
 
Carles Brugarolas Conde i Damià Calvet i Valera. 
 
 
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA  
 
CONSELL METROPOLITÀ DE L’AMB. 
 
Esther Salat i Llorente 
Damià Calvet i Valera 
 
(L’Alcaldia forma part també del Consell Metropolità com a membre nat). 
 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA PROCE-
DENT DEL RIU TER: 
 
Cristina Paraira i Beser 
 
 
CONSORCI PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: 
 
Esther Salat Llorente  
Susanna Pellicer López (suplent) 
 
 
CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA: 
 
Joan Puigdomènech i Franquesa 
 
 
CONSORCI LOCALRET:  
 
Plenari de l’Assemblea General: 
 
Joana Barbany i Freixa 
 
 
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL: 
 
Consell General 
 
Carmela Fortuny i Camarena 
Mayte Pérez i Mateo 
 
 
CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE L’EIX B-30, 
SANT CUGAT, RUBÍ I CERDANYOLA: 
 
Carles Brugarolas i Conde 
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CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC): 
 
Consell Directiu 
 
Carmela Fortuny i Camarena 
 
 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE 
LA DEMARCACIÓ DEL VALLÈS SUD: 
 
Joana Barbany i Freixa 
Susanna Pellicer i López (suplent) 
 
 
COMISSIÓ ESPECIAL PER AL SEGUIMENT DELS INSTRUMENTS DE 
PLANEJAMENT DELS RODALS DE LA TORRE NEGRA: 
 
Presidència: Mercè Conesa i Pagès 
 
Vicepresidència: Damià Calvet i Valera 
 
5 Vocals titulars i 5 Vocals suplents per cadascun dels grups polítics municipals 
(aquests representants poden ésser o no regidors): 
 
Joan Puigdomènech Franquesa (CiU)   Cristina Paraira i Beser (suplent) 
Daniel Gambuix (CUP)    Jordi López Solera (suplent) 
Gonzalo Rubio Berbegal (C’s)   Rafael Quiroga Seguí (suplent) 
Oriol Cisteró (ERC-MES)    Eduard Pomar (suplent) 
Joan Balada Cantero (ICV)    Roser Casamitjana Abella (suplent) 
Josep Lluís Salazar (PSC)    Vicenç San Francisco (suplent) 
Álvaro Benejam Peretó (PP)    Juan Ramon Brustenga (suplent) 
 
 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 LOCAL: 
 
Presidència: Mercè Conesa i Pagès 
 
Vicepresidència: Joan Puigdomènech Franquesa. 
 
Vocals: Un representant de cadascun dels grups polítics del Consistori (poden ésser o 
no regidors) 
 
Damià Calvet i Valera (CiU) 
Dimitri Defranc (CUP) 
Silvia Tusell Gómez (C’s) 
Eduard Pomar (ERC-MES) 
Jordi Parés Grahit (ICV) 
Josep Lluís Salazar (PSC) 
Jordi Carreras (PP) 
 
 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 
 
Presidència-delegada: Carles Brugarolas i Conde  
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Vocals: Un regidor de cadascun dels grups polítics del Consistori. 
 
Damià Calvet i Valera (CiU) 
Ignasi Bea Seguí (CUP) 
Sergio Blázquez Aguirre (C’s) 
Ferran Villaseñor Romero (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez Illana (ICV) 
Pere Soler Artalejo (PSC) 
Álvaro Benejam Peretó (PP) 
 
 
PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS SA: 
 
Carles Brugarolas i Conde  
 
 
SOCIETAT CREÀPOLIS, PARC DE LA CREATIVITAT, SL: 
 
Mercè Conesa i Pagès 
 
 
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU): 
 
Damià Calvet i Valera 
Cristina Paraira i Beser 
 
Observació: En el cas de designar-se dos regidors, segons els estatuts de l’AMTU 
només tindran un vot. 
 
 
FERRROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Damià Calvet i Valera 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (El present punt fou aprovat per assentiment dels 25 membres electius 
assistents). 
 

8.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, ERC-
MES, ICV, PSC, CiU I C’s SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL I TRANSCRIPCIÓ 
A ESCALA 1/1000 DEL PLANEJAMENT VIGENT A L’ÀMBIT DE LA FLORESTA. 
 

El Ple de l’Ajuntament del dia 20 d’octubre de 2014 va aprovar inicialment la 
Modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de 
la Floresta (exp. núm. 83002/14). 
 
● Atès que aquesta proposta encara no ha estat publicada hores d’ara ja que es 

troba pendent de l’informe de la Generalitat de Catalunya en relació al procés 
d’avaluació ambiental. 

 
● Atès que en cap Consell de Barri de La Floresta, anterior o posterior al esmentat 

ple municipal, hi figura a l’ordre del dia cap referència al esmentat expedient de 
MODIFICACIÓ PUNTUAL I TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL 
PLANEJAMENT VIGENT A L’ÀMBIT DE LA FLORESTA. 
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● Atès que l’esmentat projecte inclou fins a 24 modificacions puntuals del PGM i per 

tant és necessari que els veïns coneguin els detalls d’aquestes modificacions. 
 
● Atès que la informació sobre aquesta Modificació puntual no s’ajusta al que 

determina la TRLUC 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. 

 
Per tot això, el Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès adopta 

els següents ACORDS: 
 

1r.- Aturar el procediment administratiu de la MODIFICACIÓ PUNTUAL I 
TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL PLANEJAMENT VIGENT A L’ÀMBIT DE LA 
FLORESTA aprovada inicialment. 

 
2n.- Iniciar un procés de treball en el marc de la Comissió Informativa 

d’Urbanisme, mobilitat, habitatge i Medi ambient per tal d’avaluar l’expedient; obrir un 
procés de debat veïnal amb les diferents entitats de la Floresta i el Consell de Barri 
sobre l’abast, el model urbà i la conveniència d’aquesta Modificació puntual; i, si 
s’escau, fer una nova aprovació inicial de la Modificació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: En tant 
que és una moció que pràcticament rep el suport de tots els grups polítics faré una 
breu explicació de què es tracta el projecte de “Modificació puntual i transcripció a 
escala 1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de la Floresta”. Tenia un doble objectiu, 
el primer era justament la transcripció digital del que era la planificació del barri, a la 
qual cosa no ens hi oposem en absolut, fins i tot ho veiem interessant i pertinent; i 
l’altre eren les 24 modificacions puntuals del PGM que incorporava aquest projecte. 
En aquest sentit el projecte en qüestió afectava a zones verdes de manera important, 
afectava de tal manera que reduïa els espais destinats a parcs i jardins, reduïa també 
espais destinats a viabilitat i desapareixien en el seu conjunt més d’una hectàrea de 
sòl que estava destinada a l’ús públic. Per aquestes raons i també perquè aquest 
projecte no va ser presentat adequadament als veïns, en tant que en el Consell de 
Barri quan es va presentar només es va parlar de la part corresponent a la transcripció 
digital, entenem que aquest projecte s’hauria d’aturar, justament en aquest procés, en 
aquest punt, i és per aquesta raó que demanem -i així es demana conjuntament per 
tots els grups que han donat suport- aturar el procediment administratiu d’aquesta 
modificació puntual; iniciar un procés de treball en el marc de la Comissió Informativa 
corresponent per tal d’avaluar l’expedient; obrir un procés de debat veïnal amb les 
diferents entitats i el Consell de Barri per discutir l’abast del model urbà i la 
conveniència d’aquestes modificacions apuntades. Entenem que aquesta moció 
hauria de ser una aposta per al diàleg -com sembla que segons la votació així serà-, 
però sobretot pensem que aquest hauria de ser l’exemple de manera de fer en aquest 
tipus de temes. 
 

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

9.- MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL. 
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Atès que el Reglament Orgànic Municipal (ROM), té per objecte la regulació del 
règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals. 

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) forma part del ROM. 

Atès que els partits signants d’aquesta moció amb representació al Ple de 
l’Ajuntament apostem per garantir i millorar la participació ciutadana. 

Atès que els Consells de Barri són eines de proximitat per fomentar la 
participació ciutadana entre els veïns i veïnes de la nostra ciutat. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels 
següents ACORDS: 

PRIMER.- Constituir el proper mes de setembre de 2015 una Comissió Especial 
de reforma del ROM per la modificació d’aquest i del Reglament de Participació 
Ciutadana. 

SEGON.- Que aquesta Comissió es marqui com a objectius la millora d’alguns 
elements com l’Audiència pública, els Consells de Barri, els Consells Sectorials, el 
Consell de Ciutat, o l’obertura d’una part del pressupost a la participació ciutadana. 

TERCER.- Que en l’assoliment dels objectius marcats per la Comissió també hi 
participi la ciutadania mitjançant mecanismes de participació ciutadana. 

QUART.- Finalitzar els treballs al més aviat possible, al llarg de l’any 2016. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ 

 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Presento aquest punt simplement perquè va ser Iniciativa qui finalment va 
entrar la moció. Com que és molt curta i és institucional crec que val la pena que la 
llegim, té quatre atesos. 
 
 (En aquests moments la regidora Sra. Casamitjana dóna lectura a 
l’anterior moció institucional). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda aprovada atès que és institucional, 
tots els grups hi donem suport. 
 

10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA – MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL DE GARANTIR 
EL COMPLIMENT DELS ACORDS DEL “PACTE PER LA NIT”. 
 

ATÈS que els acords de la comissió de participació ciutadana sobre el “Pacte 
per la Nit” foren presos amb la participació de representants dels partits polítics i les 
seves seccions de joventut, titulars de locals d’oci i representants del gremi 
d’hostaleria de la ciutat, diverses associacions de veïns i veïnes, coordinadores 
d’entitats culturals i juvenils de la ciutat i tècnics municipals.  
 

ATÈS que aquests acords compatibilitzen el dret del descans amb el dret a l’oci 
dels veïns i les veïnes de Sant Cugat.  
 

ATÈS que l’anterior govern municipal no va fer pedagogia entre les persones 
afectades pels acords presos i tampoc n’ha fet un seguiment adequat.  
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ATÈS que l’anterior govern municipal no va garantir la rotació d’espais per a 

l’organització d’activitats al carrer.  
 

ATÈS que els acords del “Pacte per la Nit” preveuen els horaris de tancament 
de les terrasses dels bars.  
 

ATÈS que aquests horaris foren aprovats amb el consens de tots els agents 
implicats.  
 

ATÈS que no s’ha elaborat una ordenança que reguli la instal·lació de 
terrasses.  
 

ATÈS que els acords sobre el “Pacte per la Nit” preveuen una comissió de 
seguiment que, a més a més de ser un espai d’intercanvi d’informació entre els 
diferents agents implicats en el “Pacte per la Nit”, ha de servir per fer un seguiment de 
la implementació de les mesures i acords que contempli el “Pacte per la Nit” i ha de 
tenir capacitat de fer propostes.  
 

ATÈS que és en el marc d’aquesta comissió de seguiment que s’haurien 
d’elaborar les modificacions dels acords presos sobre el “Pacte per la Nit”.  
 

ATÈS que l’anterior govern municipal de CiU va deixar sense efecte els acords 
presos en el marc del “Pacte per la Nit”.  
 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal 
de Sant Cugat del Vallès acordi:  
 

PRIMER.- Aplicar de forma efectiva els acords del “Pacte per la Nit” (v. 280912) 
elaborat i consensuat en el si de la comissió de participació ciutadana.  
 

SEGON.- Deixar sense efecte el Decret 2006/2014, així com la resta de 
normativa que contradigui els acords presos en el marc de la comissió de participació 
ciutadana del “Pacte per la Nit”.  
 

TERCER.- Que qualsevol modificació dels acords es durà a terme en el marc 
de la comissió de participació ciutadana del “Pacte per la Nit” i especialment en el 
marc de la comissió de seguiment.  
 

QUART.- Elaborar, abans de l’inici de la temporada d’hivern, una ordenança de 
terrasses que respecti els acords de la comissió de participació ciutadana del “Pacte 
per la Nit” i especialment en els acords presos a la comissió de restauració: bars i 
terrasses.  
 

CINQUÈ.- Tal i com preveuen els acords del “Pacte per la Nit”, fer una 
campanya de sensibilització i pedagogia sobre el dret al descans i el dret a l’oci 
nocturn dels veïns i les veïnes.  
 

SISÈ.- Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions de Sant 
Cugat. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
L’octubre de 2012 aquest mateix Ple feia una dació de compte dels acords de la 
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Comissió de Participació Ciutadana sobre el Pacte per la Nit i, en aquell moment, 
absolutament tots els grups municipals aquí presents i també els qui en aquell 
moment no teníem grup municipal ens vam felicitar pels acords assolits i va quedar en 
mans del govern municipal la facultat d’implementar les propostes del Pacte per la Nit. 
Aleshores semblava que el govern de Convergència i Unió es creia la participació 
ciutadana i estava disposat a implementar els acords presos i a vetllar perquè el Pacte 
per la Nit restés viu. Lamentablement, la tardor passada, l’anterior govern municipal va 
trencar de forma unilateral el Pacte per la Nit. Els acords del Pacte per la Nit foren fruit 
de més d’un any de converses i negociacions amb tots els agents implicats i és 
absolutament aquesta la seva gran virtut, es tracta d’un acord que fou gestat amb la 
participació de moltes persones i entitats amb interessos contraposats, tothom va 
renunciar a coses pel bé de l’acord, es tractava d’un pacte dinàmic, preveient la 
comissió de seguiment dels acords que havia de donar resposta als possibles 
problemes que sorgissin, tanmateix davant d’un grup de veïns i veïnes que entenen 
vulnerat el seu dret al descans el Govern municipal de forma unilateral va suspendre 
la vigència dels acords presos. 
 

La moció que avui presentem, a proposta de les Joventuts d’Esquerra 
Republicana, no pretén obrir un debat sobre quins són els horaris adequats per 
l’organització d’activitats al carrer o quin és l’horari en que han d’obrir les terrasses al 
municipi. Nosaltres creiem en la participació ciutadana i apostem perquè aquest debat 
es reobri, si cal, en el si de la Comissió per al Pacte per la Nit amb tots els agents 
implicats, això sí, mentre no s’arribi a nous acords han de regir els acords assolits, 
acords que vam aplaudir absolutament tots els aquí presents. Certament han sorgit 
problemes que cal afrontar i resoldre, pel que fa a l’organització d’activitats al carrer 
cal vetllar per una correcta rotació d’espais que garanteixi les activitats nocturnes de 
manera que no afectin sempre al mateix veïnat resident les activitats que s’hi 
realitzen, i pel que fa a les terrasses dels bars els propis acords preveien la necessitat 
d’estudiar i regular espais específics amb uns horaris diferenciats i alhora cal elaborar 
una ordenança de terrasses que doti de seguretat jurídica la situació en que es troben 
els restauradors en el nostre municipi, però aquests problemes s’han de resoldre 
també en el si del Pacte per la Nit, amb la participació de tots els agents implicats, i no 
de forma unilateral per part del Govern municipal o de forma bilateral per part de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana. 

 
Avui, amb aquesta moció, el que fem és donar l’oportunitat al govern municipal 

de Convergència i Unió -que encara hi és a temps- per tal que recuperi la credibilitat 
perduda. Davant la lamentable imatge d’un govern que no es creu els processos de 
participació ciutadana i no respecta els acords presos, creiem que ha arribat l’hora de 
recuperar la confiança amb la resta de grups municipals, amb tots els agents implicats 
i amb la ciutadania en general. Durant aquests dies hem parlat molt, hem rebut 
esmenes i contraesmenes i no hem assolit un acord, no l’hem assolit -deixeu-m’ho dir- 
perquè no han entès del que estàvem parlant, i estàvem parlant de participació 
ciutadana; no es tractava de negociar bilateralment uns nous horaris o un nou mapa 
d’espais, es tractava d’aplicar de manera efectiva els acords del Pacte per la Nit i 
aleshores ens podrem asseure de nou a negociar les modificacions que calgui, i a 
resoldre els problemes que sorgeixin, però ens hi hem d’asseure tots i totes, tots els 
agents implicats, no només els partits polítics. Necessitem, nosaltres i tots els agents 
implicats, el compromís que els nous acords regiran i aquest compromís només pot 
ser real si apliquem els darrers acords assolits, demostrin-me que podem confiar els 
uns amb els altres, demostrin que tenen paraula i que quan acorden quelcom ho 
compleixen, només així podem arribar a nous acords. 

 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 

Los mismos proponentes acaban de reconocer que hay problemas con este tema, con 
el tema de los horarios de las terrazas, es evidente, ha habido muchas quejas por 
parte de vecinos que no pueden dormir, sencillamente, y cuando una persona no 
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puede dormir y no puede dormir durante mucho tiempo continuado pues es normal 
que se queje y que proteste y que pida al ayuntamiento que se regule el tema de una 
forma diferente para poder dormir, porqué sino la gente no puede trabajar al día 
siguiente y no puede vivir de una forma normal, y los vecinos tienen todo el derecho a 
descansar, y los bares también tienen todo el derecho a tener terrazas pero de una 
forma que no moleste a los vecinos. El tema es encontrar una no colisión de 
derechos, y si para encontrar una no colisión de derechos hay que regular el tema de 
las terrazas de una forma diferente, pues se ha de hacer. Es verdad que hay que 
regularlo y estaría bien hacerlo dentro del Pacte per la Nit, pero lo que no puede ser 
es que en un momento dado en el que hay conflictividad el ayuntamiento no tome 
medidas, y creo que esto es lo que ha hecho, tomar medidas para que no haya 
conflictividad hoy, al margen de que se empiece a negociar o a regular de una forma 
diferente la normativa. Por tanto nosotros estamos a favor de que se mantenga a día 
de hoy, de que no se vuelva a restablecer lo que estaba establecido en el Pacte per la 
Nit, el cual nosotros también subscribimos en su momento a pesar de que teníamos 
reticencias en algunas de las cosas pero por llegar a un consenso social lo votamos a 
favor, pero creemos que esos efectos perniciosos que ha tenido a posteriori el Pacte 
per la Nit, o la regulación de los horarios de terrazas, hay que corregirlos, y si hay que 
corregirlos hay que hacerlo ya, no hay que esperarse a hacer un acuerdo nuevo, al 
menos de momento hay que mantener lo que tenemos porque entendemos que sino 
los vecinos no pueden descansar y ahora en verano pues lógicamente lo pasan mal y 
no pueden dormir. 

 
. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo no 

entraré a valorar ni l’incompliment, ni els sorolls de les terrasses, ni el malestar dels 
veïns, ni el dret que tenen els comerciants a poder treure un fruit econòmic, més enllà 
del que hauríem de ser els usuaris que som de les terrasses també de poder gaudir 
en un horari normal i no patir la incomoditat que és quan un s’està prenent una 
cervesa sense cridar en una terrassa i els cambrers li treuen la taula del costat i no et 
treuen la cadira perquè no poden. Per tant jo crec que tots sabem quin és el problema, 
o tots intuïm quins han de ser els problemes i per tant jo no ho analitzaré perquè ja 
s’ha analitzat abastament. 

 
Nosaltres en coherència amb la intervenció que vam fer en la Junta de 

Portaveus dèiem que és un tema que hem de reprendre, i estàvem tots d’acord que 
havíem de reprendre, jo no sé si a partir de zero, o a partir dels estudis o a partir dels 
anàlisis, però que havíem de posar-nos a treballar seriosament, indiferentment de si la 
moció tirava endavant o tirava enrere. Amb això que diem que ens hem d’entendre 
hem de partir també de l’experiència viscuda, és a dir, el Sr. Grangé i el Sr. Casajoana 
en el mandat passat jo me’n recordo en un parell de reunions que vam tenir a la Casa 
de Cultura que van intentar enfrontar als veïns amb els restauradors, amb les entitats i 
amb l’oposició, fins que un servidor va haver de dir: “no s’enfrontin amb nosaltres, qui 
té la responsabilitat de governar és l’equip de govern”. Això demostra que el Pacte per 
la Nit es va tancar en fals amb uns acords de mínims però que es va tancar en fals, i 
jo el que vaig demanar a la Junta de Portaveus és que es deixés sobre la taula, que 
s’estudiés la possibilitat de tornar a reprendre el Pacte per la Nit, però també entenc 
una altra cosa, entenc que si ara s’aprovés aquesta moció l’ajuntament podria fer el 
mateix que ha fet abans amb el Club Kali, fer una moratòria, fer un decret i ajornar-lo 
fins a la temporada vinent, i tindríem un altre cop una moció aprovada però amb una 
practicitat sobre la taula escassament nul·la. Jo crec que hem de seguir per la via del 
consens i ens hauríem d’entendre, i per tant no em vull posicionar ni a favor ni en 
contra, el nostre grup s’abstindrà si amb la intervenció de l’equip de govern es pren el 
compromís de l’obertura immediata dels parlaments, a veure com es pot resoldre i si 
s’ha de reprendre el diàleg amb el Pacte per la Nit doncs fer-ho. En cas contrari de la 
intervenció el nostre grup votaria a favor de la moció. 

 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.07.15                    pàg. 19 

 
ESBORRANY ACTA 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Soler, he entès que demana que es quedi 
sobre la taula o no ho demana en el plenari?, és important això. 

 
. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo vaig 

demanar-ho a la Junta de Portaveus, no m’ho havia pensat, vostè em dóna la idea. Jo 
demano que si es pren el compromís aquest ... 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, és que ho ha dit. 
 
. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Si es 

pren aquest compromís ho demano, i si no es pren el compromís doncs votaré en 
contra. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ho aclareixo pel públic, una petició de que un 

punt quedi sobre la taula és un tema important, i és un tema que el Secretari ens ha 
d’aclarir si s’ha de votar o no s’ha de votar. Sí, s’ha de votar.  

 
. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 

Crec que la lògica implicaria que això depèn del proposant si es queda o no sobre la 
taula però bé, és igual, jo no faré una intervenció sobre horaris, ni oci nocturn i tal, sinó 
sobre compromisos i participació ciutadana. Crec que fem un flac favor a totes les 
persones que ens han votat als qui estem aquí si com a Ple arribem a uns acords amb 
la ciutadania i desprès som capaços de no complir-los. Nosaltres creiem que en els 
acords que es desenvolupen en el cas del Pacte per la Nit cal fer un seguiment i cal 
fer un compliment dels acords si després no volem que tothom faci el que vulgui, si 
arribem a uns consensos s’han de complir. En aquest sentit nosaltres estem en contra 
de les decisions unilaterals que el govern municipal va portar a terme a finals del 
passat mandat, i al nostre parer és el que va escardar el consens al qual s’havia 
arribat entre els diferents agents en el Pacte per la Nit. Esperem que reactivin les 
negociacions, esperem que s’arribi a un acord, i sempre en el marc de la comissió de 
seguiment que el propi Pacte per la Nit establia, per tant donem suport a la moció 
presentada per Esquerra, creiem que cal tornar al punt de partida dels acords del 
2012 del Pacte per la Nit. 

 
. REGIDOR SR. ALDO CIPRIAN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Primero de 

todo me gustaría felicitar a la Sra. Alcaldesa por su nombramiento, quería hacerlo 
antes pero se me ha pasado, discúlpeme. 

 
En cuanto a la moción que presenta Esquerra Republicana, nosotros nos 

hemos entrevistado con los diferentes propietarios de la zona, entendemos que el 
descanso de los vecinos es sagrado pero también es sagrado respetar los 
presupuestos de estos contribuyentes, al fin y al cabo todos ellos pagan sus 
impuestos y la diferencia entre tener una mesa más o una hora más, puede ser 
también el contratar una persona más o menos de nuestro municipio, por lo tanto 
entendemos que hay que llegar a un acuerdo entre ambas partes. Adicionalmente 
nosotros vamos a apoyar la propuesta de Esquerra Republicana porque nos parece 
coherente, al mismo tiempo que insistimos en un tema y es que en el documento que 
propone Esquerra Republicana de retomar 28.09.2012, hace mención específica a 
una serie de plazas o zonas sensibles según identifica el documento, y nos gustaría 
que estas zonas sensibles que identifica el documento fueran acordadas, no que 
fueran directamente determinadas o decretadas por el ayuntamiento, es decir, si 
llegamos a un acuerdo de retomar el Pacto de la Noche pues que no se acuerden 
cuáles son estas zonas sino que se les ponga la cruz a las zonas que todos 
conocemos. Por tanto vamos a votar a favor y solicitamos la reapertura de las 
negociaciones del Pacto de la Noche con todas las entidades involucradas y 
actualización de las normativas vigentes. 
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. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: S’han dit 

moltes coses, i parlar l’últim té això, que a vegades t’han pres algunes coses. 
Nosaltres donarem suport a la moció d’Esquerra Republicana, pensem que el Pacte 
per la Nit va ser fruit del treball i el consens de força gent durant bastant de temps, 
com qualsevol consens fruit de la cessió de les diferents parts que pretenien conjugar 
tres coses, tres potes, l’oci nocturn, l’hostaleria i el descans legítim també dels veïns. 
Nosaltres sempre hem posat l’èmfasi en que tots som veïns, els que volen descansar 
molt legítimament, els que volen gaudir del seu oci, l’hostaleria que també té dret a 
viure i sobreviure, i en aquell cas vam acabar satisfets amb el Pacte malgrat hi havia 
coses amb les quals no estàvem d’acord, evidentment, perquè vam pensar que seria 
un exemple a l’hora de procedir, entre tots els actors implicats, negociació i un acord 
que va ser referendat per tothom. Des d’un principi per això el Pacte per la Nit al 
nostre entendre no es va complir massa, la comissió de seguiment ha brillat per la 
seva absència, una mala gestió respecte a la majoria de coses, els horaris pactats, la 
rotació d’espais per a donar permisos per a fer concerts, per exemple, i de cop el 
trencament unilateral que va ser una mica el clímax d’aquesta mala gestió. 

 
Nosaltres entenem que si s’ha arribat a un consens fruit d’un pacte qualsevol 

reforma s’ha de fer un seguiment i si l’aprovem intentar subsanar-los però hem de 
seure de nou tots i parlar-ne. No es va fer així i la unilateralitat per a nosaltres va ser 
molt negativa. 

 
Pensem també que a vegades es fa..., el cas del Club de cànnabis d’abans per 

a nosaltres és paradigmàtic, si hi ha problemàtica, o sigui es queixen quatre veïns i ja 
ho traiem d’allà, i repeteixo, tots som veïns, hem de parlar-ne d’aquestes coses, i el 
que no podem fer és fer les coses de manera no consensuada. Per tant nosaltres 
creiem cabdal que es retiri el decret que es va fer, estem disposats a parlar de tot, 
revisar tots els acords que es van prendre, però que hi siguem de nou tots els agents 
implicats, perquè sinó amb quina credibilitat -i el dia de la Comissió Informativa es 
deia: tornem a encetar el Pacte per la Nit- diem als ciutadans que participin, que 
prenguin part d’un procés participatiu, si el procés participatiu que s’ha perllongat 
durant més d’un any després és paper mullat. 

 
Per tant, recuperem el Pacte per la Nit, traiem el decret i intentem solucionar els 

errors. Una altra cosa en la que nosaltres volíem posar èmfasi a l’hora de reobrir les 
qüestions del Pacte per la Nit, un cop s’aprovi aquesta moció, és que unifiquem una 
mica els horaris, no pot ser que hagi llocs de Sant Cugat que a les 11 h. et facin 
tancar i en canvi hi hagi llocs que a les 3 h. les terrasses estan funcionant a tot drap, 
això no s’entén, no hi ha qui ho entengui i no volem malpensar però volem que això es 
solucioni d’una vegada. 

 
Reflexions finals del nostre grup, sempre ho hem dit, pensem que l’activitat 

lúdica i cultural és saludable per a qualsevol ciutat i que a la nostra ciutat massa sovint 
es fa cas de les queixes d’uns pocs i el que s’ha de fer és parlar-ne tots 
tranquil·lament. Cal propiciar la convivència, com deia tots som veïns, i cal arribar a 
acords entre tots, per tant donem suport a la moció perquè es retirin o quedin sense 
efecte els decrets unilaterals que es van fer i tornem al Pacte per la Nit, asseguem-
nos ja, ara ve l’agost i agrairíem que no ho fessin el 15 d’agost, però a partir de l’u de 
setembre parlem-ne totalment. 

 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CiU: Moltes coses ja s’han dit i abans amb la intervenció del públic ja 
s’ha insinuat una mica aquesta problemàtica que tenim con a ciutat en aquests 
moments. Com ha dit el Sr. Gómez, hem intentat durant aquests dies i també es va 
comentar així a la Junta de Portaveus, mirar de reprendre en la Comissió Informativa 
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un clima de confiança. La nostra proposta era que quan tots vam aprovar el Pacte per 
la Nit estem parlant de fa tres anys i el que vaig intentar explicar és que durant 
aquests tres anys han passat coses, i un Pacte on tothom va cedir o es va fer amb la 
millor intenció, una vegada posat en pràctica van començar a sorgir problemàtiques 
que en aquell moment no s’havien contemplat. És cert que va comptar amb la 
participació de molts partits, de moltes associacions, de molts agents, però els veïns 
més afectats que s’han trobat després aquest problema van participar només amb el 
representant de la federació de veïns, per tant quan vostès parlen de que hi ha un 
acord i de que volen tornar a aquest acord que va causar aquesta problemàtica, que 
no en tot, i nosaltres estem d’acord i així ho vam dir en tornar a començar o amb la 
base que tenim, penso també que es va fer d’una manera i jo puc assumir la part de 
responsabilitat que em toqui, només faltaria, però que no es van tenir en compte 
aspectes importants, per una banda la participació d’aquests veïns més afectats del 
centre, i penso que entre tots podríem pensar com també, perquè no són pocs, estem 
parlant d’on viu més gent, que tenen una pressió d’actes, al matí, a la tarda, a la nit, 
assajos i molt continuat, val?, per tant no parlem d’un concert a unes hores un dia, 
sinó d’uns veïns que durant moltes hores del dia, durant molts dies, tenen una pressió 
de pas de gent, d’activitats, de fires comercials, d’assajos, d’entitats, de concerts, etc., 
per tant al nostre entendre en aquests moments aquest Pacte per la Nit l’hauríem 
d’intentar refer entre tots perquè ens agradi o no existeix un mal estar i existeix una 
polèmica, per tant no està ben resolt. Nosaltres intentàvem, referint-me al Sr. Èric 
Gómez, que diu que podem creure’ns la voluntat de complir i de compromís però 
necessitem per poder arribar a un acord que aquests decrets quedin aturats i tornem 
a aquest Pacte que diu i jo crec que el punt de més problemàtica en aquests moments 
és que el Pacte pel que fa a les activitats i que ho sapiguem tots, recordem-ho, potser 
algú del públic no ho sap, és que diu que sí que ha de ser rotatori però que es poden 
fer activitats, en aquest cas a l’estiu, Plaça Octavià, o Plaça del Rei, Plaça Augusta, 
etc., concerts fins a les 3 de la matinada i el Parc Ramon Barnils fins a les 5. Parlant 
amb molts de vostès també hem reconegut entre tots que cal definir millor aquests 
espais, però jo el que sí que volia destacar és que crec que hem de treballar a l’hora 
de definir aquests espais, i puc assumir la responsabilitat que em toqui, però tenint en 
compte aquesta legalitat i el que diuen les lleis i aquest mapa acústic que marca, i no 
és discrecional el que els veïns d’una zona per les característiques, etc., quins nivells 
de soroll poden aguantar o no, no és a discreció de nosaltres, no, això està reglat, i 
hem de mirar i hem de poder distingir, fer un mapa entre tots i potser fer alguns 
canvis, o moure alguna cosa que ara hi ha i que pot dificultar algun espai, o preparar 
realment espais atractius de la ciutat, una mica més ampliat, amb diferents corones 
que em sembla que també s’havia començat a treballar amb diferents converses del 
Pacte de la Nit però intentant tots, que jo crec que tots els que estem aquí el que 
volem és arribar a un acord on puguin ser el més compaginables possibles dintre de la 
dificultat que hi ha d’aquest oci nocturn, d’aquest oci diürn, dels interessos dels 
restauradors i això, per això nosaltres les esmenes que havíem intentat fer que ens 
han costat i també vull agrair la bona disposició d’Esquerra i d’altres partits amb els 
que he parlat, d’intentar arribar a aquest acord, que jo penso que és el que volem tots, 
les esmenes anaven en el sentit de dir escolta tornem-nos a reunir, tenim aquí una 
Ordenança de Convivència Ciutadana que també pugui resoldre que un establiment 
pugui estar obert però potser ha de canviar aquest mobiliari que té que és tan molest i 
utilitzar altres coses. Intentar treballar entre tots aquesta Ordenança de Convivència 
Ciutadana, donar compliment al pacte i fer aquesta ordenança de terrasses on també 
els diferents restauradors s’hi puguin trobar a gust. També dir que en el propi Pacte es 
reconeixien zones especials diferents de la ciutat en quant a horaris, que no és que tot 
ara sigui discriminatori sinó que en aquest mateix Pacte ja es va reconèixer que hi 
havia unes especialitats, i a més jo si em permeten i amb el compromís públic que 
estic fent en aquests moments en nom de l’equip de govern i que he intentar fer, jo sé 
que demanaria i agafant la paraula del regidor Sr. Soler si el punt es pogués quedar 
sobre la taula amb el compromís que ens tornem a reunir i mirem de fer-ho millor 
entre tots, jo crec que estem parlant d’un període curt de temps, ens podem fixar el 
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primer dia de reunió i una data d’acabament, intentar-ho, no dilatar-ho en el temps, els 
primers interessats en solucionar-ho som nosaltres, però nosaltres en aquest 
moment, davant d’aquesta problemàtica que estan tenint en aquest cas tots els 
habitants del centre, del nucli, d’aquest nucli de vianants, que alguns estan a favor o 
en contra, però crec que hem de poder objectivar quines activitats es poden fer i 
nosaltres mateixos ser proactius i si ja es fan aquí diferents activitats doncs no 
programar un mercat o una fira, i anar-ho espaiant tot per intentar arribar a aquest 
punt d’equilibri. 

 
. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Per 

una qüestió d’ordre. Jo no vull fer cap tipus de proposta perquè entenc que el grup 
proposant és qui ha de deixar la moció sobre la taula, jo no seria ningú per deixar una 
proposta d’un altre grup. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però ho ha sol·licitat o no ho sol·licita? 
 
. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No, no 

ho sol·licito i si ha quedat per escrit retiro la sol·licitud. No era pas la meva intenció. 
 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: De tota manera, Sr. Secretari, si hi ha una 

sol·licitud de que quedi sobre la taula s’ha de votar això?, ho pot explicar? 
 
. SECRETARI GENERAL: Respecte a la pregunta concreta si hi ha una petició 

que es deixi el punt damunt la taula s’ha de sotmetre -com apuntava l’alcaldessa- a 
votació, ho regula l’art. 31 del ROM que en definitiva reprodueix la legislació local; s’ha 
de sotmetre a votació i si obté majoria simple queda sobre la taula. Si hi ha majoria 
simple que quedi sobre la taula i s’abstingués la resta hauria de quedar 
obligatòriament sobre la taula, i lògicament si hi ha més vots a favor que es tracti i no 
que quedi damunt la taula, llavors s’hauria de tractar el tema. 

 
També voldria, si m’ho permet, fer una observació jurídica, hi ha un marc legal 

o referencial que la tinent d’alcalde de Presidència l’ha apuntat i amb més concreció 
és la Llei catalana del Parlament de Catalunya, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica que està desplegat també per una 
ordenança municipal sobre soroll i vibracions que en l’audiència pública en el torn 
d’intervencions previ al Ple una ciutadana ha fet referència a aquesta Ordenança i 
com apuntava la tinent d’alcalde és un tema reglat, hi ha uns mapes de capacitat 
acústica que en funció de les zones de la càrrega d’activitats que tenen, de la 
densificació i altres paràmetres, hi ha uns nivells sostre o límit de soroll, d’immissió de 
soroll derivat de les activitats, i en definitiva vol dir que l’ajuntament té l’obligació legal 
d’acreditar, comprovar, en definitiva controlar que no s’ultrapassin els nivells de 
capacitat acústica, o en definitiva de soroll de cada zona i vol dir que qualsevol 
regulació ha de partir de la potestat-deure municipal de garantir que es compleix la 
normativa sobre preservació de la contaminació acústica. 

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

primer lloc i abans d’entrar en el debat pròpiament polític dir que -amb tot el respecte 
pel criteri del Secretari que, evidentment, és el que ha de valdre- llegint l’art. 31 diu 
específicament: “Qualsevol grup o regidor podrà demanar per causa justificada que un 
assumpte quedi damunt la taula, ja sigui perquè l’expedient es trobi incomplert o 
perquè no hagi estat de manifest per a consulta de manera ininterrompuda des del 
moment de la convocatòria de la sessió”. Jo demanaria a quina causa justificada ens 
acolliríem per demanar que aquest assumpte, entenent que una moció pot ser un 
assumpte, quedés sobre la taula. 
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Pel que fa al tema polític volia comentar dues coses. Per una banda en relació 
a la demanda de..., bé, que al final ha retirat però que ha sorgit per part del regidor Sr. 
Soler, dir que nosaltres en tot moment hem estat disposats a negociar la moció i a que 
es reobri el Pacte per la Nit al setembre de nou, i per tant vam instar, i la Cristina és 
aquí i amb ella em vaig trobar diverses vegades, a que posés si calia termini de 
vigència d’aquest Pacte per la Nit que regiran els acords fins el desembre en que 
s’haurà hagut de convocar un nou Pacte per la Nit, o sigui disposició a negociar tota, 
però enteníem que abans de poder convocar un nou Pacte per la Nit amb tots els 
agents implicats, prèviament calia un compromís en que els acords que s’assolissin 
en aquest nou Pacte per la Nit es complirien, perquè sinó altrament tornaríem a  
perdre el temps, és a dir més d’un any de negociacions amb tots els agents implicats 
per un acord que es pot trencar unilateralment doncs no convida a tornar a iniciar el 
procés. Per tant nosaltres mantenim aquesta proposta de que es pugui fer una 
esmena si cal per posar termini, però entenem que cal recuperar la confiança amb 
tots els agents implicats perquè cal garantir que aquest nou acord que pogués sortir 
-el qual ens demana l’equip de govern que es convoqui- doncs que aquest nou acord 
regirà perquè altrament no seria un acord, seria una altra cosa, però no seria un 
acord. 

 
Pel que fa al que comentava la Sra. Paraira que durant aquests anys han 

passat coses, evidentment que han passat coses, i si no n’haguessin passat tindríem 
un problema com a ciutat, però el propi Pacte era un pacte dinàmic que preveia una 
comissió de seguiment i que era a través del propi Pacte que s’havien de vehicular els 
problemes que sorgissin, i entenem que el govern municipal d’aleshores -i esperem i 
encara hi som a temps que el nou govern municipal no actuï en la mateixa línia- en 
comptes d’apostar per aquesta comissió de seguiment i mirar de resoldre les coses 
allà on es podia, i demanar als nous veïns -que ells entenien que es veien afectats pel 
soroll- que hi participessin, doncs van decidir actuar unilateralment i trencar els 
acords, comprendran que això tampoc convida de cap manera a que fem nous 
acords. Dir també que nosaltres no hem entrat en els horaris, els horaris són bons en 
la mesura que van ser pactats, no és que nosaltres considerem que és millor les tres, 
que les dues o les quatre; és millor les tres perquè és el que es va pactar amb tothom, 
pura i simplement, i per tant tot el respecte pels veïns que es veuen afectats i podem 
parlar-ne, però prèviament caldria que pel bé d’aquests veïns que es veuen afectats i 
volen un acord que els garanteixi un millor dret al descans i també pel bé dels veïns 
que volen un millor dret a l’oci, caldria que tots garantíssim que si arribem a algun 
acord es complirà, i m’haureu d’admetre que l’anterior acord no s’ha complert, i qui no 
l’ha complert és el propi ajuntament. 

 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CiU: Sento insistir però és que si aprovem això amb l’horari de 
terrasses posa el mateix horari que es va acordar en el Pacte de la Nit, l’últim decret 
és exactament el mateix que es va aprovar en el Pacte de la Nit excepte la Plaça 
Augusta però el Pacte per la Nit admetia espais i posa com el carrer Elies Rogent, 
etc., vull dir que fa tres anys no existia el problema de la Plaça Augusta perquè fa tres 
anys no hi havia tantes terrasses a la Plaça Augusta ni hi havia tant activitat a la ciutat, 
si ho volen veure, bé, i si no, no. Vull dir que l’acord aquest l’estem fent, hem complert 
l’horari de terrasses d’estiu. El problema el tenim amb les activitats a la nit, amb els 
horaris que proposa el Pacte per la Nit, jo li puc dir, la setmana passada vaig estar a la 
Comissió de Via Pública i tothom, tothom, tothom, demana fer coses a la Plaça 
Octavià, Plaça del Rei, entorn del Monestir, Pep Ventura, assajos, etc., etc., tot això 
més les terrasses, perquè ara hi ha les terrasses, jo l’altre dia i ho vaig comentar amb 
vostè que -mira que s’aguantin segons alguns de vostès- hi havia pares amb bebès 
passejant a fora perquè no poden dormir, vull dir que tant costa?, no poden acceptar 
en aquest cas que estem tenint un problema -reconegut en nom de l’equip de govern- 
que aquest Pacte l’haguéssim pogut fer millor, entre tots, seguir-lo, i assumim la part 
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que ens toca, i això ho reconeixem i ho fem aquí públicament, però aquesta solució 
que vostès donen de que s’apliqui el Pacte per la Nit mentre no es resol, per a 
nosaltres hi ha un problema, llavors què ens estan demanant?, que votem a favor una 
cosa que hem hagut d’intentar arreglar perquè hi havia un problema?, no ho hem fet 
dintre la comissió del Pacte per la Nit, té tota la raó, ara bé, el problema hi és, i per 
tant si vostès el que volen és que mentre no ho resolguem anem fent així, doncs no 
ho podem solucionar en tres dies, i jo és el missatge que vaig intentar dir, hi ha hagut 
una problemàtica i no és fàcil, cap dels que estem aquí volem fastiguejar a ningú, a 
ningú dels qui hi ha interessats, i proposàvem de començar i endreçar i poder obrir 
més el ventall i que participin també els veïns que estan tan afectats, i llavors tornem a 
les negociacions que és el que ens ha passat, que no podem arribar a aquest punt de 
trobada, nosaltres també havíem presentat esmenes per intentar arribar a aquest 
acord de compromís, que ens reunim a principis de setembre o demà passat, quan 
vostès em diguin, i tornem a treballar tots plegats i mirem de trobar aquesta entesa, el 
que els hi estem demanant és que nosaltres no podrem votar a favor d’aquesta moció 
quan sí que volem una entesa, quan creiem que es pot fer millor tot això, per què?, 
perquè no estarem complint altres coses que diuen les ordenances, perquè fa falta 
acabar de quadrar-ho tot, per molt acord polític que hagi hagut, i perquè no volem que 
aquests veïns no puguin obrir les finestres, i així els hi dic, a mi també m’agrada anar 
a prendre alguna cosa, a tots, i tots hem sigut joves, però en aquests moments no sé 
com demanar-vos que ens doneu aquesta mica de temps, que no estem tan lluny, 
perquè m’he mirat molt bé el Pacte per la Nit i no estem tan lluny i hi ha moltes coses 
que es poden fer, no té per què eternitzar-se ni res, i els he demanat això. Nosaltres 
havíem presentat esmenes però tampoc els hi solucionàvem aquest problema de 
confiança que és el títol de la moció i el quid de la qüestió de dir “llavors com els 
creurem?”, doncs bé, jo no puc anar-me flagel·lant i no sé com arreglar-ho però tornar 
a una situació... 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, en qualsevol cas, entenc per resoldre la 

qüestió que hi ha una petició de que quedi sobre la taula, doncs demanem que es voti. 
 
. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sobre 

aquest tema jo he demanat un aclariment, per tant abans que es voti o no es voti sí 
que demanaria que m’aclaríssiu quina és la causa justificada perquè aquest assumpte 
quedés sobre la taula, tal i com recull el ROM. 

 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CiU: Hi ha una jerarquia normativa; en aquests moments si nosaltres 
votem a favor d’això tornaríem per una banda a aquests horaris de les activitats que 
no hi estem d’acord, que van en contra, i també recordar que un acord de Ple o una 
moció no pot deixar sense efecte un decret d’alcaldia, i nosaltres hem fet el decret 
d’alcaldia perquè pensem que és el correcte i el que intentem és demanar-los-hi una 
vegada més, si us plau, deixem-ho sobre la taula, ens hem compromès tots aquí 
públicament i posem-nos mans a l’obra per solucionar aquests problemes que són els 
que estem tenint en aquest moment. 

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

és igual, vostès tenen la majoria i vostès prenen acords o no, o bé, en tot cas pot ser 
que la tinguin, i en tot cas reiterar que el problema és de si es compleixen o no els 
acords, nosaltres estem disposats a assumir qualsevol acord amb vostès i amb qui 
calgui, però és clar, aquest acord després s’ha de complir, i partim de la idea de volem 
incomplir un acord que hem pres, si us plau, facin-nos confiança per fer-ne un de nou, 
evidentment no podem fer confiança en fer un nou acord quan acabeu d’incomplir un 
acord. 
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. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Només insistir que per a nosaltres el problema és de 
convivència i de soroll, i de descans dels veïns. 

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

Convoqui la comissió de seguiment del Pacte per la Nit i allà tractem-ho, que per això 
és un pacte dinàmic. 

 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CiU: És el que li estic dient però no em faci aplicar el que ha causat 
el problema. 

 
. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo he 

interpel·lat a la Sra. Paraira de si prenia el compromís o no de reunir el Pacte per la 
Nit i quan. Per que depèn del que vostè em digui... 

 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CiU: El nostre compromís expressat va ser convocar-lo al setembre 
però si tots estan d’acord jo els convoco la setmana que ve o aquesta mateixa 
setmana, no tinc cap problema. 

 
TORN DE VOTACIÓ PER DEIXAR EL PUNT DAMUNT LA TAULA 

 
Vots a favor:     12 (CiU i PP) 
Vots en contra: 13 (CUP, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC) 
Abstencions:      0 
 

TORN DE VOTACIÓ SOBRE EL FONS 
 
Vots a favor:     12 (CUP, C’S, ERC-MES i ICV-EUiA) 
Vots en contra: 12 (CiU i PP) 
Abstencions:      1 (PSC) 
 

2n. TORN DE VOTACIÓ SOBRE EL FONS 
 
Vots a favor:     12 (CUP, C’S, ERC-MES i ICV-EUiA) 
Vots en contra: 12 (CiU i PP) 
Abstencions:      1 (PSC) 
 
 . SECRETARI GENERAL: La primera votació perquè quedés sobre la taula ha 
donat com a resultat que s’havia de tractar el tema. Llavors en la votació de fons per 
saber si s’aprovava o no la moció s’ha produït un empat, per tant s’ha repetit la votació 
i s’ha reproduït el mateix empat, i el que determina la llei i el Reglament Orgànic és 
que el vot de l’alcaldessa dirimeix, no és que l’alcaldessa tingui legalment doble vot, 
que això està molt clarament establert pels tribunals, sinó que té un vot qualificat o vot 
diriment quan es produeix empat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I per tant com que jo he votat en contra les 
anteriors vegades queda desaprovada la moció, però en aquest cas amb el 
compromís que es convoca de manera immediata la Comissió de seguiment del 
Pacte per la Nit. 
 

11.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC I ICV-
EUiA PER L'ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA A 
SANT CUGAT. 
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Des del nostre grup sempre hem defensat que els serveis municipals, 

especialment aquells més essencials, han de ser gestionats públicament. Entenem 
que d'aquesta manera, a part de garantir-ne la universalitat d'accés, els beneficis de 
l'activitat poden repercutir en la totalitat de la població, alhora que es millora el control 
sobre les condicions laborals dels treballadors. 
 

L’aigua és un element indispensable per la població i els ecosistemes. Una 
necessitat bàsica que ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns. Els 
beneficis generats de la seva gestió s’han d’invertir a fer més eficient la distribució, 
retornar al medi una aigua amb la millor qualitat possible, així com garantir els cabals 
ambientals de les conques i la integritat dels ecosistemes. L'aigua és, a més, un dret 
humà reconegut per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 aprovada el 28 de 
juliol de l'any 2010, i que diu textualment que «l’accés a l’aigua potable i al sanejament 
és un dret humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets 
humans» 
 

Però a casa nostra hem perdut el control del seu cicle, amb un model mercantil 
que ha convertit l'accés i el sanejament de l'aigua en un procés que beneficia unes 
poques empreses en detriment del medi i la seva població. Avui a Catalunya, només 
un 20% dels municipis gestionen l'aigua directament, sense externalitzar-la,  No 
obstant això, els darrers anys diversos ajuntaments n'han recuperat el control directe, 
en paral·lel a la tendència remunicipalitzadora de l'aigua a nivell mundial: En l'informe 
de 2014 del Transnational Institute (TNI) i la Public Service International Resarch Unit 
(PSIRU) es tenien registrats 180 casos de remunicipalització de l'aigua, i a dia d'avui 
ja hem superat els 234 casos. Entre ells, ciutats tan rellevants com París, Nàpols, 
Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín, La Paz, etc. 
 

Aquestes experiències, com algunes que tenim a Catalunya (Mataró, Manresa, 
Parets, Montornès, Arenys de Munt, etc.) deixen clar que es pot gestionar amb èxit el 
servei de l'aigua incorporant criteris de transparència, eficiència, sostenibilitat, 
participació i proximitat. 
 

Aquesta tendència s'explica perquè aquesta gestió no mercantil permet que es 
duguin a terme inversions que el sector privat no posa en marxa i, en alguns casos, 
una reducció de la tarifa pagada pels usuaris, com el cas de París, on la gestió pública 
va reduir un 8% el rebut. 
 

A Sant Cugat tenim experiències recents de municipalització de serveis que 
estaven gestionats per una empresa privada -com les zones blaves- i que la seva 
recuperació permetrà invertir els beneficis  en qüestions cabdals per la ciutat. 
 

Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua a la nostra ciutat, 
SOREA, finalitza durant aquest mandat, l'any 2017. 
 

És per tot això que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès adopta els 
següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Crear una comissió d'estudi de la municipalització de la gestió del 
servei de l'aigua. 
 

SEGON.- Organitzar una audiència pública per sotmetre a informació i debat 
ciutadà el model de gestió de l'aigua a la ciutat, que compti amb la presència de 
persones i col·lectius especialitzats en la qüestió, així com els agents que actualment 
gestionen el servei. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Aquest 
tema de la municipalització de l’aigua i de la municipalització en general no ve de nou 
pel nostre grup, de fet fa un parell d’anys vam presentar una moció perquè s’estudiés 
la municipalització de tots els serveis públics que prestava l’ajuntament de Sant Cugat 
i que estaven externalitzats, i parteix com dèiem llavors d’un posicionament ideològic 
que és que els serveis públics -especialment aquells més bàsics, i creiem que l’aigua 
és un cas paradigmàtic- han d’estar en mans públiques, per què això?, doncs perquè 
si són gestionats directament els beneficis poden repercutir en la població i no en 
mans privades, darrerament hem tingut un cas en el nostre municipi amb les zones 
blaves que l’ajuntament, el govern, va veure desitjable la municipalització i ara es 
repercutirà a favor de Promusa en una qüestió en que la majoria hi estem d’acord que 
calen més diners. L’aigua és un bé bàsic, potser el més bàsic de tots, i els beneficis 
generats per la seva gestió municipal poden ser l’eficiència, retornar al medi un aigua 
de millor qualitat, i el que dèiem, que els beneficis no vagin a multinacionals, que és el 
que passa en la majoria de Catalunya, el 80% dels municipis, sinó que serveixi per 
reinvertir, fer més eficient la xarxa de distribució, abaratir el preu en molts casos, 
tenim exemples no només a Catalunya i a l’Estat espanyol sinó arreu, en ciutats no 
petites, no és Sant Jaume de Frontanyà, és Berlin, és Paris, és Buenos Aires, que 
estam remunicipalitzant, hi ha una tendència remunicipalitzadora perquè és viable, és 
eficient i és desitjable als ulls de molta gent. Experiències de prop ho demostren, 
nosaltres tenim Sorea a Sant Cugat que en municipis on s’ha remunicipalitzat l’aigua, 
el cas d’Arenys de Munt el coneixem de prop perquè la CUP hi governava, doncs 
quan van recuperar el servei d’aigües van veure que la xarxa estava en molt mal 
estat, que no es feien inversions necessàries perquè no li calia, es perdia molta aigua, 
però com que hi havia beneficis no es feia. Per tant la recuperació municipal del servei 
ha permès millorar l’eficiència i fins i tot abaratir-la, a Arenys de Munt hi ha hagut un 
abaratiment significatiu per les famílies mitjanes. Per tant el 2017 acaba la concessió 
de Sorea i creiem que és el moment d’estudiar-ho. En la moció que vam presentar fa 
un parell d’anys dèiem que com a mínim un any abans estaria bé estudiar tota la 
viabilitat de municipalitzar els diferents serveis municipals i, bé, pensem que dos anys 
abans és suficient, per això proposem dos acords molt concrets, molt senzills: un és la 
creació d’aquesta Comissió que estudiï, que avaluï, la viabilitat i si és desitjable o no 
municipalitzar el servei d’aigua i, en segon lloc, per fer-ho més participatiu, fer un 
procés, una audiència pública, on s’avaluï, s’informi a la ciutadania, vinguin experts, 
gent que estigui a favor de la municipalització, gent que no, la gent que està prestant 
el servei actualment perquè expliqui com ho fan, gent que l’han municipalitzat, i així 
puguem prendre una decisió entre tots amb la participació de la ciutadania i a veure si 
aconseguim municipalitzar l’aigua, hem començat amb la zona blava, a veure si 
l’aigua és el següent i que el ritme no pari. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros el tema de la municipalización de los servicios públicos es un tema que no 
es que le tengamos especial interés en que los servicios públicos estén gestionados 
por el propio ayuntamiento, es decir, nosotros lo que entendemos es que los servicios 
públicos tienen que estar bien gestionados, sea por el ayuntamiento o por alguna 
concesionaria. Si lo son por el ayuntamiento pues lo principal es que estén bien 
gestionados y si lo son por una concesionaria es lo mismo. El criterio de que 
gestionados por el ayuntamiento van a estar mejor gestionados no entendemos que 
eso sea cierto, de hecho hay muchos servicios públicos gestionados por el 
ayuntamiento que funcionan fatal. La cuestión es la gestión, si la gestión está bien 
hecha es lo mismo que esté gestionada por el ayuntamiento que por una empresa 
concesionaria, eso no implica que en este caso la gestión del agua por parte de Sorea 
entendemos que tiene sus deficiencias, entendemos que en Sant Cugat el agua es 
muy cara, de hecho la última subida de precio que hubo por parte del Área 
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Metropolitana de Barcelona del canon del agua a petición de la propia Sorea para 
Sant Cugat y para otros municipios alegando que tenían pérdidas económicas o que 
tenían insuficiencia económica, cosa que permite el contrato que tienen firmado con el 
ayuntamiento, nos pareció indignante porque el precio ya es suficientemente caro 
como para que la gente encima tenga que pagar más y también teniendo en cuenta 
que en el recibo del agua en Sant Cugat pagamos también la tasa del alcantarillado, y 
esta tasa que nosotros encontramos injusta y que no debería cobrarse puesto que ya 
hace años en el recibo del IBI se aumentó el importe del recibo del IBI para cada 
municipio con el argumento que hacía falta para el mantenimiento del alcantarillado, 
ahora pasados unos años se vuelve a poner una nueva tasa diciendo que es para el 
mantenimiento del alcantarillado, entonces entendemos que si ya en su momento, 
hace años, se subió el recibo por eso ahora no podría ponerse una tasa de 
alcantarillado, todo esto conforme al recibo del agua de Sorea y por eso entendemos 
que sale demasiado caro, y que en este caso sí que convendría una revisión de los 
parámetros económicos en los que está concedida esta concesión, conviene 
estudiarlo y ver si es mejor hacerlo desde el ayuntamiento. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument perquè l’Ignasi ho ha explicat bé i a més a més la moció és prou clara i 
concisa. Nosaltres en el nostre programa electoral ja ho prevèiem i a més a més no 
només això sinó també en el debats electorals que vam tenir i era una de les nostres 
propostes i que a més a més també proposàvem que fos objecte d’estudi dintre 
d’aquest mateix estudi que fos la pròpia Promusa qui assumís aquest tipus de gestió 
de l’aigua, no crear un ens nou, sinó a través d’una empresa municipal com és 
l’empresa de serveis, ara ja sí, que és la de Promusa, i que té el tema de l’aparcament 
de la zona blava i per tant també tindria algun tipus de sentit el tema de la 
municipalització o d’una aigua municipalitzada. És cert, tenim prou exemples de 
remunicipalització de l’aigua, em sorprèn que aquesta moció estigui signada per 
Iniciativa i no hagin posat el seu buc insígnia com és el Prat de Llobregat, era la 
cirereta del pastís, creiem que és un bon inici parlar de la municipalització davant de la 
concessió, de que s’acabi el termini de la concessió de la gestió de l’aigua. Som 
bastant crítics de com s’ha fet la reinversió dels beneficis que n’ha tret Sorea, i a més 
a més també hauríem d’afrontar determinades mancances sobre la nostra pròpia..., ja 
no parlo de la modernització de la xarxa sinó com alguns indrets del nostre municipi 
que no estan ni connectats a la xarxa, com pot ser Can Barata, i que tenen una 
dificultat de pressió i de consum d’aigua, per tant també hauria de ser objecte de 
l’estudi. Com dèiem, totalment a favor i per tant li donarem suport. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres no podem deixar d’estar d’acord amb aquesta moció i en primer lloc 
jo volia agrair al grup de la CUP-PC que hagi acceptat que fóssim co-presentants de 
la moció, cal dir que en el mandat passat en vam presentar una que en aquell 
moment, malauradament, no va ser acceptada, i que anava en el sentit que aquesta 
remunicipalització la fes una de les empreses que ja teníem municipals, com era 
Promusa. Això sempre i quan Sorea deixi de tenir la concessió que s’acaba un any 
d’aquests. Ara sembla que això va per més bon camí. Jo els hi haig de dir que 
justament abans d’ahir a Terrassa hi havia una àgora per la municipalització de l’aigua 
a on hi van intervenir municipis que ja la tenen remunicipalitzada, d’altres que estan 
intentant-ho, i el que jo crec que vaig aprendre del que ells van dir és que evidentment 
l’aigua s’ha de considerar un bé comú, això em sembla que no té dubte per a ningú 
dels que estem aquí. Que el fet de municipalitzar-la fa el propi govern municipal i tots 
els grups municipals puguin tenir un control molt més efectiu sobre tota una sèrie de 
coses, algunes tècniques, algunes sanitàries, etc., sobretot el nivell de qualitat de 
l’aigua que servim. Una altre important efecte d’aquesta municipalització és la 
capacitat de reinvertir, si és que hi ha guanys en tot cas podem saber a on ho volem 
reinvertir i com, i finalment la facilitat que té tot l’ajuntament, tot el consistori, de fer 
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una gestió social sobre aquesta aigua. No cal que diguem que Sant Cugat tenim un 
consum d'aigua que va molt per damunt del que és la mitjana de l’Àrea Metropolitana, 
i el que s’ha augmentat aquest rebut que en el fons és aproximadament d’un 145% en 
els últims 10 anys, d’aquest percentatge un 46% correspon a nivell municipal. Per tant 
nosaltres estem absolutament d’acord en iniciar aquest procés, aquest procés que 
evidentment també pel que jo vaig aprendre d’aquesta àgora d’abans d’ahir no és un 
procés fàcil, pot resultar un procés difícil, no sols tècnicament sinó també jurídicament 
fins i tot, però crec que cal que el posem en marxa, que el posem en marxa tots 
d’acord, i sobretot amb la participació de la ciutadania. 
 
 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Nosaltres apostem per la municipalització del servei d’aigua, tal i com recollim en el 
nostre programa electoral, i és per això que votarem a favor de la moció. Apostem per 
la gestió directa dels serveis públics que es presten des de l’ajuntament, més encara 
dels serveis públics essencials, com és el cas de l’aigua. No és cert que la gestió 
privada ens aporti una major eficiència en la prestació del serveis, i com a partit 
republicà i independentista creiem que la sobirania va molt més enllà de la constitució 
d’un nou Estat, la plena sobirania passa per l’apoderament dels nostres conciutadans i 
les nostres conciutadanes que necessàriament requereix de recuperar el control i la 
gestió dels serveis públics per guanyar en democràcia i transparència. Pel que fa al 
cas concret de l’aigua, Esquerra Republicana va signar abans de les eleccions 
municipals, com també ho van fer els grups proposants de la CUP i Iniciativa, el pacte 
social per l’aigua a Catalunya impulsat per la plataforma civil “Aigua és vida”, i en 
aquest sentit nosaltres fem nostres els sis principis d’Aigua és vida per defensar-ne la 
gestió pública i que llegeixo molt breument: en primer lloc l’aigua és un bé comú, 
l’aigua és un dret humà i un servei bàsic i públic, no és una mercaderia, per tant la 
seva gestió ha d’estar fora de les lleis del mercat, d’interessos privats i de mans 
privades amb interessos comercials; en segon lloc perquè l’aigua és de tothom, totes i 
tots hi intervenim, i totes i tots en gaudim, la participació ciutadana és indispensable 
per a una bona gestió de l’aigua i una oportunitat per a construir societats 
compromeses; en tercer lloc perquè som ciutadans i ciutadanes, no som clients 
individuals que alimentem un negoci privat sinó que som usuaris i usuàries 
corresponsables d’un servei públic bàsic del que gaudim a nivell col·lectiu; en quart 
lloc perquè la gestió pública de l’aigua és més transparent, l’accés a la informació d’un 
servei bàsic i públic com l’aigua és imprescindible per a una gestió eficaç i eficient del 
mateix i una garantia pels usuaris i un deure per als seus responsables; en cinquè lloc 
perquè volem qualitat, volem serveis públics gestionats públicament on l’objectiu no 
sigui generar dividends sinó millorar-ne el servei; i en sisè lloc, perquè l’aigua és vida, 
l’accés universal a l’aigua no pot estar sotmès a l’ànim de lucre, l’aigua és condició 
bàsica per assolir la dignitat dels pobles i les persones. Per tot això no podem 
desaprofitar l’oportunitat que suposa que la concessió de Sorea finalitzi durant aquest 
mandat per municipalitzar l’aigua i donarem suport a la moció de la CUP-PC i ICV-
EUiA. 
 
 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Creo que 
todos de una manera u otra perseguimos el mismo fin y se trata un poco de reducir 
los impuestos para los ciudadanos. Nosotros llevamos también la revisión de Sorea 
en nuestro programa porque analizando la factura podemos ver claramente que un 
75% de la factura del agua corresponde a impuestos y a tasas municipales y es una 
de las preocupaciones del ciudadano. Compartimos que hay que revisar el contrato o 
la adjudicación de esta empresa y si la municipalización resulta más ventajosa que la 
subcontratación o la adjudicación a otra empresa externa nosotros estaremos 
dispuestos a apoyarlo, presentaremos nuestras propuestas, analizaremos y 
estudiaremos cuál es la situación más ventajosa para los ciudadanos, repito, nuestra 
finalidad es reducir los costes fijos del ayuntamiento para reducir también los 
impuestos a los ciudadanos que es de lo que se trata también. Por tanto, el caso de la 
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municipalización se analizará, no siempre es ventajoso, el caso que nosotros 
analizaremos en este mismo Pleno es el tema de Promusa con zona azul, no 
consideramos que sea, lo trataremos más adelante, pero votaremos a favor porque 
consideramos que es necesario revisar el contrato de Sorea porque está fuera de lo 
común. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Nosaltres ja vam explicar el nostre vot afirmatiu, pensem que el 
que demana en aquest cas la CUP i altres grups polítics que també ho han comentat 
en campanya encara que no compartim algun aspecte ideològic del que han 
comentat, sí que vam dir que nosaltres fins ara com equip de govern el que hem fet 
sempre que ha arribat la finalització d’una concessió, quan s’ha aproximat, el que hem 
fet en els últims anys és una revisada i una posada a zero del servei que es tractés, 
introduint millores si calia, ajuntant concessions, etc., hem introduït conceptes molt 
novedosos i que ens han permès un major control i un millor servei, com és el cas de 
neteja viària i recollida d’escombraries on vam introduir aspectes de millora continua o 
facturació variable fins ara i vam reduir el cost d’aquest servei que es prestava, i per 
tant nosaltres ja pensàvem i així ho havíem fet saber també i ja ho havíem comentat 
alguna vegada doncs plantejar-nos aquesta revisió, podem fer-ho perfectament com 
més públic millor, és un tema sensible, però sí que volem estar convençuts de que la 
decisió que es prengui sigui la més beneficiosa pels santcugatencs i santcugatenques, 
per tant com més informació tinguem tots, millor podrem prendre les decisions del 
servei que ens interessa com a ciutadans. No voldria amb això dir -com han comentat 
alguns- que estem a favor de la municipalització dels serveis, nosaltres hem treballat 
quan hem pensat que convenia la prestació dels serveis amb col·laboració público-
privada i ho hem fet bé, i per tant ara encantats de posar-nos a treballar en aquest 
aspecte que no és fàcil, que és complex i que necessitem tots molta informació, per 
tant estem a favor. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Dues coses volia recordar, una que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que és qui 
regula aquest tema i que estava governada fins a les eleccions municipals pel PSC, 
ERC, CiU i Iniciativa, es va votar a favor de la pujada, menys Iniciativa que va votar 
abstenció, no va votar en contra, ho vull recordar perquè les paraules aquí són molt 
boniques però els fets són uns altres i aquesta votació va tenir lloc fa uns mesos, no 
és de fa 3 anys ni 5 anys, fa uns mesos, llavors demano coherència si us plau. I una 
altra cosa és que fa un temps, fa un any o un any i mig, vaig demanar a l’equip de 
govern el contracte amb Sorea, el de la concessió, i se’m va enviar un document que 
era una renovació però no era el document originari de la concessió, i quan vaig 
demanar el document originari se’m va dir que no es trobava i així va quedar el tema, 
ja li ensenyaré els correus electrònics; jo ho vaig demanar i se’m va dir que no es 
trobava, per a mi va ser una cosa bastant al·lucinant però bé, no hi havia més. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, no li puc dir, la concessió és de fa 
25 anys, no ho sé, en qualsevol cas jo crec que una comissió i un estudi de la situació 
actual ens anirà molt bé perquè crec que és al 2017 que acaba la concessió i per tant 
hem d’estar preparats per prendre la voluntat col·lectiva de què volem o com volem 
prestar el servei de l’aigua a la nostra ciutat. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: A 
veure si Sorea té una còpia del contracte. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No ho sé, el Secretari diu que sí que hi és. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (La present moció fou aprovada per assentiment dels 25 membres electius 
assistents). 
 

12.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I D’ERC DE 
SUPORT A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA AMB CARÀCTER 
PLEBISCITARI DEL 27 DE SETEMBRE. 

 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i les catalanes tenim el dret a 

decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en el principals tractats 
internacionals. 
 

El procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per 
la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del 
país marcada per la defensa i l’ampliació de l’estat del benestar, el combat contra 
l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita contra la corrupció. 
 

El passat 6 de març de 2015, les institucions i associacions que constitueixen el 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir varen aprovar un Manifest pel qual es reconeix, 
entre d’altres punts, que “les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de 
setembre d’enguany mantenen el dret a decidir exigit reiteradament i 
multitudinàriament per una gran part del poble català”, així com que, per promoure el 
dret a decidir, “el Pacte fa una crida a la participació ciutadana en el necessari debat i 
en la corresponent votació”. 
 

El passat 1 d’abril de 2015, a la ciutat de Girona, l’Associació de Municipis per 
la Independència va aprovar un manifest municipalista, anomenat “Declaració 
Municipalista de Cervera” en el que, en el seu punt 4, afirma que caldrà “iniciar des del 
mateix moment de la constitució dels nous ajuntaments, al costat de l’Assemblea 
Nacional Catalana, Òmnium Cultural i altres entitats, un període transitori de màxima 
inclusió i unitat d’acció de totes les organitzacions i partits polítics compromesos amb 
el procés a fi de garantir la victòria del conjunt de forces sobiranistes a les eleccions 
del 27 de setembre”. 
 

Atès que Sant Cugat del Vallès és un municipi adherit a l’Associació de 
Municipis per la Independència, i en coherència amb el fet que el consistori sorgit de 
les eleccions del passat 24 de maig té una majoria de grups polítics i regidores i 
regidors sobiranistes, davant l’anunci de la convocatòria d’unes eleccions amb 
caràcter plebiscitari el proper diumenge 27 de setembre. 
 

ATÈS que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) han iniciat recentment la campanya “Construïm estat. 
Paguem a Catalunya”, per a què els ajuntaments, consells comarcals, diputacions i 
altres ens locals catalans gestionin els seus impostos mitjançant l’Agència Tributària 
de Catalunya, cosa que té una projecció en la gestió integral que es materialitzarà 
amb la creació de les estructures d’estat, en aquest cas la hisenda catalana, 
l’Ajuntament de Sant Cugat 
 

ACORDA: 
 

1r.- Donar suport a les eleccions al Parlament de Catalunya, amb caràcter 
plebiscitari, del 27 de setembre. 

 
2n.- Adherir-se al Manifest subscrit el passat 6 de març de 2015 per les 

institucions i associacions que constitueixen el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
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3r.- Col·laborar amb les iniciatives de la societat civil catalana i, especialment, 
amb les promogudes per l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium Cultural que tinguin per objectiu estimular el debat i la 
participació de la ciutadania en aquestes eleccions. 
 

4t.- Fer el pagament de l’IVA i l’IRF dels treballadors municipals a través de 
l’Agència Tributària de Catalunya i estudiar la possibilitat que les diferents empreses 
municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès paguin l'IVA i l'Impost de 
Societats que els correspon a l'Agència Tributària de Catalunya d’acord amb el 
procediment adequat que els permet no incomplir la llei. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Aquesta és una moció que s’explica per si mateixa però que 
respon al moment excepcional que estem vivint, segurament el més excepcional des 
de la recuperació de les llibertats democràtiques. És un moment en el que es planteja 
un canvi de paradigma, ja no ens val continuar intentant aprofundir en l’autonomia sinó 
que el que es pretén com a poble és disposar de plena sobirania en un món cada 
vegada més interdependent, Catalunya aspira a gestionar per si mateixa les 
interdependències, i aquest plantejament es fa i s’ha fet des del principi amb un 
oferiment de diàleg i de pacte molt en el mateix estil del que ha passat al Regne Unit i 
a Escòcia per a poder decidir i per poder votar, aquesta és precisament la radicalitat 
democràtica del plantejament del moment que estem vivint. Aquest plantejament que 
es nega, aquesta voluntat però que malgrat aquesta negació s’aconsegueix plantejar 
en la convocatòria del 9 de novembre i que es reforça després amb el plantejament 
d’unes eleccions dites “autonòmiques” però que, efectivament, es plantegen amb una 
voluntat i amb una clara determinació de donar-los-hi un caràcter plebiscitari. 
Eleccions plebiscitàries perquè ara és l’hora de respondre amb un sí o amb un no, de 
donar resposta a aquesta voluntat democràtica i pacífica de la societat civil i d’una 
majoria de partits polítics que han apostat per donar-los-hi precisament aquest 
caràcter. És en aquest marc, sent Sant Cugat un ajuntament adherit a l’Associació 
municipalista per la independència i amb una majoria sobiranista fruit de les darreres 
eleccions del 24 de maig, també recordant la promesa o els juraments que van fer la 
majoria d’aquests regidors en la presa de possessió, en lògica continuïtat amb tot 
aquest plantejament, és en aquest marc que presentem aquesta moció, unes 
eleccions es basen en la participació i el que proposem és que l’ajuntament estigui al 
costat de tots aquells que promoguin la participació en aquestes eleccions, reitero, a 
les que els hi donem el seu caràcter plebiscitari. Ho volem fer com ajuntament perquè 
l’ajuntament és la primera estructura d’estat i per tant ha de donar costat a aquesta 
voluntat de fer d’aquestes eleccions un plebiscit el més participat possible. No obstant, 
volia també remarcar dos punts, hi ha hagut primer de tot unes esmenes presentades 
per Esquerra Republicana que han estat acceptades pel proposant original, per 
Convergència i Unió, i aquestes esmenes fan referència al fet de que hi ha un atès i 
una proposta de fer el pagament de l’IVA i l’IRPF dels treballadors municipals a través 
de l’Agència Tributària de Catalunya i també estudiar la manera en què les empreses 
de Sant Cugat ho puguin fer segons el procediment adequat que els permeti no 
incomplir la llei, val a dir que hi ha un informe del Secretari -informe que segurament la 
majoria de vostès hauran tingut accés- que manifesta la impossibilitat d’efectuar ara 
per ara aquest pagament sense contravenir la legalitat vigent. En la mesura en que 
aquesta moció expressa una voluntat política, el que proposem és que malgrat hi hagi 
aquest informe sobre la taula, es voti per tal de començar a estudiar la manera en què 
això es pugui fer. 
 

Hi ha un segon punt també a destacar que és una esmena “in voce” que faríem 
en aquest moment i que va referida al punt núm. 3 i que llegeixo textualment: 
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“Col·laborar amb les iniciatives de la societat civil catalana i, especialment, amb les 
promogudes per l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural...”, doncs nosaltres el que proposem atès que des que es 
va redactar aquesta moció fins al moment algunes d’aquestes entitats han explicitat la 
seva participació concreta en llistes polítiques també concretes, que aquesta part de 
l’”especialment...” quedés suprimida, de manera que el punt núm. 3 quedés amb el 
següent redactat: “Col·laborar amb les iniciatives de la societat civil catalana que 
tinguin per objectiu estimular el debat i la participació de la ciutadania en aquestes 
eleccions”, que és precisament la voluntat que expressava en la meva exposició 
inicial, la de precisament que l’ajuntament pugui fomentar la participació i la voluntat 
expressada per la majoria de la societat civil per convertir aquestes eleccions en 
plebiscitàries i avançar cap a la plena sobirania de Catalunya. 

 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 

en este caso lo que tengo que decir es que quiero saber si en virtud de las últimas 
declaraciones del Sr. Durán, que es el líder de Unió ahora mismo, el equipo de 
gobierno que está compuesto por Convergencia y por Unió, si está de acuerdo en 
todo esto porque el líder de Unió ahora mismo no está en la misma línea, por lo que 
he oído en sus propias declaraciones. Entonces aquí hay toda una serie de 
incongruencias empezando por esta, y siguiendo porque se tiene la concepción del 
derecho a la democracia o del ejercicio de la democracia de una forma adulterada a 
como es o debería ser en realidad. El ejercicio de la democracia por los ciudadanos 
que se hace en las elecciones, sean cada 4 años o cada menos, porqué en Cataluña 
en cinco años vamos a celebrar 3 elecciones autonómicas, ésta será la tercera en 
cinco años y más democracia que eso pues difícilmente, porque además también se 
hacen otras vías de participación, o se deberían hacer otras vías de participación, 
pero elecciones ya no podemos hacer más porqué sería una cada año. Entonces los 
equipos de gobierno aquí son muy inestables, no aplican sus programas, no hacen 
nada por salir de la situación de crisis que tenemos, si salimos de la crisis es gracias a 
otras cosas y a que la gente tira del carro, no a que el Gobierno autonómico haga la 
posible y todo se basa en una solución a futuro que tampoco se sabe si va a tener 
éxito. Pues en base a esto generamos todo el debate político y hablamos de la falta 
de…, como si en estas elecciones no hubiera democracia, y eso no es cierto, y aquí 
está la adulteración del ejercicio de la democracia, ya votamos cada dos años en este 
caso, por lo tanto más ejercicio de democracia que en Cataluña no ha habido en 
ningún otro sitio. Se dice que los catalanes y las catalanas tenemos el derecho a 
decidir nuestro futuro en libertad, pues sí, claro que lo tenemos, y lo tendremos que 
tener siempre, pero es que ya lo ejercemos con las elecciones cada vez que hay 
elecciones y las están convocando cada dos años. Nadie nos ha impedido ir a las 
urnas cada vez que el Sr. Artur Mas ha convocado elecciones o en las elecciones 
anteriores, no nos lo ha impedido nadie, hemos ido, hemos depositado nuestro voto y 
hemos decidido quien tenía que gobernar, al menos con las mayorías que ha habido 
hasta ahora. Hemos votado también el Estatut, hemos votado elecciones generales, 
hemos votado unas cuantas veces, y ahora dentro de poco va a haber otras 
elecciones generales después del 27 de septiembre en las que podremos votar 
también, o sea que en fin aquí el ejercicio de la democracia cada uno lo entiende 
como quiere y desde estos sectores podríamos decir soberanistas se entiende de una 
manera partidista y que rompe desde cualquier punto de vista el principio de 
naturalidad porque el ejercicio desde las instituciones de la democracia de esta 
manera para mí rompe todo el principio de neutralidad y que se fomente desde los 
poderes públicos, no desde los partidos, que desde los partidos se puede promover lo 
que se quiera, de hecho eso es la democracia, que desde los partidos se promueva 
cualquier iniciativa, cualquier posición política, etc., pero no desde las instituciones, las 
instituciones tienen que ser neutrales, y eso no se produce, desde aquí del 
ayuntamiento se acaba de demostrar la voluntad de fomentar que se participe pero 
escoradamente, hacia una opción, no hacia la otra. 
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. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Comencem el mandat i comencem amb mocions que poc tenen a veure amb Sant 
Cugat en aquest sentit, poc tenen a veure, sí, és clar, tot té a veure amb Sant Cugat si 
ho agafem des d’un marc global. Nosaltres vam demanar en la Junta de Portaveus un 
informe sobre una qüestió que era el titular de la moció, si en una moció amb una 
intenció política la paraula “plebiscitàries”, perquè l’ordenament jurídic en aquest sentit 
alhora de convocar eleccions no preveu el concepte “plebiscitàries”, per tant vam 
demanar aquest informe, el Secretari ens ha remès un informe, que a més a més 
també puntualitza algun dels aspectes a que s’ha referit el Sr. Calvet en que no està 
clara la possibilitat de que es paguin tots els impostos a través de l’Agència Catalana 
de Tributs, fet que també nosaltres crèiem que no s’ajustava una mica a la legalitat, 
però bé, és igual, el seguim mantenint, tot i que no s’ajusti el seguim mantenint en 
l’ordre del dia, ens diu després que decau el punt número 3 perquè les entitats, l’ANC i 
Òmnium Cultural doncs ja participen en una candidatura i per tant no estaria ben 
escrit, doncs bé llavors també hauria de caure el punt anterior perquè no té cap tipus 
de sentit d’adherir-nos a un manifest d’unes institucions que han deixat de ser mers 
instruments socials per passar a ser agents actius en la política. Altres consideracions 
que nosaltres podríem fer i a més a més torno a l’informe del Secretari que diu que la 
declaració del caràcter polític no té efectes jurídics sinó d’intencionalitat, és un 
posicionament polític del nostre Ple, bé, aquí els hi podria donar una mica la vènia 
però sí que és veritat que quan toca el punt dels impostos diu que no existeix una 
base legal segons l’ordenament jurídic i a més a més amb una nota emesa el 
setembre de l’any 2013, per tant aquesta moció segueix sense aguantar-se. Nosaltres 
no creiem en l’oportunitat d’aquesta moció a hores d’ara, tampoc entenem que es 
pugui obligar als treballadors d’aquest ajuntament a cobrar a través d’una agència 
sense haver-ho consultat, ens agradaria saber si vostès han consultat als sindicats 
d’aquesta casa per a fer aquestes propostes, que potser estaria bé, potser els 
sindicats tenen alguna cosa a dir en nom dels treballadors, potser diuen que sí i 
llavors nosaltres acceptarem el que diu la majoria. Com que nosaltres no defensem 
que siguin unes eleccions plebiscitàries, nosaltres hem fet un programa i ens 
presentem sota un programa i amb un equip de persones per poder governar i per 
poder tirar endavant aquest programa, cosa que de moment els grups proposants 
se’ls hi desconeix aquest programa. També els hi diré una altra cosa perquè jo no 
entraré en debats, ni jo ni els Socialistes de Sant Cugat entrarem en debats en el 
tema de la sobirania perquè ja fa masses anys que estem arrossegant aquests debats 
que el que fan d’alguna manera és despistar sobre l’acció del govern local, i els hi 
direm que la nostra formació s’abstindrà d’aquí en endavant, durant aquest mandat, 
en tots aquests temes i poques declaracions farem més en aquest Ple municipal. 

 
. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Anuncio d’entrada que nosaltres ens abstindrem en aquesta moció. El primer 
motiu és que quan nosaltres vam veure el títol on es deia que aquestes eleccions 
tenien caràcter plebiscitari quan llegíem la moció, ni els acords, ni els atesos 
afirmaven això. Es va demanar si això es podia canviar però en principi se’ns va dir 
que no. Enteníem nosaltres que l’important eren els acords i un d’aquests acords diu 
“Adherir-se al manifest del 6 de març del 2015 del Pacte pel Dret a Decidir”, i nosaltres 
no és que hi estiguem d’acord, és que nosaltres hem signat aquest mateix Manifest. I 
pel que fa al segon acord que proposa o que proposava en aquell moment “Estimular 
el debat i la participació en aquestes eleccions” malgrat que ara hagi estat 
lleugerament modificat, doncs evidentment també hi estem d’acord. Per tant amb 
aquests dos acords no hi teníem cap problema. Amb l’esmena que s’hi va afegir 
després de la possibilitat o de la defensa si ho volem dir així de l’Agència Tributària 
Catalana en principi també hi estàvem d’acord. Amb el que nosaltres no creiem de 
tota aquesta moció en principi és la consideració d’aquestes eleccions com 
plebiscitàries, i sobretot en aquests moments tal com està la situació, cosa que pot 
canviar perquè ja veiem que d’un dia a l’altre això canvia, doncs és el plebiscit que en 
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aquests moments tenen aquestes eleccions, sembla que sigui entorn de la figura de 
l’Artur Mas però res més, per a nosaltres doncs la consulta democràtica sobre la 
relació que volem tenir amb Espanya no es pot substituir amb unes eleccions al 
Parlament i menys encara amb una declaració unilateral d’independència, perquè una 
cosa és escollir la relació que volem tenir amb Espanya i l’altra combregar amb la 
política de retallades a tort i a dret que el Govern està practicant, i volem deixar clar 
que no és que haguem baixat del carro és que nosaltres aquest carro del dret a 
decidir en el que encara hi som i el que estem intentant és fer-lo més gran, i pensem 
que qui pensi que és més fàcil fer una declaració unilateral d’independència que 
convocar un referèndum doncs francament que ens ho expliquin. Per aquests motius 
nosaltres farem una abstenció en aquesta moció. 

 
. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 

primer lloc m’agradaria matisar i em sap un cert greu que per part d’Iniciativa ara 
tornem a reconduir el debat amb el tema del títol quan jo crec que vaig ser jo mateixa 
qui a la Junta de Portaveus va proposar si canviàvem alguna paraula del títol amb la 
que vosaltres no us sentíssiu bé doncs si després hi havia el vot favorable que 
estàvem disposats a canviar-lo, i continuo mantenint el mateix. No m’agradaria que 
per un títol d’una moció, que a vegades pot ser més o menys encertat, decidíssim el 
vot. 

 
D’altra banda també referent a les paraules del representant del PSC jo no sé 

qui despista més en aquest Ple, si aquest tipus de mocions o altres tipus de 
declaracions, però en fi, això és un tema que ja anirem veient durant aquests quatre 
anys. 

 
Per part del grup d’Esquerra-Mes, com no podia ser d’una altra manera, a 69 

dies d’un dels moments -deia el Sr. Calvet- segurament dels més importants, jo crec 
que probablement sigui el més important i transcendent per una societat, pensem 
quantes societats -ja no contemporànies sinó de tots els temps- han tingut l’oportunitat 
de canviar el seu futur col·lectiu com a poble, nosaltres en serem protagonistes i això 
sincerament arriba a fer vertigen. El que passa és que el 27 de setembre l’objectiu és 
guanyar perquè precisament el que volem amb la independència, que no és l’objectiu 
final, sinó que és tenir aquesta eina fonamental per poder tirar endavant aquesta 
societat i resoldre els seus problemes, i aquesta eina fonamental és senzillament ser 
un Estat, volem ser un país normal per prendre decisions normals. Jo contestaria a 
tots aquells que heu dit que no haurien de ser unes eleccions plebiscitàries dir-vos que 
els independentistes, més que a ningú, ens hagués agradat poder exercir el dret a 
l’autodeterminació a través d’un referèndum perquè certament és la millor manera de 
decidir, una pregunta clara, una resposta clara que mereixi un sí i un no. Però això no 
ha estat possible, això no se’ns ha deixat fer, el Govern del PP no ens ha permès i em 
temo que malauradament cap govern dels dos grans partits espanyols mai ens 
permetria fer-ho, altres no sé si en seran capaços però ara ja no hi som a temps 
perquè tenim molta pressa. 

 
Alguns dels qui avui estem asseguts en aquest Ple vam dir que les passades 

eleccions del 24 de maig serien unes eleccions com una primera volta, i ho dèiem 
perquè sabíem que els ajuntaments que naixerien després d’aquest 24 de maig serien 
determinants alhora de contribuir a aconseguir aquest objectiu final per donar-nos 
l’eina de l’Estat. Jo no conec cap institució al món, i si no el Sr. Benejam que em 
corregeixi, com a mínim que estigui representada de forma democràtica, que sigui 
neutral en res, les institucions representades de forma democràtica, precisament 
prenen partit perquè aquells que els representen tenen una ideologia i defensen un 
programa, i per tant no reclamem a l’ajuntament de Sant Cugat ni a cap ajuntament 
que es mantingui neutral quan té una majoria legitimada per unes eleccions que li 
donen precisament la capacitat i la legitimitat d’expressar-se en aquest sentit. En 
qualsevol cas és evident que és a partir del 28 de setembre que tenim aquesta gran 
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feina, aquesta feina de construir un país que miri endavant i que tingui uns millors 
drets civils i socials pels seus ciutadans, i és per això que hem de començar a 
construir aquelles estructures d’estat fonamentals, com dèiem abans, i la hisenda 
pròpia sens dubte n’és una d’aquestes. Nosaltres ens referíem quan demanàvem a 
l’ajuntament de Sant Cugat -que no és la primera vegada que ho fèiem-, de fet ja va 
haver-hi una moció presentada per l’ANC el 18 de juny de 2012, on aquest grup o part 
d’aquest grup no hi era representat però sí que va donar-hi el seu suport, que ja feia 
aquesta proposta, però és que a més a més l’Associació de Municipis per la 
Independència ha iniciat aquesta campanya que es diu “Construïm Estat, paguem a 
Catalunya” on precisament faciliten als ajuntaments que formen part d’aquesta 
associació aquest pagament i entenc i sí que m’agradaria que després el Sr. Calvet 
m’ho torni a dir de forma clara i inequívoca que a través d’aquesta moció sí que farem 
el pagament de l’IVA i de l’IRPF dels treballadors d’aquest ajuntament.  

 
En qualsevol cas, els esdeveniments de la setmana passada han aclarit el 

panorama polític i ens ha acostat una mica més a aquest objectiu. I jo volia deixar 
molt clar que la llista de la que formarà part Esquerra i Més, juntament amb altres 
entitats de la societat civil i altres partits polítics, és clarament una papereta del sí a la 
independència, i és que no ens ha tocat una altra que fer-ho d’aquesta manera. N’hi 
haurà d’altres de paperetes, tan contundents com aquesta, i d’altres potser no ho 
deixen tan clar, en tot cas la que avui representem nosaltres ha estat una realitat 
perquè reflecteix moltes sensibilitats i representa a molta gent, per això nosaltres hi 
som, recordem que aquest és un procés que va de baix cap a dalt i per això des dels 
ajuntaments hi tenim tant a dir. En definitiva, el 28 de setembre, un cop haguem 
assolit aquest objectiu, comença el més important que és construir una república 
justa, equitativa, neta de corrupció i on valgui la pena viure-hi, perquè la 
independència és un dret però alhora és una necessitat urgent per ajudar a la gent 
que més pateix i des d’Esquerra-Mes no renunciarem mai a cap de les dues coses, 
mai, fins la victòria final. 

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

una qüestió d’ordre i potser per desconeixement nostre, no sabem per què en la 
moció anterior de la municipalització de la gestió de l’aigua, dels dos proposants de la 
moció només n’ha parlat un, i en aquest cas han parlat els dos proposants i no sabem 
si és correcte. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, només n’ha parlat un, i després hem donat el 

torn a tots els grups. Hem fet exactament el mateix. 
 
. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: No 

entraremos en debate porque podríamos alargarnos muchísimo y creo que ya habrá 
ocasión de aquí al 27 de septiembre de entrar a debate. Yo lo que me gustaría es un 
poco revisar la moción que ha presentado el Sr. Calvet y los diferentes puntos, 
intentaré ser breve, cuando en el punto número 1 hacen referencia a los principales 
tratados internacionales mi partido hemos estado buscando las referencias a las que 
ustedes hacen mención aquí y lo único que hemos podido encontrar son dos 
Resoluciones de Naciones Unidas, una la 2625/25 y la Resolución 1514/15, estas son 
de Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970 y del 14 de diciembre de 1970, estas 
hacen referencia al derecho a decidir, porque lo de la autodeterminación es un 
término que se han forjado ustedes solos, y hace claramente referencia a una serie 
de…, pone claramente: “Los pueblos y territorios coloniales” y cita explícitamente una 
cosa: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá que 
autoriza o fomenta cualquier acción para quebrantar la integridad de los estados 
soberanos que se rigen por la igualdad de derechos y de la libre determinación de 
aquellos pueblos que estén dotados de un gobierno que represente a la totalidad del 
pueblo que pertenece al territorio”, España es un país democrático y en el parlamento 
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actual, en el Congreso, está representado con un casi 20% de compañeros de sus 
respectivos partidos y, en breve, también de los nuestros, por tanto se supone que 
nuestras opciones democráticas están representadas. 

 
Yo les brindo a ustedes, si quieren les facilitaría los documentos, porque parece 

que ustedes como buenos legalistas deberían conocerlos para identificar que 
efectivamente ustedes se basan en un marco legal que no existe, uno propio, y eso es 
difícil de asumir. 

 
Continuando un poco con la moción, hacen ustedes referencia aquí de unas 

cosas que son muy atractivas también para nosotros, como el estado del bienestar, el 
combate contra el paro, la pobreza, desigualdades, la lucha contra la corrupción. 
Curiosamente también buscando en internet hemos encontrado un documento de 
“European Quality of Government Índex” del 2009 donde pone a Cataluña aquí en 
color rojo, esto del 2009 es mérito de los señores del tripartit, y como usted ve el color 
contiene marcas bastante diferentes, nosotros somos más parecidos a países con 
una amplia tradición de corrupción, en este caso son regiones europeas, si quiere 
también le facilitaré el enlace. No obstante también, para no echar la culpa de todo al 
tripartit nosotros hemos actualizado este informe y nos hemos ido al del 2013, y en el 
2013 donde ya gobernaba su partido pues también aparece Cataluña con un color 
muy parecido a regiones de la Europa del Este como Polonia o como regiones de este 
centro. Dinamarca es azul oscuro. Me sorprende que ustedes puedan representar 
ninguno de estos valores, ninguno, que subrayan tanto en la moción. 

 
Podríamos seguir debatiendo toda la moción pero a mí me gustaría ir un poco a 

lo que realmente me preocupa de esta moción, y es el punto que ha mencionado 
antes el Sr. Calvet, y es el que hace referencia a “colaborar con las iniciativas de la 
sociedad civil catalana” y esto me da miedo porque ¿qué significa exactamente 
“colaborar”?, es decir, ¿cuántas decenas de miles de euros de las arcas públicas del 
Ayuntamiento de Sant Cugat va a costar esta colaboración?, ¿cuántas horas de las 
brigadas se van a quitar de trabajo municipal para fomentar o para ayudar a estas 
asociaciones?, es decir, ¿está estipulado qué cantidad de dinero se va a dedicar, se 
va a expoliar de las arcas públicas, para fomentar y ayudar a estas asociaciones?, 
otro punto también que me gustaría ya que estamos hablando del debate, echo en 
falta aquí también una asociación que fomentaría el debate que es Sociedad Civil 
Catalana, y no veo que la hayan mencionado. 

 
. REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: El 

president de Societat Civil Catalana va als homenatges del Alzamiento del 18 de juliol, 
és a dir que fomentar la convivència aquest senyor, poc. Celebro que s’hagin 
documentat tant, amb mapes amb dos, tres i quatre tintes, veig que clarament aquest 
és el seu tema, el que més els motiva. Nosaltres, sincerament, sense moltes ganes 
d’allargar el debat, nosaltres som independentistes, tots els gestos, tots els 
posicionaments, tots els actes, totes les accions encaminades a exercir la sobirania 
legítima que té el nostre poble i que no la segrestin en benefici electoral, hi serem. Hi 
serem donant suport, en aquest cas, en el cas d’aquesta moció, i per tant votarem a 
favor. Les eleccions plebiscitàries eren un compromís post 9 de novembre que el Sr. 
Mas va allargar i que nosaltres afegim que han de ser plebiscitàries i constituents, no 
ho hem deixat de dir mai i per això la nostra aposta també és una de pròpia perquè 
entenem que ha d’estar representada tota la pluralitat del país en aquestes eleccions, 
una gran majoria social del nostre país ha exigit en un interminable procés sobiranista 
des de fa moltíssims anys que aquestes eleccions es duguin a terme i es constitueixi 
ja d’una vegada per totes aquest nou país. Nosaltres demanem que hi hagi sobirania, 
reivindiquem sempre que hagi sobirania a tots els nivells perquè sinó ens passarà 
com Grècia, i si no aconseguim que aquestes eleccions siguin constituents i fem un 
nou país potser ens ve una Troika i ens fa un cop d’estat, depèn de les condicions o 
del que decideixi la gent votar si és el cas de que no li agrada. 
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No entraré intervenció per intervenció. On no hi ha democràcia és en l’Estat 

espanyol. L’Estat espanyol es una presó de pobles que l’únic que fa és entorpir i 
molestar la voluntat legítima del poble que durant anys i panys ha intentat d’una banda 
i per l’altra i d’una manera i per una altra manera intentar exercir aquesta veu i aquest 
dret a decidir. Ja voldríem fer una consulta democràtica però és que no ens deixen, 
nosaltres ja la volem fer però és que no ens deixen. Hem exhaurit totes les vies 
democràtiques fins ara, alguna de les coses que ens queda és seguir fent actes, 
seguir fent accions encaminades a exercir la sobirania, des d’avui mateix, des dels 
ajuntaments, des de les places, des de les associacions, però també actes simbòlics 
com el d’avui que és donar suport a aquestes eleccions plebiscitàries. 

 
Simplement i per acabar i perquè no em vull allargar i ja tenim ganes de votar, 

només recordar que aquells que en les qüestions d’injustícia, en casos d’injustícia, 
escullin la neutralitat, el que fan és posicionar-se a favor de l’opressor. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
Vots a favor:      18 (CiU, CUP i ERC-MES) 
Vots en contra:    4 (C’s i PP) 
Abstencions:       3 (ICV-EUiA i PSC) 

 
13.- MOCIÓ AMB CARÀCTER URGENT DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS PER APLICAR ELS COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DEL VALOR 
CADASTRAL AL NOSTRE MUNICIPI I QUE FINALITZA EL PROPER 31 DE 
JULIOL. 

 
ATÈS que a l’any 2006, punt àlgid de la bombolla immobiliària va tenir lloc la 

revisió cadastral en base a uns valors de mercat que no es corresponen amb els 
actuals, al haver caigut el valor dels immobles en un percentatge molt significatiu. 

 
ATÈS que encara es pot sol·licitar l’aplicació del coeficient reductor per aquest 

exercici, ja que s’ha allargat el termini per sol·licitar-ho fins el 31 de juliol de 2015, 
segons la Disposició Transitòria 4ª de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
al 2015. 

 
ATÈS que és urgent portar al Ple la possibilitat de que el nou govern municipal 

pugui acollir-se aquesta opció que finalitza en els propers dies (només 11 dies 
naturals des del proper Ple a celebrar el 20 de juliol fins al 31 de juliol), no essent 
possible posposar aquesta moció per a propers mesos doncs no tindria cap validesa. 

 
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa que el Ple Municipal 

de Sant Cugat del Vallès acordi: 
 
PRIMER.- Sol·licitar formalment l’aplicació del coeficient reductor per aquest 

exercici comunicant-lo a la Direcció General del Cadastre. 
 
SEGON.- Obrir un debat amb la resta de forces polítiques sobre la necessitat 

de decidir el futur tipus de gravamen sobre l’IBI que s’està aplicant a la nostra ciutat. 
 
TERCER.- Informar a la ciutadania de la baixada del Valor Cadastral resultant 

de l’aplicació del coeficient reductor. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: En 
primer lloc i per fer públic sobretot als assistents aquesta moció que nosaltres creiem 
que té un fort calat i la voldria fer pública, tampoc és molt llarga, llegiré els atesos que 
són els següents. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Bláquez dóna lectura a l’anterior 
moció). 
 
 Ara faré una petita explicació de l’esperit d’aquesta moció. El espíritu de la 
moción no es otro que el de ajustar, como ya se ha dicho, el valor catastral que ha ido 
subiendo a medida que subía el precio de los inmuebles, ha llegado a un tope y luego 
cuando se ha producido la rebaja del precio de la vivienda pues no se ha producido 
este reajuste. Los ayuntamientos normalmente no tienen demasiados instrumentos 
realmente para afectar lo que es el precio de la vivienda, es complicado, pero sí en 
este caso su mantenimiento, con lo cual con el mantenimiento manejamos dos 
palancas, una es el tipo de gravamen y la otra es el valor catastral, sobretodo en la 
afectación del IBI, y también quería comentar que independientemente de lo que son 
los tributos municipales la reducción del valor catastral supone que los ciudadanos en 
los impuestos que nosotros recaudamos como son el Impuesto de Patrimonio o en 
algunos supuestos del IRPF pues también vayan a ver que no se les sangra tanto, 
estamos sangrando demasiado al ciudadano que a veces tiene una necesidad de 
tener más el dinero en el bolsillo para ahorro o inversión, etc. 
 
 ¿Cuáles son los colectivos que lo van a notar a nivel favorable más?, pues 
seguro que van a ser los jóvenes, esos jóvenes que se están yendo de Sant Cugat 
porque esta ciudad es demasiado cara, la vivienda es cara y su mantenimiento es 
caro, los jóvenes en los últimos años porque la crisis ya se va agudizando todos los 
colectivos no solamente jóvenes sino parados de larga duración, personas con 
pensiones bajas, etc., es decir vemos que la base se va ensanchando. 
 
 En la propia mención hay un tema bastante delicado por el tema del descuadre 
que puede suponer de cara al año que viene el presupuesto que es vamos a tocar 
una palanca, que creemos que es muy justo tocarla, que es la reducción del valor 
catastral y vamos a abrir un período de debate en los próximos meses de cuál es el 
tipo de gravamen que vamos a aplicar en el IBI, lo digo porque me gustaría que aquí 
este debate fuera rico y que todas las fuerzas políticas se posicionasen, pero que 
quede claro que la moción que presentamos es simplemente acogernos a esta opción 
de reducir el valor catastral y, luego, en los meses siguientes, me gustaría que 
abordásemos la otra cuestión de escoger el tipo de gravamen que creemos que 
puede beneficiar al ciudadano pero que no sea un descalabro para las finanzas 
municipales. 
 
 Por último agradecemos que haya habido unas enmiendas por parte de 
Convergència i Unió y que en principio se haya sumado a nuestra propuesta. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros sumarnos a esta moción puesto que entendemos que este mecanismo legal 
que nos permite ahora reducir un poco el coste, aunque sea un poco sin tener que 
reducirlo demasiado para que después podamos ir mitigando la subida en los dos 
años próximos por ejemplo a través del tipo impositivo pues ya está bien, nosotros 
hemos ido pidiendo que se solicite una ponencia de valores, cosa que ya se ha hecho, 
pero lo venimos pidiendo desde el inicio de la legislatura, siempre hemos creído que 
había que rebajar el IBI porque estaba alto, en Sant Cugat los valores catastrales son 
muy altos, y creemos que este efecto de reducción va a ser muy positivo para la 
gente. Tendrá un efecto secundario que será que en las plusvalías se recaudará 
menos pero también nosotros pensamos que en las plusvalías se recauda mucho 
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más de lo que se debería recaudar, primero porque el tipo impositivo está alto, está al 
máximo, al 30%, el tipo impositivo del impuesto de plusvalía municipal y, segundo, 
porque se están cobrando plusvalías municipales en los casos en que la gente vende 
por debajo del precio de adquisición, cosa que es a nuestro modo de ver ridículo que 
la gente pague una plusvalía cuando ha tenido una minusvalía, aun así el 
ayuntamiento la cobra, pero bueno, esto aun así mitigará un poco esa disfunción que 
hay. Votaremos a favor. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres també ens vam presentar a aquestes eleccions amb una voluntat de que 
havíem de reordenar tot el que eren els nostres impostos i les nostres taxes, i 
evidentment la revisió del cadastre també era un dels punts del nostre programa 
electoral, hem pogut veure un desfasament que és evident i que a més a més ens 
generen unes plusvàlues molt superiors a les que tenim previstes en el pressupost. 
Ara m’explico, donades les explicacions del Sr. Brugarolas en la passada Comissió 
Informativa, ara començo a entendre com en els darrers exercicis ens van sortir 
plusvàlues de sota les pedres i vam poder salvar la liquidació dels exercicis dels anys 
passats, per tant tenen aquesta explicació, fem una previsió, recaptarem molt més i, si 
tenim algun imprevist, com que tenim aquesta recaptació doncs podrem justificar a 
través de plusvàlues com va ser així a través dels exercicis. 
 
 Nosaltres ho entenem i a més a més compartim la moció del grup de 
Ciutadans, en que és necessari fer una revisió del cadastre, tenim marge amb el tipus 
impositiu de l’IBI, tot i que nosaltres som partidaris que els impostos no s’han de 
baixar de manera lineal sinó que ha d’haver-hi una progressivitat amb el que 
s’anomena la tarifació social com vostès es van comprometre i com no estan aplicant. 
És a dir, qui més té més ha de pagar i, qui menys té menys ha de pagar, i això es pot 
traduir també en la revisió dels nostres impostos i de les nostres taxes. En aquest cas 
s’està parlant del cadastre i per tant compartim l’esperit de la moció, compartim la 
urgència perquè la sol·licitud s’acaba del 31 d’aquest mes i per tant hi donarem el 
nostre vot favorable. 
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres el 2012 ja vam votar en contra d’una moció similar que va presentar el Partit 
Popular i en aquest cas farem el mateix. Nosaltres votarem en contra ja que no estem 
d’acord amb una rebaixa de la recaptació de l’IBI en termes generals. L’IBI és el 
principal impost municipal i és la principal font de recaptació de l’ajuntament, i en una 
societat com Sant Cugat pot sostenir l’IBI actual sense cap mena de problemes i més 
si s’apliquen bonificacions per famílies i persones que no poden pagar-ho. En el 
context actual de retallades del servei públic i de crisi econòmica no podem prescindir 
d’un impost tan important per les arques municipals i és per això que votarem en 
contra. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Com dèiem ahir Sant Cugat és un dels municipis de l’àrea metropolitana amb 
una major pressió fiscal i nosaltres entenem que aquesta moció és positiva, és una 
moció positiva bàsicament perquè atorga a l’ajuntament un vehicle per poder jugar 
amb pujades o baixades del coeficient a partir del qual fer política, per tant jo em 
centraré amb aquest, alguns creuran que el que hem de fer és baixar els coeficients 
per tal de reduir els impostos un 30%, per dir alguna cosa, reduir la recaptació de l’IBI 
un 30% que vol dir reduir els serveis un 30%, i altres creuran que el que es pot fer és 
mantenir uns augments o unes baixades segons l’IPC, o altres fins i tot pujar-los un 
20% per tenir un 20% més de recursos, que tampoc és la nostra posició. 
 
 Com els hi deia des dels anys 90 la pressió fiscal, l’augment de l’IBI a Sant 
Cugat, ha estat d’un 300%, si li traiem i per ser justos la inflació, un 200%, per tant 
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com és evident hi ha hagut una pujada molt més significativa del preu de la vida i per 
tant entenem que cal una correcció en aquest aspecte. El nostre grup també portava 
-com altres- una revisió que cal que es faci aquesta revisió cadastral, una revisió 
cadastral que -com recordarà el company del Partit Popular- el govern actual de l’Estat 
ha impedit que els municipis ho puguin fer, no sé si el nostre ajuntament, l’equip de 
govern va instar a la revisió cadastral o no, que sí, però entenem que en quant hi hagi 
un canvi de majories caldrà instar a una revisió cadastral, mentre tenim aquest vehicle 
que ens proposen els companys de Ciutadans que entenem que segurament fins i tot 
s’hauria d’haver fet altres anys, com a mínim podíem haver jugat amb aquesta 
situació i tenir cobertes ja la problemàtica de les plusvàlues que entenem que sí que 
és una problemàtica això de les plusvàlues, i sobre les plusvàlues hauríem d’establir 
dues diferències, primer les plusvàlues de ciutadans, que és evident que quan un ven 
un pis aquí a Sant Cugat i en d’altres municipis s’ha de pagar un percentatge altíssim 
d’impostos que en alguns casos treu qualsevol benefici o pèrdua que es pugui tenir, 
fins i tot pots tenir pèrdues segons l’hipoteca que tinguessis i ho hem de separar 
d’algunes de les recaptacions que hem tingut en els darrers anys que sí que han 
permès en alguns casos quadrar el pressupost que podríem definir-ho com vendes 
especulatives entre grans grups inversors que han generat unes molt bones 
inversions d’edificis sencers que en aquest cas han servit per a fer altres actuacions. 
Per tant aquesta problemàtica d’aquest segon punt que els hi comentava és aquell 
que a nosaltres ens fa una certa por futura, no per la moció perquè la moció no 
aborda aquest tema sinó que aborda els àmbits generals, i és per aquest punt que el 
nostre grup tenia dubtes de si fer un sí crític o una abstenció positiva i hem triat aquest 
segon camí. 
 
 Certament, com diu la moció, a partir d’ara s’obrirà quin és el coeficient que 
servirà per indicar quina és la pujada que tindrà l’IBI, o quina és la reducció que tindrà 
l’IBI, o quina és la congelació que tindrà aquest IBI, i això tindrà els seus efectes en el 
pressupost municipal i sobretot i ràpidament en les ordenances fiscals, especialment 
la de l’Impost de Béns Immobles i de Plusvàlues. Per tant jo crec que s’obre una 
oportunitat per intentar -segons el nostre grup-, primer, que hi hagi una justícia, per 
tant que els cadastres s’adeqüin d’aquesta manera com a mínim a una certa realitat, 
entenem però que cal un període de transició en aquest període, en aquests anys, fins 
que es pugui fer la revisió cadastral, i no agafo paraules meves, agafo paraules del 
tinent d’alcalde d’Economia sobre aquesta situació, i per tant jo crec que cal que 
tinguem tots un cert atemperament sobre com podem fer el pressupost, i ara sembla 
que estiguem fent de govern, però segurament cal que ens ho mirem, bàsicament 
com els hi deia, el nostre grup s’abstindrà positivament. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Abans de 
tot dir que nosaltres no hem vist les esmenes de Convergència en aquesta moció, pot 
ser que no les haguem vist?, jo no sabia que hi havia esmenes. En tot cas aquesta 
moció a nosaltres ens ha generat forces dubtes, ens en segueix generant, avui no 
votarem a favor ni votarem en contra, finalment ens abstindrem i explicaré una mica 
per què. La moció és guanyadora en el sentit de l’enunciat, paguem pocs impostos, és 
molt car Sant Cugat, hi ha algunes coses que no són certes, hi ha fets objectius com 
que el valor cadastral a Sant Cugat és molt elevat i segurament amb una revisió 
baixarà. Per a nosaltres per això la moció dic que és guanyadora, té uns atesos 
guanyadors, perquè defuig una mica el debat que hem estat intentant dur sempre que 
hi ha hagut debats de pressupostos. Nosaltres quan parlem d’IBI que és pràcticament 
la meitat dels ingressos de l’ajuntament en els debats de la liquidació, de les 
ordenances, del pressupost, diem que la qüestió no és exactament quin tipus 
impositiu d’IBI sinó qui paga què, perquè no és una qüestió lineal, aquí a Sant Cugat 
per sort o per desgràcia tenim una part de la població que pot pagar molt més IBI del 
que paga i una part important també, les classes populars, que també són bastant 
nombroses a Sant Cugat i que haurien de pagar menys. Nosaltres no volem..., la 
pressió fiscal de per si no és bona per les classes populars però hi ha gent a Sant 
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Cugat que s’ho pot permetre, per tant em sembla a mi que..., i no ho dic en termes 
pejoratius en aquest cas sinó de definició populista, el fet d’agafar la bandera i abaixar 
els impostos perquè és molt fàcil reclamar-ho però pensem que defuig del debat, per 
tant nosaltres estem d’acord en que es revisin els valors cadastrals, creiem que seran 
més baixos, ho han de ser, Sant Cugat és una ciutat cara, però al defugir el debat 
principal sobre la qüestió impositiva, nosaltres no votarem a favor. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DE L’ EQUIP 
DE GOVERN: Sobre aquesta qüestió n’hem parlat molt, els hi vull recordar una cosa 
que ja tots sabem, que aquest equip de govern, millor dit, l’anterior, ja va instar 
formalment al menys dues o tres vegades la revisió dels valors cadastrals, una nova 
ponència, però que les circumstàncies econòmiques no ho recomanaven segons 
se’ns deia des de la Direcció General del Cadastre, i que per tant això no ha pogut ser 
possible fins ara. Que l’aplicació d’aquest coeficient tothom sabíem, i jo així ho vaig 
traslladar tant als proponents de la moció com en la Comissió Informativa que d’una 
forma més o menys imminent l’hauríem d’aplicar, per una raó molt senzilla, que és 
que nosaltres a mesura que la base liquidable de l’IBI anava pujant i anàvem baixant 
el tipus doncs hem arribat pràcticament al tipus mínim legal i que en un moment o un 
altre, vull dir en un moment imminent, si no el 2016 hauria d’haver sigut segur el 2017, 
hauríem d’haver aplicat alguna mesura que ens permetés reduir aquest valor 
cadastral, o la base de l’impost per dir-ho amb més puritat, perquè sinó ens hauríem 
trobat sense marge de maniobra, nosaltres i els equips de govern futurs, siguin quins 
siguin, i per tant era una qüestió que teníem interioritzada que d’una manera bastant 
imminent s’hauria de produir. Nosaltres vam parlar d’aquesta qüestió i jo em vaig 
expressar, no me n’amago, una mica més partidari de fer-ho una miqueta més 
endavant però hi ha un element que el parlàvem dins de l’equip de govern i és que 
realment no tenim una certesa que aquesta mesura que té un caràcter transitori la 
tinguem en vigor l’any 2016 per implantar-la l’any 2017, i aquesta qüestió de dir fem-
ho ara, tindrem algun sotrac que jo l’hauria volgut una miqueta més suau, és un sotrac 
assumible, però fem-ho ara, garantint-nos aquesta possibilitat. El que sí que volia dir 
és que això implica que el que baixa és la base de l’impost, no necessàriament el 
rebut, d’això n’haurem de parlar -com molt bé explicava el Sr. Blázquez- en les 
ordenances fiscals, ja en parlarem. La posició de l’equip de govern és coneguda per a 
tothom, nosaltres estem en una línia d’una progressiva suavització, és el que recull el 
programa electoral i és una mica el marge amb el qual n’hem de parlar, perquè en 
parlarem. El valor cadastral no té influència en el preu del mercat això també ho dic 
perquè algú ho ha mencionat, i molt ràpidament també parlar d’un tema -i no és que 
vulgui obrir un debat perquè ja n’hem parlat moltíssimes vegades amb el Sr. Benejam- 
i és que nosaltres no podem no cobrar les plusvàlues perquè hi ha una llei que ens diu 
com i què és el que hem de cobrar, i que realment és cert que quan pressupostem 
cada any tendim a fer-ho amb prudència i que les plusvàlues -que és una variable que 
és incerta perquè depèn del número d’operacions- els darrers exercicis s’ha produït 
aquest fet, que hem liquidat per sobre del que havíem pressupostat, i això ha succeït 
perquè l’economia ha anat revifant i és una economia relativament vigorosa, les 
plusvàlues estan congelades des del 2010, tant en base com en tipus, ara tenim una 
oportunitat, jo em sumo a aquesta proposta que hem elaborat des de l’equip de 
govern i que aprofitem aquesta moció presentada per Ciutadans amb unes esmenes 
que -em sap greu que el Sr. Bea no les hagués vist- feien referència només als 
atesos, però els acords eren exactament els mateixos. Per tant crec que estem 
efectivament davant d’una oportunitat, que l’aprofitem, i que podrem completar-la en el 
marc d’un debat, com tenim sempre, en el marc del debat de les ordenances fiscals 
que és ja quasi imminent. 
 

TORN DE RÈPLICA 
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 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Para 
replicar en este caso a los compañeros de Iniciativa y de la CUP, simplemente hacerle 
un apunte, no sé si ha sido falta de constancia nuestra a la hora de…, al menos yo al 
Sr. Ramón Gutiérrez le dije que si tenía alguna duda de nuestra moción me 
consultase, creo que al final no se hizo. Dejar claro que el hecho de que tu bajes el 
valor catastral no significa que vaya a bajar el IBI, o sea me parece que es -y no se lo 
tomen a mal- una falta de conocimiento de cómo funciona o de cómo se regula el IBI, 
una falta además flagrante, y lo mismo le diría al Sr. Ignasi Bea, estamos diciendo que 
vamos a bajar el valor catastral y que luego entre todos vamos a pensar si el IBI se 
congela, se sube o se baja, simplemente; quería hacer esta aclaración porque me ha 
parecido que a lo mejor por falta de inteligencia mía no quedaba lo suficientemente 
clara. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
quería decir que se ha dicho por parte del Sr. Villaseñor, o al menos se ha dejado 
entrever, que había algunos partidos que lo que querrían sería bajar los ingresos un 
30%, o los impuestos un 30%, y yo cuando me refería al 30% no me refería a bajar los 
ingresos un 30% sino que el tipo de la plusvalía es del 30%, el tipo impositivo, no sé si 
se refería a eso, que yo había mencionado el 30%, pero no era a bajar los impuestos 
un 30%, evidentemente no tendríamos dinero si bajamos el IBI o las plusvalías un 
30% para cubrir los servicios del ayuntamiento. Dejar claro que el Partido Popular no 
ha vetado ninguna revisión de los valores catastrales, eso lo hace la Ponencia de 
Valores del Catastro, no el Gobierno, y la Ponencia de Valores está establecido que 
se haga cada 10 años o a partir de los 5 años desde que está aprobada la anterior, 
pero la tienen que promover quienes quieren cambiarla. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Quan he dit el 30% em referia a algunes declaracions que va fer el seu Partit en 
l’anterior mandat, que és possible que hagin canviat el seu posicionament en aquest 
mandat, però hi ha declaracions que pot buscar a l’hemeroteca sobre propostes del 
grup Popular en l’anterior mandat, per tant potser no és vostè qui parlava d’una 
rebaixa del 30% de l’IBI, és tard, potser vostès han fet una rectificació que aplaudeixo i 
crec que és molt necessària. 
 
 Per altra banda, com sap, l’oficina del Cadastre en aquest cas no forma part de 
la Diputació, de la Generalitat de Catalunya, del Consell Comarcal o de l’Ajuntament 
sinó que forma estructuralment part del Ministeri, i és evident el que ha dit vostè dels 5 
i els 10 anys, i per tant equivocadament, i no és un tema geogràfic, no s’estan 
acceptant noves ponències cadastrals en el conjunt de l’Estat, i això no és una opinió, 
és un fet. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Que en el 
primer Ple que venen em diguin tot això del tipus de l’IBI em sembla com a mínim 
agosarat. Jo em remetia a una notícia de Cugat.cat arrel de la moció de Ciutadans 
deia: “Segons els partit de Rivera la mesura implicarà una reducció d’impostos com el 
de Béns Immobles, el de Plusvàlua, el de Patrimoni i l’IRPF”, per tant o la gent de 
Cugat.cat menteix o vostès han argumentat aquesta moció dient que baixaran els 
impostos, per tant, no fotem! 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      16 (CiU, C’s, PSC i PP) 
Vots en contra:    2 (ICV-EUiA) 
Abstencions:       7 (CUP i ERC) 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.07.15                    pàg. 44 

 
ESBORRANY ACTA 

14.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, CUP-PC, 
ICV-EUiA i PSC EN SUPORT AL POBLE GREC. 
 

(aquesta moció té el suport de Cercles de Podem) 
 

Atès que el passat 5 de juliol, Grècia va celebrar un referèndum per decidir si 
acceptava o no les condicions abusives que la Troika, formada per l’FMI, el BCE i la 
Comissió Europea, els imposava a canvi d’ajudes econòmiques i financeres. 
 

Atès que la celebració del referèndum grec és un exemple més de com la 
ciutadania ha de poder decidir el futur del seu país. 

 
Un referèndum és una de les millors eines per a que un poble mostri la seva 

opinió tant internament com més enllà de les seves fronteres. El seguiment 
internacional del referèndum grec, així ho evidencia. La consulta grega ha mostrat al 
món com un Estat, mitjançant un referèndum, pot fer tremolar tota la UE i les relacions 
internacionals.  
 

Atès que el dret a decidir és un dret i s’ha d’exercir. Grècia ha decidit no 
acceptar les mesures imposades i la comunitat internacional estarà obligada a 
respectar aquesta decisió popular.  Catalunya ha de poder decidir també el seu futur, i 
ha de ser respectada. 

 
Atès que tot i les amenaces de la UE davant del resultat negatiu del 

referèndum, Brussel·les està obligada a seure novament a la taula de negociacions 
amb Grècia per tal d’arribar a acords i estudiar la nova proposta presentada pel 
govern grec. 
 

Atès que la Troika imposava unes mesures al Govern grec consistents en 
l’augment de l'IVA, de l'edat de jubilació, de privatització de l'estat del benestar, de 
reformes laborals anti obreres que considerem antidemocràtiques perquè són 
contràries al que ha votat la població grega. 
 

Atès que el govern grec no ha acceptat les mesures imposades per la Troika, 
perquè la seva condició d’estat  li permet defensar la seva independència econòmica 
de tu a tu amb la resta d’estats de la UE, de la mateixa manera Catalunya també vol  
defensar democràticament la seva sobirania i exercir el dret a decidir el seu futur i que 
no siguin ni les institucions europees no escollides a les urnes, ni l’estat espanyol qui 
decideixi per nosaltres. 

 
Atès que les mesures d’austeritat per pagar les desfetes dels bancs i governs 

corruptes no han funcionat i han portat al poble grec a una situació de desesperació 
social i econòmica, empobrint en un 25% al poble grec en els darrers 4 anys. I a que 
crisi del deute, els rescats financers i els Memoràndums imposats a Grècia són atacs 
a la sobirania que afecten a tots els països de la perifèria europea. 
 

Atès que el No grec suposa un canvi de paradigma en les relacions polítiques 
dels estats amb les institucions europees i internacionals. 
 

El govern italià, el govern francès d’Hollande i els governs de Rajoy i Mas s’han 
doblegat a les directrius de la Unió Europea sistemàticament, entregant la sobirania i 
la democràcia a les mans del BCE i dels interessos. Per contra i malgrat que Grècia 
sigui un país molt petit, tot just d’11 milions d’habitants, i que la seva economia 
representi només el 3% de l’eurozona, aquests darrers mesos ha plantat cara d’una 
forma aferrissada que no s’ha vist en països més grans. 
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Atès que el poble grec no s’ha deixat amenaçar ni intimidar, tot i estar en una 
situació econòmica desesperada i rebre una terrible pressió i xantatge mediàtic, polític 
i econòmic de la Unió Europea, del Banc Central Europeu, de l'FMI i de governs 
europeus. El poble  grec ha estat valent i ha decidit dir prou a les negociacions 
asimètriques i abusives. 
 

Atès que es pot intentar ignorar o neutralitzar un govern, però ningú pot anar 
contra una decisió presa democràticament per un poble, amb Catalunya passarà el 
mateix. 
 

Atès que els partits signants d’aquesta moció amb representació al Ple de 
l’Ajuntament ens oposem a les injustes i abusives condicions que la Troika imposava 
al govern grec, tal i com vàrem fer evident en la manifestació de suport a Grècia 
celebrat a Sant Cugat el passat 2 de juliol. 
 

Per tot això, els grups municipals d’ERC-MES, CUP-PC, ICV-EUiA i PSC, 
proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Donar suport a la decisió del Govern grec de determinar via 
referèndum l’acceptació o no de les condicions negociadores imposades per la Troika.  
 

SEGON.- Mostrar el nostre rebuig a les mesures que proposava la Troika i 
respectar el resultat obtingut en el referèndum. 
 

TERCER.- Donar suport al poble grec i al seu govern ja que malgrat la greu 
situació econòmica, i la pressió política, econòmica i mediàtica, han decidit dir prou a 
les negociacions abusives.  
 

QUART.- Deixar constància que Grècia ha esdevingut el centre de la revolució 
democràtica europea, fent possible el que semblava impossible, retornant la dignitat al 
poble i plantant cara a l’oligarquia grega i europea. 
 

CINQUÈ.- Exigir al Govern de l’Estat, la condonació il·legítim del deute adquirit 
pel Govern de Grècia amb l’Estat Espanyol. 
 

SISÈ.- L’Ajuntament de Sant Cugat insta a la revisió de tots els trams de deute 
imposat als pobles europeus, amb la finalitat de comprovar la seva legitimitat i la seva 
viabilitat.  
 

SETÈ.- L’Ajuntament es reafirma en el seu compromís de respectar les 
decisions populars preses per referèndum com a expressió màxima de la sobirania 
popular. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. DIMITRI DEFRANC, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: En 
principio, dada la situación actual y que queda un poco fuera de actualidad la moción, 
habíamos planteado junto con los compañeros de ICV, de Esquerra y el Partido 
Socialista, retirarla. Retirarla pero hacer una retirada crítica, una retirada poniendo 
varias cosas sobre la mesa, por ejemplo que cuando vemos un país que condena al 
23% de su infancia a estar en peligro de exclusión; cuando vemos que el 27% de la 
población está en paro, como pasa aquí, un número muy parecido; cuando vemos que 
un país se puede endeudar hasta el 175% de su PIB, por ponerles un ejemplo en el 
caso de España es el 93%, Gran Bretaña es un 90 y Cataluña es un 32,20%; cuando 
se hacen unos préstamos leoninos por encima de sus ancianos, de sus hospitales; 
cuando vemos que la deuda griega sube de un 109% en el 2008 a un 175% producto 
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de la crisis especulativa mundial, porque coincide esta gran subida de la deuda griega 
con la crisis especulativa mundial, no podemos hacer más que constatar que hemos 
hecho de la economía nuestro becerro dorado, y que a este becerro dorado nosotros 
le ofrecemos a diario sacrificios humanos. Esta moción, estimados señores y señoras, 
sobre todo los del público que han aguantado hasta las 9 y media de la noche aquí, se 
trataba de una moción por la humanidad, se trataba de una moción por la democracia, 
y se trataba de un reclamo para ellos que no entienden estos valores, para ellos que 
como les decía han convertido en un becerro dorado los mercados especulativos y 
que piden sacrificio a estos becerros dorados para pagar una deuda que tiene las 3 
ies, ilegal, inmoral e impagable, y han llevado al pueblo griego a una situación de no 
estado de bancarrota, esto se puede decir que es al más puro intervencionismo estilo 
maquiavélico, maquiavélico en los dos sentidos, en el sentido de diccionario y en el 
sentido filosófico de la palabra. Casualmente esta moción nos habla de solidaridad, de 
dignidad y lamentablemente queda desactualizada por el golpe de estado que los 
mercados han dado sobre el estado griego, y ante la cual el gobierno de Alexis 
Tsipras ha claudicado y con la retirada de esta moción presentamos nuestro más 
firme rechazo a todos los golpes que los mercados imponen y que ya se han cobrado 
más de 3 millones de vidas directas en el planeta tierra. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE): A mi em sembla molt bé voler defensar els 
arguments d’una moció que ha estat presentada però si es retira, entenc, que no 
s’haurien de donar els posicionaments polítics sobre la moció, sí la justificació sobre la 
presentació i la retirada, això sí, però no els posicionaments polítics, perquè sinó els 
demés no podem debatre. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenem que atès que es retira la moció, i tenint 
en compte que ha sigut molt breu la presentació...  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
entenc que si s’expliquen els arguments polítics doncs els hem de rebatre, però si es 
retira la moció entenc que no s’hauria de fer. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenem que es retira i per tant un mínim 

d’explicació havia d’haver i es va demanar que un dels representants dels quatre 
partits, o de les quatre formacions polítiques, pogués fer aquesta breu explicació. Crec 
que ha estat la justa mesura. 

 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 
 

15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIONS PARCIALS DEL 
REGLAMENT DE LA COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS (CLPC).  
 
 La població de Sant Cugat del Vallès es troba inclosa dins dels municipis de 
més de 50.000 habitants que tenen l’obligació d’adoptar Plans d’Autoprotecció, 
d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig. 
 

Amb motiu del nou cartipàs polític de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
sorgit de les darreres eleccions municipals de l’any 2015, que comporta  la  
modificació en els càrrecs que formen la Comissió Local de Protecció Civil, resulta 
necessària l’adaptació del Reglament de dita Comissió amb l’objectiu d’adaptar-la a la 
nova realitat i garantir el seu bon funcionament. 
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Atès l’informe tècnic de l’Àmbit de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emès 
en data 9 de juliol de 2015, relatiu a la necessitat de modificar el Reglament de la 
Comissió Local de Protecció Civil. 
 

Vistos els articles 17.2), 18.2) i concordants de la Llei autonòmica 4/1997, de 20 
de maig, de Protecció Civil de Catalunya.  
 

Atès el què disposa l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya, que diu que correspon als Plens dels ajuntaments aprovar el Pla 
Bàsic d’Emergència Municipal, els Plans Específics Municipals, els Plans d’Actuació 
Municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d’àmbit municipal, 
 

En virtut de tot l’anterior, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- APROVAR l’actualització i modificació parcial de diversos articles del 
Reglament de la Comissió Local de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès (CLPC), 
en els termes concrets del document de Reglament de l’any 2009 amb remarca del 
text de les susdites modificacions, i que s’uneix com a annex inseparable de la 
present proposta. 
 
 SEGON.- DEIXAR CONSTÀNCIA que la present modificació té caràcter 
definitiu sense tràmit d’aprovació inicial en circumscriure’s a un Reglament, la 
naturalesa del qual es concreta en una norma interna de funcionament sense eficàcia 
de disposició general o vinculació “erga omnes” i amb efectes únicament “ad intra”, tot 
restant en conseqüència exempta de la tramitació establerta per les ordenances i 
reglaments municipals en l’art. 62 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 TERCER.- TRASLLADAR els presents acords a tots els interessats 
determinats en l’expedient, i als diferents àmbits municipals als efectes escaients. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 
membres electius presents, en trobar-se absents en el moment de la votació els 
regidors Sr. Ciprián i Sr. Bea). 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

16.- PROPOSTA DE MODIFICACIONS PARCIALS ARTICULAT DEL 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DELS CONSELLS DE BARRI. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió de 18 de juny de 2012 va aprovar el 
Reglament intern de funcionament dels Consells de Barri, tot havent-se constatat per 
part del Comissionat de Participació Ciutadana la conveniència de fer unes 
modificacions parcials i amb caràcter puntual del vigent Reglament de funcionament 
dels Consells de Barri per tal de fer-los més operatius i amb major implicació dels 
grups municipals aliens a l’equip de govern, tot això sense perjudici d’escometre 
l’estudi entre tots els grups d’una possible modificació de caràcter més global del 
ROM i del Reglament de Participació Ciutadana, tot tenint com a finalitat la modificació 
parcial que ara es proposa circumscrita a que una vegada s’hagi aprovat 
definitivament es puguin posar en marxa els Consells de Barri el mes de setembre o 
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octubre amb aquestes modificacions incorporades que dinamitzaran el seu 
funcionament. 
 
 Atès que en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana celebrada en 
data 8 de juliol de 2015, es va determinar amb tots els grups municipals que s’obria un 
termini fins el dia 10 per tal que es poguessin presentar esmenes escrites en ordre a 
analitzar si esdevenia viable la seva incorporació per tal d’assolir una proposta de 
modificació amb el major consens possible, havent estat trameses les corresponents 
esmenes escrites per part de tots els grups municipals a excepció del grup municipal 
del PP. 
 
 En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

1r.- APROVAR INICIALMENT la modificació parcial del vigent Reglament de 
funcionament dels Consells de Barri, tot concretant-se dites modificacions en els 
següents termes: 
 
A) “MODIFICACIONS D’ADDICIÓ PARCIAL DE L’ARTICULAT (remarca negreta) 
 
Article 2. Els Consells de Barri 
 
[...]  
 
Qualsevol modificació dels Consells de Barri relativa a la creació i delimitació de 
les zones veïnals, així com el seu funcionament, es farà a proposta del mateix 
Consell de Barri i tenint en compte el diàleg amb el veïnat. 
 
Article 3. Els Consells De Barri: naturalesa i finalitats 
 
[...] 
 
Els Consells de Barri esdevenen essencials per aproximar la gestió municipal a les 
realitats dels ciutadans i aborden diferents objectius. Les seves funcions bàsiques van 
encaminades a permetre la màxima participació dels veïns i veïnes, col·lectius i 
entitats en l’activitat pública i en especial dins el seu barri; facilitar la més àmplia 
informació i publicitat sobre les seves activitats i acords; garantir l’efectivitat dels drets 
i els deures dels veïns i veïnes i fomentar l’associacionisme a partir de la 
col·laboració de l'Ajuntament que posarà tots els mitjans que estiguin al seu abast 
perquè tot plegat esdevingui una realitat. 
 
Article 4. Funcions dels Consells de Barri 
[...] 
 
b) Fer propostes o acordar noves actuacions a l’Ajuntament. En el ple municipal es 
donarà compte de les propostes i/o acords que adoptin els Consells de Barri. 
Aquesta dació de compte s’inclourà a l’ordre del dia del Ple Municipal.  
 
[...] 
 
s) Distribuir el fons de lliure disposició del pressupost municipal que cada 
Consell de Barri tingui assignat.  
 
Article 5. Composició general 
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[...] 
 
a) La presidència de cada Consell de Barri correspondrà al regidor/a de barri, 
que serà nomenat/da per l’alcalde/ssa entre els regidors i les regidores que 
conformen el ple municipal. L’alcalde/ssa podrà exercir la presidència dels consells 
de barri, conjuntament amb el regidor/a de barri, sempre que ho consideri oportú. 
 
Article 7. Membres del Consell: requisits, designació, nombre, substitució i renovació 
 
[...] 
 
i) Els consells de barri estaran formats per un màxim de 21 membres, amb la següent 
distribució: 
       President/a 
       Vicepresident/a.  
       Un representant de cada grup municipal  
       Un representant de cada entitat (fins a un màxim de 14). 

En el cas que es superi aquest nombre de representants, es destriaran els 
representants de les entitats segons el següent; 

-    1 representant per cada Associació de Veïns del barri. 
-    1 representant per les entitats de gent gran. 
-    1 representant per les entitats culturals. 
-    1 representant per les entitats juvenils. 
-    1 representant per les entitats educatives de referència del barri (AMPA). 
-    1 representant per les entitats esportives. 
-    1 representant per les associacions de comerciants. 
-    1 representant per les associacions socials. 
-    1 representant per les entitats de dones. 
-    1 representant per entitats d’esplais infantils i agrupaments 
-    1 representant per altres entitats 
-    1 representant no adscrit. 
 
Article 9. Convocatòria i desenvolupament de les sessions. 
 
[...] 
 
b) Les sessions s’estructuraran en dos blocs; en primer lloc s’abordaran els punts 
fixats a l’ordre del dia, i a continuació es debatrà sobre les actuacions del territori i es 
farà el seguiment dels temes relatius al barri, que també constaran a l'ordre del dia. 
Qualsevol membre del Consell de Barri podrà proposar al president/a la 
incorporació de punts a l’ordre del dia. Per incloure punts a l’odre del dia, els 
membres del Consell hauran d’adreçar una proposta per escrit, o per mitjans 
telemàtics, al president/a, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils abans de la 
celebració de la corresponen sessió del Consell.   
 
[...] 
 
d) Es fixarà un calendari anual dels Consells de Barri a començament de cada 
any natural. 
 
[...] 
 
e)  Les convocatòries és faran mitjançant informació en el taulell d’anuncis i via carta, 
o correu electrònic adreçat a cada un dels seus membres i a les seves respectives 
entitats.  
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Es buscaran els màxims mitjans de difusió de les convocatòries dels Consells de Barri 
utilitzant totes les eines de comunicació digital, mitjans de comunicació locals i 
municipals, correu electrònic, difusió en els taulells dels casals, QIM’s, etc. Sempre 
que s’estimi oportú es podrà convocar, a una determinada sessió, a tots/es els 
veïns/es d’un barri enviant cartes a través del correu postal. Obligatòriament 
cada inici de mandat s'haurà de fer servir el format de correu postal per informar 
el veïnat. 
 
[...] 
 
k) Es dotarà d'una partida econòmica destinada a la gestió i a la informació 
necessàries per al bon funcionament del Consell de Barri. 
 
Article 13. Organització del consell de barri. 
 
a) La seu del Consell de Barri haurà de tenir una capacitat funcional adequada i 
trobar-se suficientment dotada a nivell tecnòlògic (internet, projector i equipament 
informàtic), i haurà de residenciar-se preferentment a l'immoble més cèntric en que 
es trobi la instal·lació municipal en millors condicions i adaptat per a celebrar-hi els 
consells a cada barri. 
 
[...] 
 
b)  Les seus inicials del Consells de Barri seran les següents: 
 
Consell del Centre Est: Casa de Cultura 
Consell del Centre Oest: Sala de plens de l’Ajuntament antic 
Consell de Mira-sol: Centre cívic de Mira-sol 
Consell de La Floresta: Centre Social i Sanitari de La Floresta 
Consell de Les Planes: Centre cívic de Les Planes 
 
B) INCORPORACIÓ NOU ARTICLE 14è (remarca negreta) 
 
 
El Ple Municipal, amb l’aprovació del pressupost anual de la Corporació, 
determinarà quines són les quantitats assignades com a fons de lliure 
disposició. També es determinarà un fons per al funcionament estructural de 
cadascun dels Consells de Barri.  
 
Es definiran criteris per a l'assignació del fons de lliure disposició basats en 
principis de proporcionalitat, territorialitat, dotació d’equipaments, dèficit 
històric i renda. 
 
Els Consells de Barri hauran d’acordar la destinació final d’aquests fons elevant 
una proposta a l’alcaldia. La proposta acordada serà aprovada directament per 
l’òrgan municipal que correspongui prèvia dació de compte dels acords per part 
del Consell de Barri.” 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a 
comptar del següent al de publicació de l’anunci corresponent en el BOP, de 
conformitat amb el que disposen l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
 3r.- DISPOSAR que les anteriors modificacions parcials del Reglament 
municipal de Funcionament dels Consells de Barri, quedaran aprovades amb caràcter 
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definitiu, sense necessitat d’adoptar-se nou acord, en el supòsit que durant el període 
d’exposició pública de l’expedient no s’hagués presentat cap suggeriment o 
reclamació, tot procedint-se a la seva publicació en el BOPB, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Seré 
molt breu, és per agrair al conjunt de les forces polítiques que vam estar treballant 
aquest tema i que vam presentar unes propostes conjuntes amb Iniciativa, amb 
Esquerra Republicana i amb la CUP, i que la valoració per part de l’equip de govern va 
ser força positiva i que per tant agraïm aquest gest amb uns acords que finalment es 
van acordar i a mi em sembla que hi ha un punt que no sortia, ara ho diran, hi havia 
un punt que des de Secretaria no ens van enviar en els textos de l’ordre del dia del 
Ple, i per tant senzillament agrair això i esperem que la resta de forces polítiques s’hi 
sumin. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Considerem que l’acord a que hem arribat tota una sèrie de grups de l’oposició, 
conjuntament amb l’equip de govern, és un acord absolutament positiu, un acord que 
creiem recull l’esperit dels canvis que creiem imprescindibles per capgirar el 
funcionament dels Consells de Barri, per fer-los més participatius i més resolutius. Jo 
crec que el que ara ens cal és amb aquest nou Reglament posar-nos tots a treballar.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Abans 
de valorar la proposta de modificació dir que tal com s’ha comentat a la Junta de 
Portaveus, hi ha una modificació de l’article 2 que si de cas llegeixo perquè és només 
una adhesió d’un paràgraf, que hi ha hagut un error i que hauria d’afegir-se a la 
proposta. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Efectivament, el Secretari n’és conscient i llegeixi-
ho, perquè si ho llegeix així consta en Acta. Gràcies. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: És 
només afegir un darrer paràgraf que posi: “Qualsevol modificació dels Consells de 
Barri relativa a la creació i delimitació de les zones veïnals, així com el seu 
funcionament, es farà a proposta del mateix Consell de Barri i tenint en compte 
el diàleg amb el veïnat”. Això és una cosa que ens hem deixat. Dit això, em sumo al 
que han comentat els altres Grups que han parlat abans. Nosaltres també estem molt 
contents, creiem que en aquest tema sí que la posició de l’equip de Govern ha estat 
molt receptiva a la nostra postura i a la de la resta de Grups de les esquerres de la 
ciutat i esperem que amb la futura reforma del ROM això es pugui acabar 
implementant del tot, i per tant, tinguem uns veritables Consells de Barri que prenguin 
decisions vinculants i que puguin facilitar la participació de la ciutadania. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA RODRÍGUEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Nosotros en relación a la moción presentada respecto a los Consejos de 
Barrio, queremos hacer una breve referencia a lo que ha sido la gestación de la 
misma. Cuando llegó a nuestras manos la estudiamos y a la Comisión fuimos con la 
intención de estudiar, de tener un poquito más de tiempo y de ver cómo podíamos 
realizar algunas modificaciones. En ese sentido aquí el regidor Puigdomènech, pues 
tuvo una actuación estupenda que fue darnos un tiempo de martes a viernes para que 
nosotros introdujéramos todas aquellas cuestiones que creíamos necesarias. Eso 
hicimos y se lo presentamos. En el texto final que recibimos el pasado viernes todas, 
prácticamente todas las matizaciones que habíamos introducido Ciudadanos han sido 
recogidas, de manera que valoramos positivamente el esfuerzo y vamos a votar a 
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favor. No obstante, tenemos una matización importante que hacer, y es que el día 18 
de julio, sábado, en el Cugat.cat se recoge esta noticia y se dice que Carmela Fortuny 
ha afirmado que todas las fuerzas, excepto PP y Ciudadanos, han mostrado apoyo a 
las modificaciones del Reglamento de los Consejos de Barrio. Entonces, pues no 
entendemos de dónde viene esta noticia, nos gustaría que se nos diera una 
explicación porqué se ha dado publicidad en un medio público a una postura que no 
era la nuestra y además no se había contrastado la información y creemos que debe 
ser un medio ecuánime. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: També 
breument, ens congratulem també d’haver arribat a aquest punt. Entenem que la 
democràcia del segle XXI sobretot ha de ser participativa; entenem que ha de ser 
participativa i més representativa. En aquest sentit, un dels reptes que ens queda 
encara damunt de la taula, un cop superat les esmenes que s’han incorporat al 
Reglament dels Consells de Barri, i també tenint en compte les modificacions que hi 
hauran en el ROM, tenen a veure, sobretot, amb el fet que per fer els Consells de 
Barri més operatius, més participatius, cal que les veïnes i veïns vegin que el què es 
decideix allà realment és vinculant. En aquest sentit, posem damunt la taula ja la 
necessitat, com així ho hem parlat amb altres Grups polítics, d’arribar a un acord 
polític justament entre tots, o el màxim de Grups polítics del Consistori, de tal manera 
que els acords del Consell de Barri siguin respectats en el Ple en tots aquells afers o 
en aquells aspectes que sí afectin a les veïnes i veïns del barri. 

 
. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Bé, jo volia 

donar les gràcies a tots els Grups, perquè tots els Grups, en principi, alguns d’ells 
diguem-ne agrupats entre sí, altres de forma individual, van fer les seves aportacions. 
Tots van poder fer les seves aportacions i crec que el resultat final és bó, les 
modificacions que ens han de permetre en un mes -que hi ha aquest període en 
principi per poder fer encara algun tipus de retoc- constituir els Consells de Barri i 
posar-los en funcionament. Més enllà d’això si hi ha una moció o una Comissió que 
estudia tot el ROM, tota la participació i tal, bé, d’allà se’n derivaran coses, però el que 
ens ha de permetre sobretot és que aquesta discussió d’una Comissió més àmplia no 
ens permeti, diguem-ne, posar en funcionament tots els Consells de Barri. Per tant, jo 
agrair a totes les forces polítiques les seves aportacions. Moltes gràcies. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, CONEIXEMENT I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Bé, en resposta al comentari de Ciutadans, 
dir-los que en el moment en que jo vaig fer aquelles declaracions vostès estaven en 
aquest període de negociacions que nosaltres ens n’alegrem profundament de que 
s’hagin adherit en el bé de la participació. Moltíssimes gràcies. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(El present punt de l’Ordre del Dia queda aprovat per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE 
 

17.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE DECRET D’ALCALDIA DE 
RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ EN EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE 
MESURES CAUTELARS PRÈVIES A LA REDACCIÓ DE FIGURA DE NOU 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC. (EXP. NÚM. 82003/15). 
 

ÚNIC.- DONAR COMPTE I RATIFICAR la Resolució d’alcaldia número 
1552/15, decretada en data 7 de juliol de 2015, en els següents termes: 
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“DECRET NÚM.- 1552/15 
 
Atès que el Ple municipal en sessió de 16.03.2015 va aprovar la següent proposta 
amb adopció dels corresponents acords: 
 
“15.-    PROPOSTA D’APROVACIÓ MESURES CAUTELARS PRÈVIES A LA 
REDACCIÓ DE FIGURA DE NOU PLANEJAMENT URBANÍSTIC – EXP. 82003/15 – 
ISJ:53/15. 
 
 1r.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’article 73.1) 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,  i en ordre a la 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 territorial integrat per dues 
finques cadastrals segregades sense llicència urbanística, situades confrontants al 
carrer d’Elisenda Ribatallada, núms. 19-25, tram comprès entre carrer de Bergara i 
carrer de Pahissa, respectivament, 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 
elaborar el corresponent projecte de nou planejament, en ordre a aconseguir l’efectiva 
protecció de l’arbrat situat en aquest emplaçament, garantint els drets edificatoris als 
propietaris que en resulten, d’acord amb el planejament vigent, la suspensió de la qual 
actua sense perjudici d’aquelles actuacions administratives necessàries, mitjançant 
ordres d’execució i/o llicències urbanístiques, considerant la preexistència d’edificació 
en volum disconforme, en ordre a garantir les condicions objectives de seguretat i 
salubritat de la mateixa, i instal·lacions existents. 
 
 2n.- APROVAR informe tècnic del Servei de Parcs i Jardins municipal del que 
es desprèn entre d’altres extrems la justificació i motivació envers inviabilitat de 
trasplantament o trasllat de l’alzina catalogada situada en aquell àmbit territorial, i 
aprovar l’àmbit territorial de suspensió que es contrau a les finques corresponents als 
números 19 al 25 del carrer Elisenda Ribatallada, en els termes del que determina 
l’article 102.1) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, en relació a l’art. 8.5.a) del Decret 
Legislatiu 1/2010,  
 
 3r.- PUBLICAR el contingut del present acord mitjançant edictes a inserir en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal, i pàgina web municipal, d’acord amb el que determina l’article 73.3) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació a l’article 102.3) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, juntament amb la 
documentació planimètrica elaborada a l’efecte.  
 
 4t.- ENCARREGAR al Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Àmbit de 
Territori i Qualitat Urbana, l’elaboració de la documentació necessària en ordre a 
garantir la preservació de l’alzina catalogada i arbrat existent, en el seu cas, situats 
entre els números 19 al 25 del carrer Elisenda de Ribatallada, i a garantir els drets 
edificatoris dels propietaris particulars i/o determinar els drets econòmics que puguin 
resultar-ne en el seu cas, de conformitat. 
 
 5è.- NOTIFICAR el contingut del present acord als propietaris de les dues 
finques resultants en aquell àmbit territorial, i als Caps del Servei de Planejament i 
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Gestió Urbanística, i d’Intervenció en l’Edificació de l’Àmbit de Territori i Qualitat 
Urbana.” 
 
Vist que, en data 11 de juny de 2015, els senyors Albert i Josep Broggi Trias, actuant 
en nom propi i dels seus germans Marc Antoni, Glòria, Montserrat, Àngela i Joaquim 
Broggi Trias, segons poders atorgats davant el Notari de Barcelona, En Salvador 
Farrés Reig, el dia 28 de maig de 2013 amb el número 1216 de protocol, interposen 
recurs de reposició en temps i forma contra els referits acords plenaris tot sol·licitant 
deixar sense efecte la mesura cautelar de suspensió acordada o, subsidiàriament, 
resoldre el recurs incorporant un nou acord que contingui l’aprovació inicial de 
l’instrument de planejament adient.    
 
Atès l’informe emès en data 25 de juny de 2015 pel Servei de Planejament i Gestió 
Urbanística de l’Àmbit de Gestió d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, la literalitat del 
qual, en la part que interessa, estableix el següent: 
 
“VALORACIÓ 
 
Com ja s’ha referit en l’anterior apartat d’antecedents, els recurrents sol·liciten al 
Consistori la realització de diverses actuacions que cal siguin consegüentment 
tractades i valorades, de conformitat. Així, en l’escrit presentat en data 11 de juny de 
2015 (RGE 2015/26238) es demana el següent: 
 
- En primer lloc, “Deixar sense efecte la mesura cautelar de suspensió que afecta tant 

la finca del carrer Pahissa 14 com la del carrer Bergara 40 i es permeti la 
presentació, sobre la primera, del projecte constructiu que és possible dur a terme 
sobre la mateixa, conformement a la qualificació urbanística de 20a/9 que li atribueix 
el PGM.” 

 
Aquesta petició no pot prosperar i cal, per tant, informar-la desfavorablement en el 
benentès que la mesura cautelar adoptada pel Ple municipal anava destinada a poder 
elaborar el corresponent projecte de nou planejament, en ordre a aconseguir l’efectiva 
protecció de l’arbrat situat en aquest emplaçament, garantint els drets edificatoris als 
propietaris que en resulten, d’acord amb el planejament vigent, tot això per tal de 
vetllar pel principi general de preservació dels valors paisatgístics que ha de regir 
qualsevol actuació urbanística i directriu de preservació d’aquells valors d’interès 
especial i del patrimoni cultural, de conformitat amb els articles 3 i 9 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme en 
relació amb l’article 2.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, tot tenint en compte que ens 
trobem davant d’un bé catalogat (fitxa J-18 “L’alzina a la casa Ribatallada”) integrant 
del patrimoni cultural català com exemplar singular de botànica segons definició de 
l’article 18.2.a) de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
 
- “Subsidiàriament, donant resposta al compromís que contrau l’Ajuntament en el 

mateix acord, es resolgui el present recurs incorporant un nou acord que contingui 
l’aprovació inicial de l’instrument de planejament adient per garantir i fer compatible 
la consecució de l’interès públic i el manteniment dels nostres drets urbanístics.” 

 
Pel que respecta a aquesta darrera petició, l’objectiu pretès pels particulars en el seu 
escrit és plenament coincident amb la voluntat municipal en el sentit d’allò exposat a la 
valoració efectuada en el punt anterior. La finalitat de l’acord de suspensió adoptat no 
és altra que la d’iniciar un expedient tendent a la formulació, redacció i  elaboració de 
la documentació urbanística necessària que permeti conjuminar l’interès públic i 
general de preservació de l’alzina i arbrat existent, en el seu cas, amb els interessos 
privats concurrents, la qual cosa s’aconseguirà en el marc de la tramitació d’un 
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procediment reglat que haurà de garantir i fomentar els principis de publicitat, 
informació i participació ciutadana determinats per la legislació urbanística d’aplicació. 
En conseqüència, es proposa desestimar la petició d’incorporar un nou acord 
d’aprovació inicial en seu de resolució del present recurs de reposició en tant que la 
seva estimació avocaria a aquest Consistori a l’adopció d’un acte administratiu 
prescindint totalment i absolut del procediment legalment establert per dictar-lo i, per 
tant, incorrent en un dels supòsits establerts en l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.” 
 
En base a tot l’anterior,  
 
RESOLC: 
 
1r.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pels senyors Albert i Josep Broggi 
Trias, actuant en nom propi i dels seus germans Marc Antoni, Glòria, Montserrat, 
Àngela i Joaquim Broggi Trias, segons poders atorgats davant el Notari de Barcelona, 
En Salvador Farrés Reig, el dia 28 de maig de 2013 amb el número 1216 de protocol, 
contra els acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 16 de 
març de 2015, de conformitat amb les consideracions efectuades en l’informe tècnic 
emès en data 25 de juny de 2015 pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística de 
l’Àmbit de Gestió d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge i que es transcriu en la part 
expositiva de la present resolució.  
 
2n.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que 
es celebri, per a la seva ratificació, d’acord amb el que determina l’article 21.1.k) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local en relació amb els 
articles 53.1.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el 41.22 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. 
 
3r.- NOTIFICAR la present resolució als senyors al·legants, als efectes que 
esdevinguin necessaris.” 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És 
només per deixar constància, tal com vaig dir el mes de març d’aquest any, que és 
que per poques vegades preval la protecció, en aquest cas, d’uns arbres que no pas 
els interessos privats d’una finca que volien fer aquí. Un tipus d’obra en aquesta 
parcel·la. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs passem a la votació...no, disculpin, és 
dació de compte. 

 
18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL PARC D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES CAN SANT JOAN. (Exp. núm. 81001/15) 

 
1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast informes emesos 

des del Servei de Planejament i Gestió Urbanística relatius a les al·legacions 
formulades i al resultat dels informes recaptats dels departaments i organismes 
competents en el termini d’informació pública a que s’ha sotmès el projecte de 
Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del Parc d’Activitats Econòmiques Can 
Sant Joan, de promoció pública, i que s’incorporen a la proposta com a motivació 
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específica en línia aplicativa d’allò establert per l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
2n.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades durant el termini d’informació 

pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrauen als següents escrits, amb 
expressió del seu contingut i de les corresponents valoracions: 

 
• Al·legació formulada pel senyor Antonio Carulla Fernández, en nom i interès de la 

companyia mercantil ENDRESS Y HAUSER, SA, mitjançant escrit presentat en 
data 26 de març de 2015 (RGE 2015/12109). 

 
Contingut 

 
L’escrit presentat, després de procedir a efectuar una exposició dels objectius de la 
Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del Parc d’Activitats Econòmiques Can 
Sant Joan i una descripció informativa de les activitats desenvolupades pel grup 
internacional suís al qual pertany, desglossa el seu contingut en les següents 
al·legacions, que seran valorades i resoltes de forma independent cadascuna d’elles: 

 
1. El canvi d’usos que comporta la present modificació suposa un gran prejudici 

d’imatge per l’empresa. 
 
2. La implantació d’un edifici corporatiu emblemàtic com l’edifici d’Endress y Hauser 

suposa un valor afegit per al municipi de Sant Cugat. En aquest sentit, no és 
comprensible que el municipi gratifiqui l’esforç de l’empresa permetent la 
instal·lació d’indústries al voltant del mateix. 

 
3. Endress y Hauser va voler implantar la seva seu en un polígon terciari i modern. 

Per aquest motiu, la nova seu de l’empresa no s’hagués instal·lat en el Parc 
d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan sent coneixedora d’un canvi d’ús principal 
en el sector de terciari a industrial. 

 
El pla de referència no modifica els usos de la parcel·la d’Endress y Hauser, la qual 
manté el seu ús principal inalterat com a terciari. No obstant, la zona adjacent, al 
mateix carrer Danubi, està qualificada de 41a i, per tant, podria tenir una industria. 
Aquesta possibilitat perjudicaria la imatge corporativa, el manteniment de la 
urbanització, l’àmbit tranquil i silenciós de l’activitat i, conseqüentment, tots aquests 
perjudicis comportarien una reducció de la valoració del patrimoni. 

 
Valoració 

 
Es valora cadascuna de les al·legacions independentment. 

 
1. Pel que fa a l’al·legació corresponent al canvi d’usos, cal destacar que l’ús 

industrial ja formava part dels usos admissibles pel planejament vigent; per tant, ja 
podíem trobar edificis industrials a les parcel·les del sector.  

 
En aquest sentit, l’arribada d’empreses amb més dedicació industrial no ha de 
comportar necessàriament un empitjorament de les condicions del sector, en tant 
que l’activitat industrial d’avui dia res té a veure amb la producció fabril d’anys 
enrere i, altrament, ha de complir tota una normativa de seguretat, prevenció de 
riscos, protecció del medi i sostenibilitat que, en tot cas, no ha d’afectar les 
condicions del sector. 
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2. En relació a la quarta al·legació de l’escrit i tal com s’ha comentat al punt anterior, 
no es pot pressuposar que l’arribada d’empreses productives perjudiqui 
necessàriament a les activitats terciàries ja instal·lades.  
 
No obstant això, es planteja l’oportunitat de recollir, en el document per a 
l’aprovació provisional, dos ajustaments respecte la categoria industrial: 

 
- Per una banda, es considera que l’ús industrial que s’implanti al sector haurà 

d’estar comprès entre les categories primera i tercera, de manera que no s’hi 
ubiquin aquelles activitats que no es podrien vincular a zones d’habitatge per llurs 
incomoditats, efectes nocius per a la salubritat, pels danys que puguin ocasionar i 
per les alteracions que puguin produir sobre el medi ambient, d’acord amb les 
normes urbanístiques del Pla General Metropolità (Títol IV, Capítol 3r, secció 2a). 

 
- Per altra banda, s’estima raonable que la implantació de l’ús industrial com a 

principal es possibiliti únicament a les parcel·les situades al sud de la carretera 
BP-1503, restant excloses, per tant, les actuals parcel·les 9 a 14, que donen front 
al carrer Danubi. Aquestes mantindrien l’ús previst al planejament actualment 
vigent, l’aprovat el 3 d’abril de 2013. Així, l’ús industrial només s’admetria com a 
ús secundari. 

 
En aquest sentit, doncs, es proposa limitar l’ús industrial admissible al sector a 
les categories 1a, 2a i 3a, a fi i efecte de controlar el tipus d’activitats que 
s’implantaran a les parcel·les on s’admeti l’ús industrial, bé sigui com a principal, 
bé com a secundari i, així mateix, es limitaria que aquest ús sigui principal a les 
parcel·les situades al sud de la carretera BP-1503. 
 

3. Pel que respecte a l’al·legació corresponent a la incompatibilitat derivada d’aquesta 
conversió de l’ús industrial com a ús principal, no es considera incompatible la 
pervivència i convivència dels usos productius amb els usos terciaris o les seus 
corporatives. En aquest sentit, els sectors d’activitat econòmica han d’evolucionar 
necessàriament d’acord amb la realitat immobiliària i, per tant, és lícit que admetin 
un ventall ampli d’usos, sempre dins de la lògica de l’ordenació territorial. 

  
4. En relació a l’al·legació sisena de l’escrit cal destacar que, tal i com ja s’ha 

esmentat en els punts anteriors, s’estima acceptable acotar aquesta adaptació i 
preservar el caràcter eminentment terciari del sòl situat entre la carretera BP-1503 i 
l’Avinguda Europa, limitant l’ús industrial principal a les parcel·les d’activitat 
terciària situades a la resta de l’àmbit sud-est (des de la carretera BP-1503 fins a 
les vies del ferrocarril). D’aquesta manera, les parcel·les amb façana al carrer 
Danubi mantindrien l’actual destinació a ús terciari principal.  

 
Per tot l’anterior, s’informa que procedeix estimar parcialment la present al·legació 
en el sentit de mantenir l’admissió de l’ús industrial, però limitant aquest ús a les 
categories 1a, 2a i 3a segons les normes urbanístiques i acotant que aquest sigui 
principal a totes les parcel·les, excepte a les confrontants al carrer Danubi. 

 
� Al·legació formulada pel senyor Carles Barrera Riba, en nom i interès de la 

companyia mercantil INMOBILIARIA LEROY MERLIN, SLU, mitjançant escrit 
presentat en data 1 d’abril de 2015 (RGE 2015/13092). 

 
Contingut:  
 
El senyor Carles Barrera i Riba, en nom i representació de la mercantil Inmobiliaria 
Leroy Merlin, S.L.U. manifesta que, un cop analitzada la Modificació Puntual del Pla 
Parcial del Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan i davant la possibilitat de dur 
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a terme un servei complementari a l’activitat principal que es desenvolupi, caldria que 
s’inclogués, a l’esmentada zona 40, l’ús industrial exclusivament secundari i associat a 
l’activitat comercial de l’esmentada zona.  

 
Valoració 
 
En relació a la present al·legació, cal destacar que la clau urbanística 40, d’activitats 
comercials, ha d’estar destinada exclusivament a l’ús comercial, en tant que aquest és 
l’objectiu del planejament vigent. Per tant, aquelles parcel·les que el Pla parcial 
destina a usos comercials han de quedar restringides a equipaments amb venda de 
productes, d’acord amb la legislació sectorial vigent i de conformitat amb la delimitació 
de la trama urbana consolidada que aquella regula. 

 
Tanmateix, es fa palès la possibilitat que, determinades activitats comercials, puguin 
requerir usos secundaris que, estant necessàriament vinculats a l’ús principal, 
permetin desenvolupar altres activitats com ara les destinades a finalitats productives, 
lúdiques o de restauració. Per aquest motiu, es considera convenient que la clau 40 
d’activitats comercials en ordenació volumètrica també admeti l’ús industrial i altres 
usos, si bé mai com a principals i, en qualsevol cas, vinculats a una activitat comercial 
principal. 

 
Per tant, es proposa estimar aquesta al·legació en el sentit d’incorporar l’ús industrial 
com a ús secundari de la clau 40, i sempre que estigui vinculat a l’activitat comercial 
principal de la parcel·la. En aquest sentit, s’incorporarà al document urbanístic la 
regulació de l’ús secundari de la zona esmentada. 

 
• Al·legació formulada per la senyora Ruth Gilberte Rios, en nom i interès de la 

companyia mercantil JOSEL, SL, mitjançant escrit presentat en data 23 d’abril de 
2015 (RGE 2015/17086). 

 
Contingut:  
 
En data 29 d’abril de 2015, la senyora Ruth Gilberte Rios, actuant en nom i 
representació de la societat mercantil JOSEL, SL, presenta les següents al·legacions: 

 
1. En primer lloc, exposa els antecedents relatius al desenvolupament del PAE Can 

Sant Joan.  
 
2. Manifesta que la modificació de planejament derivat objecte d’al·legació “es 

planteja sobre un àmbit de Pla parcial que presenta uns paràmetres i configuració 
il·legals pel fet de venir determinats per actes i disposicions nuls de ple dret”. 

 
3. JOSEL, SL entén que “la Modificació puntual aprovada inicialment vulnera la 

normativa vigent pel que fa a la manca de la documentació ambiental i econòmica 
necessària atès l’abast de la modificació”.  

 
3.1   En aquest sentit, manifesta que “és indiscutible que s’incrementa la intensitat 

d’ús industrial en l’àmbit del Pla Parcial”, havent vulnerat això la normativa 
d’avaluació ambiental estratègica, en no tenir en compte la possibilitat que la 
modificació constitueixi un supòsit sotmès, com a mínim, al procés de decisió 
prèvia sobre la subjecció o no a l’avaluació ambiental o de tramitació 
simplificada”.  

 
3.2   Així mateix, l’al·legant interpreta que “l’acord d’aprovació inicial ha vulnerat 

l’article 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme [...] ja que no acompanya un 
Informe Ambiental, tot i que comporta que l’ús industrial pugui esdevenir 
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predominant i no vinculat a d’altres usos, constatació que fa evident la 
repercussió ambiental de la modificació”. 

 
3.3   Per altra banda, la Sra. Gilberte Rios considera “igualment evident que l’acord 

d’aprovació inicial també vulnera el Reglament de la Llei d’urbanisme en no 
acompanyar la pertinent Avaluació Econòmica i Financera que justifiqui la 
Modificació”, presentant el document contradiccions quan es refereix a 
l’impacte econòmic de la Modificació, sense cap mena d’avaluació que pugui 
justificar cap dels criteris que s’assenyalen. 

 
4. Finalment, l’al·legant considera que “la Modificació puntual aprovada inicialment no 

és coherent i provoca una contradicció aparent entre la normativa modificada i les 
condicions d’edificació que romanen inalterades”, suggerint una possible vulneració 
del Reglament de la Llei d’urbanisme quant al contingut de les normes del Plans 
parcials. 

 
A criteri de la representant de JOSEL, SL, “la modificació plantejada no respecta la 
coherència que exigeix l’article 88 del Reglament de la Llei d’urbanisme”, en tant 
que “es modifica un precepte alterant l’ús previst però no s’alteren en 
conseqüència les condicions d’edificació”, considerant una incoherència 
“manifesta” que aquestes condicions no siguin modificades atenent l’escassa 
alçada i l’elevada ocupació en planta que solen requerir els edificis industrials. 

 
Valoració 
 
Es valora cadascun dels apartats independentment: 

 
1. No és objecte de valoració, atès que es tracta d’una exposició de fets i antecedents 

per emmarcar les al·legacions. 
 
2. No és objecte de valoració, atès que la modificació puntual es planteja a partir d’un 

planejament vigent sobre el que no ha recaigut cap sentència en contra. 
 
3. Es valoren els punts 3.1), 3.2) i 3.3) conjuntament: 

 
Pel que fa a la intensitat dels usos, cal destacar que d’acord amb l’article 36.1) del 
RLU, “la intensitat dels usos depèn del nombre d’establiments per unitat de 
superfície [...], d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic”. En 
aquest sentit, la modificació aprovada inicialment no té, en cap cas, la finalitat de 
permetre la implantació de nous usos ni d’afavorir la multiplicitat dels existents, 
però tampoc la d’incrementar la intensitat de l’ús industrial. La modificació només 
permet ampliar el ventall d’usos admissible en règim d’ús principal considerant 
exclusivament aquells admesos al planejament actualment vigent. No obstant això, 
les empreses que s’hi instal·lin podran optar per un o altre ús, sense que això 
suposi un major nombre d’activitats o establiments industrials dels permesos 
anteriorment. 

 
Pel que fa a la suposada vulneració de la normativa d’avaluació ambiental 
estratègica, cal destacar que el planejament aprovat inicialment, d’acord amb 
l’apartat 2.3) de la pròpia memòria, ja explicita que “la modificació que es presenta 
no s’encabiria en supòsits d’avaluació ambiental estratègica especificats a la Llei 
21/2013 i el promotor (Incasòl) considera que tampoc és necessari sol·licitar-la pel 
fet de ser una modificació menor d’un pla urbanístic, donat que aquesta 
modificació no implica efectes sobre el medi ambient, respecte el planejament que 
modifica, atès que no s’incrementa la intensitat de l’ús industrial, ni es modifica la 
normativa ambiental del PPU del PAE Can Sant Joan (essent aquesta plenament 
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aplicable) i que la mobilitat esperada amb la modificació, en tot cas, decreixeria si 
s’implantés un ús industrial front els altres usos terciaris permesos.  

 
Per tant, cal destacar que tota activitat industrial que es pogués instal·lar, a banda 
d’haver de sotmetre’s als procediments de tramitació ambiental establerts en la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
també hauria de donar compliment a tots els articles que fossin preceptius i que es 
troben compresos a l’apartat de normativa ambiental de la Modificació puntual de 
Pla parcial urbanístic de l’àmbit sud-est de Can Sant Joan, aprovada definitivament 
el 3 d’abril de 2013 per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat.  

  
En aquest sentit, la quantitat de Gasos Efecte Hivernacle (GEH) provocats per la 
mobilitat que es pugui generar amb una activitat industrial, serien previsiblement 
inferiors en relació a altres usos terciaris, com ara l’administratiu, representant 
doncs una disminució dels efectes sobre la qualitat atmosfèrica. 

 
Així mateix, pel que fa a l’informe ambiental, la pròpia modificació objecte 
d’aprovació inicial reflecteix que “continua essent vigent l’Informe Ambiental de la ja 
referida Modificació puntual de Pla parcial urbanístic de l’àmbit sud-est de Can 
Sant Joan aprovada definitivament per resolució del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat el 3 d’abril de 2013 i, en l’Annex 1 del present document, s’inclou 
l’apartat 9 de Compliment dels objectius ambientals de l’Informe Ambiental ara 
esmentat”. Per tant, la pròpia modificació aprovada inicialment reconeix la vigència 
de l’Informe Ambiental i en recull l’acompliment dels seus objectius ambientals. 

 
En aquest mateix sentit s’expressa l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Com es pot 
comprovar amb la valoració que s’efectua de l’informe emès el 19 de juny de 2015, 
l’OTAA considera viable l’aprovació de la modificació considerant que “no produirà 
efectes significatius sobre el medi ambient, tenint en compte el seu objecte, limitat 
a fomentar l’ús industrial ja admès en aquest sector, així com les característiques 
de l’àmbit d’actuació, ja analitzades amb anterioritat” per la pròpia OTAA. 

 
Per últim, cal dir que el planejament objecte d’al·legació no vulnera el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, argumentant, de forma explícita, que no és necessària la 
incorporació de l’avaluació econòmica i financera, en tant que no hi ha modificació 
de les previsions econòmiques del planejament vigent.  

 
També cal destacar, que tot i no haver-hi contradiccions en la memòria de la 
modificació aprovada inicialment, es considera adient aclarir i ampliar el redactat 
de la mateixa per tal de fer més explícita la justificació recollida a la pàgina 10 del 
document i a l’apartat 3.4) de justificació del no increment de l’aprofitament 
urbanístic, per tal que no generi possibles confusions. 

 
4. En relació a la quarta al·legació, no es pot considerar cap vulneració de l’article 88 

del RLU, atès que es dóna compliment a les seves determinacions: la MpPPU 
aprovada inicialment fa referència expressa a les qualificacions previstes, amb 
expressió detallada dels usos admesos i compatibles; a les normes d’edificació, 
amb referència a les condicions comunes a totes les zones i les normes particulars 
de cada zona; i als instruments de desenvolupament i execució del pla i 
determinació del sistema o sistemes d’actuació. Per tant, la MpPPU respecta les 
determinacions del propi article i és coherent amb aquest. 

 
Atès l’exposat, es proposa desestimar aquesta al·legació, sense perjudici que 
s’incorporin al document urbanístic els aclariments relatius a l’avaluació econòmica i 
financera, comentats en els apartats anteriors, per tal d’evitar confusions.  
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3r.- INCORPORAR D’OFICI, com a complementació de la present modificació 
de planejament, a l’apartat corresponent de l’article 21 i arran de la inclusió de l’ús 
industrial, com a ús secundari, a la zona d’activitats comercials en ordenació 
volumètrica (clau urbanística 40), derivada d’estimar parcialment al·legacions, la 
possibilitat de desenvolupar també altres usos (exclosos l’habitatge, el residencial i el 
religiós), sempre que estiguin vinculats i siguin compatibles i simultanis a l’activitat 
comercial principal.  

 
4t.- DONAR COMPTE, RESTAR ASSABENTATS I TRASLLADAR al Servei 

municipal competent per raó de la matèria (Manteniment Municipal), com a 
complementació de la present modificació de planejament i als efectes oportuns, la 
determinació establerta per l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu informe favorable 
de data 15 de maig de 2015, la literalitat del qual es contrau a: 

 
“Respecte el sanejament, s’informa favorablement. Tot i així, d’acord amb allò 

informat a l’Ajuntament de Sant Cugat, en el marc de les seves competències, haurà 
de promoure i executar directament les oportunes accions per garantir la correcta 
depuració de les aigües residuals al sector de Can Sant Joan..” 

 
5è.- INDICAR a l’Institut Català del Sòl, en la seva qualitat de promotor públic 

de la present figura de modificació de planejament derivat, la conveniència de prendre 
en consideració, en seu de desenvolupament del sector, les prescripcions referides en 
l’informe de l’entitat RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA de data 16 d’abril de 2015 i que 
es contrauen al següent: 

 
- Qualsevol afecció sobre les línies que discorren per l’àmbit del pla i les seves 

instal·lacions (la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 220kV, Can Jardí - 
Codonyers i Can Jardí – Sant Cugat), hauran de complir les condicions establertes 
als Reglaments que resultin d’aplicació, així com el contingut dels articles 153, 154 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 
- Per a les línies aèries i d’acord amb l’article 162.3) del Reial decret 1955/2000, 

queda limitada la plantació d’arbres i prohibida la construcció d’edificis i 
instal·lacions industrials a la franja definida per la projecció sobre el terreny dels 
conductors extrems en les condicions més desfavorables, incrementada per les 
distàncies reglamentàries a ambdós costats de l’esmentada projecció. 

 
- Per qualsevol actuació a l’entorn de les línies, caldrà sol·licitar la zona d’influència 

entre els suports afectats aportant informació suficient per verificar el compliment 
de les condicions tècniques. 

 
6è.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’article 96 

en relació amb el 85.1) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el projecte de Modificació Puntual del Pla Parcial 
Urbanístic del Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan, de promoció pública, 
aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 19 de gener 
de 2015, condicionant l’efectivitat a la incorporació necessària de l’informe de la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya de la Direcció General de Protecció Civil, 
previst a l’article 14.2) en relació amb l’art. 68 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya i de l’informe de la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento, previst a l’article 7.2) de la Ley 39/2003, de 17 de novembre, 
del Sector Ferroviario, els quals tornaran a ésser degudament sol·licitats amb 
introducció de les noves consideracions derivades del tràmit d’informació pública i 
donant compliment a les peticions d’aquest darrer organisme estatal. 
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7è.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 

metropolità de Barcelona, segons allò que preveu l’article 80.b) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, segons redacció donada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, juntament amb els plànols 
d’ordenació 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, tot això sense perjudici de completar l’expedient amb els 
informes referits al punt anterior, per tal d’interessar la seva conformitat a la 
modificació puntual de l’esmentat Pla Parcial als efectes de llur aprovació definitiva, 
així com ordenar la publicació de l’acord d’aquesta aprovació per garantir la seva 
executivitat, de conformitat amb l’article 106 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  

 
8è.- NOTIFICAR els presents acords als al·legants, en la part que sigui del seu 

interès, així com al promotor de l’esmentada figura de planejament, als efectes 
oportuns. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 

nostre vot favorable per aquest canvi d’usos, sobretot per usos industrials, però sí que 
en aquesta informació és una cosa que vull deixar sobre la taula, se’ns va plantejar la 
pastilla que pertany al pantà dels Alous, com una zona d’equipaments, potser caldria 
començar a pensar en fer algun tipus de bescanvi per tal de protegir-la i qualificar-la 
com a zona verda o zona d’especial protecció. 

 
. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Bé, nosaltres dir que farem exactament el que vàrem fer en l’aprovació inicial, 
que va ser votar-hi a favor. No obstant, nosaltres creiem que caldria especificar les 
característiques físiques i formals dels edificis d’ús industrial, així com caldria 
preveure, creiem també, possibles canvis en la mobilitat, el fet de crear aquest espai 
industrial. I en el cas del Leroy Merlin, que si no ens equivoquem és una de les altres 
parts, també caldria veure com es regula l’ús secundari, és a dir, si parlem d’altres 
usos no especificats o si només parlem d’ús industrial. En qualsevol cas, el nostre vot 
serà favorable amb aquests aclariments.  

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

MES: Bé, com ja he dit en altres ocasions un dels objectius que crec que hem de tenir 
o creiem que hem de tenir, és intentar afavorir la implantació d’empreses, i per tant, 
aquest vehicle que avui portem el que fa és modificar, segurament, el tancament 
urbanístic que hi havia respecte els percentatges entre terciari i industrial. Per tant, el 
que fem és que les empreses es puguin moure i per tant que pugui haver més 
implantació, que voldrà dir més feina i més contractació.  

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, la Sra. 

Fernández. 
 
. REGIDORA SRA. MUNIA RODRÍGUEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’s: Perdón, ¿se me oye? Fernández-Jordán, es apellido compuesto. Gracias. 
Bueno, nuestro turno de palabra es para justificar una abstención porque realmente 
acabamos de aterrizar, como ha dicho Aldo, y no nos ha dado tiempo a entender un 
poco el origen del expediente, sabemos que se necesitan informes del Ministerio de 
Fomento, sabemos que existen servidumbres también, bueno, ADIF que ha dicho que 
sí. Bueno, entre tanta información, digamos, que no hemos tenido tiempo suficiente 
para estudiarlo. Nos vamos a abstener, gracias. 
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, SR. 
DAMIÀ CALVET: Sí, és una aprovació provisional, per tant, és un expedient iniciat, es 
va aprovar inicialment el gener de 2015 i la intenció era, precisament, la que s’ha 
exposat en alguna de les intervencions que hi ha hagut. La de flexibilitzar els usos 
d’aquest àmbit pel que fa referència, exclusivament, a això, als seus usos. Hi ha en 
aquest moment definits uns usos industrials, ja existeixen, però estan definits com a 
secundaris i la implantació real de diverses empreses ens porta a haver de 
flexibilitzar-los per tal de permetre’ls també, primer amb el que s’anomenen usos 
primaris, no en tot l’àmbit, sinó en determinades parcel·les, concretament les que es 
denominen segons el propi planejament les 40 i les 41, i també fruit d’al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública d’aquest expedient això es delimita en 
els usos industrials de categoria 1, 2 i 3, que serien els industrials lleugers i el Sud de 
la Carretera de Rubí. Per tant, continuem tenint un Pla Parcial que diferencia molt 
clarament la possibilitat d’unes implantacions molt terciàries al que és la façana de la 
B-30 de la Carretera de Rubí cap al Nord. Creiem que és un expedient que 
possibilitarà efectivament que diverses empreses s’implantin efectivament a Sant 
Cugat, per tant, dinamitzin l’economia i generin l’ocupació. Nosaltres no ho 
contemplem de cap altra manera que amb aquesta voluntat de flexibilitzar al màxim. 
Val a dir que els planejaments actuals ja tenen la tendència a intentar només, 
diguéssim, expressar el que no es pot fer, i en canvi, deixar-ho molt obert el que es 
pugui fer per tal d’evitar després d’haver d’anar fent modificacions i modificacions i 
modificacions per coses molt puntuals. Jo vull recordar-los-hi que en el cas de la 
implantació del Leroy Merlin estem parlant de possibilitar aquests usos industrials 
primaris de categoria 1, 2, 3 al Sud de la Carretera de Rubí, per la implantació d’unes 
determinades maquinàries d’un ús, que de fet és complementari al principal, que és 
comercial. Per tant, estem filant molt prim, però per flexibilitzar i permetre aquestes 
implantacions que ens aniran bé, evidentment, des del punt de vista de l’economia i de 
l’ocupació. No creiem que es variï substancialment la mobilitat d’aquest àmbit i per 
tant doncs queda contemplat dins del propi planejament vigent la seva resolució.  

 
També de la intervenció del Sr. Soler que ha expressat algun dubte al voltant 

del què és l’equipament d’aquest planejament que existeix des de fa molt de temps i 
que, en tot cas, em comprometo que podem revisar en el marc de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme, plantejar-ho, parlar-ne i, si s’escau, també promoure una 
nova modificació per ajustar encara més aquest àmbit de les necessitats de la ciutat. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
Vots a favor:     18 (CiU, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i PP) 
Vots en contra:  0  
Abstencions:     7 (C’s i CUP) 

 
19.- DACIÓ DE COMPTE DE L’EFECTIVITAT DE L’APROVACIÓ 

PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS USOS DE LES ZONES 18C 
I 18C-ESPECIAL DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ CAN MAGÍ – CTRA. 
ROQUETES. (Exp. núm. 81002/14) 
 

1r.- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS de l’efectivitat de l’acord 
d’aprovació provisional adoptat en sessió plenària ordinària de data 20 d’octubre de 
2014, en tant que superats els terminis d’informació pública als quals s’ha sotmès la 
documentació comprensiva d’aquesta modificació puntual de planejament derivat no 
s’ha presentat cap al·legació ni reclamació, tot això de conformitat amb els informes 
tècnics emesos a l’efecte des del Servei de Planejament i Gestió Urbanística, els 
quals s’incorporen a la proposta com a motivació específica en línia aplicativa d’allò 
que determina l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
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2n.- PROSSEGUIR amb la tramitació reglamentària del present expedient de 

Modificació puntual dels usos de les zones 18C i 18C-Especial del Pla Parcial 
d’Ordenació Can Magí-Ctra. Roquetes, que fou aprovat inicialment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada en data 20 d’octubre de 2014, i REMETRE’L a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona en els termes i 
contingut determinats en el punt quart dels acords adoptats pel Ple de la Corporació 
en referida sessió del dia 20 d’octubre de 2014. 
 

3r.- TRASLLADAR el present acord al Servei d’Intervenció en l’Edificació de 
l’Àmbit de Gestió d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, als efectes informatius oportuns. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Es 
tracta de dues pastilles i en una d’aquestes pastilles actualment hi ha un restaurant i 
llavors no entenem quin és el motiu de la modificació, si és que hi ha alguna petició o 
hi ha alguna llicència per tal de fer aquesta modificació perquè entenem que en 
aquest cas no afectaria. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Ja en l’aprovació inicial tenia algun dubte sobre quines eren aquestes 
modificacions sobre els baixos dels edificis i un d’ells era sobre si l’equip de Govern 
actuava en un marc de previsió de planejament d’aquest àmbit o actuava a instàncies 
de particular. La resposta del Tinent d’Alcalde d’aquell moment va ser que s’actuava a 
instàncies dels particulars, bàsicament per un tema d’aparcament, etcètera. Nosaltres 
el què els volem proposar és que intentem avançar-nos a aquesta situació, perquè si 
aquesta modificació és bona pels edificis que estan dintre de l’expedient, segurament 
també ho hauria de ser pels del costat, si mantenim el mateix criteri.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, SR. 
DAMIÀ CALVET: De fet és una continuïtat d’allò que acabem de fer, aquesta 
aprovació provisional de l’àmbit de Can Sant Joan i aquella tendència que els he 
explicat abans d’intentar flexibilitzar al màxim i només definir el que estigui 
expressament prohibit i en canvi permetre gairebé tot el rang d’usos. Aquí estem 
parlant específicament dels usos en planta soterrani i amb aquesta modificació el que 
permetem és que s’hi puguin desenvolupar tots aquells que ja estan contemplats en el 
Pla General Metropolità. Aquí parlem concretament de poder-hi instal·lar una activitat 
econòmica que va més enllà d’un aparcament. Jo coincideixo amb la reflexió que ha 
fet, Sr. Villaseñor, d’intentar anticipar al màxim aquesta adaptació dels usos o les 
activitats que volem per Sant Cugat. De fet, un compromís del Govern i molt en relació 
amb la Regidoria de Comerç i amb la Tinència d’Alcaldia d’Economia és precisament 
abordar aquesta situació, aquesta visió àmplia del planejament a Sant Cugat per 
intentar anticipar aquestes situacions i no haver d’anar modificació, modificació 
puntual. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Sí.... 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, SR. 
DAMIÀ CALVET: És una petició i, per tant, sobre aquesta petició es munta la 
modificació. 
 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. 
 

20.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1525/2015, 
RELATIU A SUSPENSIÓ TEMPORAL TRÀMIT RÈGIM DE COMUNICACIÓ, 
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LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I AUTORITZACIONS AMBIENTALS PER A 
INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ CLUBS CANNÀBICS.   
 

En data 06/07/2015, s’ha dictat el decret que seguidament es transcriu, als 
efectes de suspendre la concessió de llicències urbanístiques, ambientals i recreatives 
que es puguin sol·licitar per la instal·lació i/o ampliació de clubs socials de fumadors 
de cànnabis.  
 

La suspensió s’ha pres en base a allò que disposa al text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (1/2010), i als efectes de poder procedir a un estudi previ 
que permeti les modificacions urbanístiques que hauran d’informar  la concessió de 
les llicències necessàries per a la instal·lació dels esmentats clubs.  
 

La resolució de la qual es dóna compte en aquest Ple, diu literalment: 
 
“DECRET NÚM.  1.525/2015.-  
 
Vista la necessitat posada de manifest per la Secció de Salut Pública en allò que fa 
referència a regular la instal·lació, ubicació i funcionament de les associacions 
cannàbiques i dels seus clubs socials en els que es realitzi l’activitat de fumar dita 
planta, així com les condicions de l’exercici de la seva activitat, en funció del que 
disposa la resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s’aproven criteris en 
matèria de Salut Pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs 
socials i les condicions de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de 
Catalunya, a la població de Sant Cugat del Vallès. 
 
Atesa la resolució de la Fiscalia de la Il·lma. Audiència Provincial de Barcelona, de 
data 14/06/2010, sobre la legalitat de les associacions dedicades a promoure 
l’autoconsum de cànnabis. 
 
Atesa la Instrucció de la Fiscalia General del Estado número 2/2013, de data 
05/08/2013, en la qual es determina la posició del Ministeri Fiscal sobre diversos 
aspectes relatius a l’organització i funcionament de les associacions que tinguin entre 
les seves finalitats el cultiu de cànnabis.   
 
Atesa la rellevància social i la preocupació veïnal que provoca la manca de regulació 
específica dels locals que, emparats per una associació cannàbica d’autoconsum, 
permeten consumir el cànnabis fumant-lo en les seves instal·lacions. 
 
Atès allò que disposa l’article 26 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
 
Atès allò que disposa l’article 73 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 
 
Atès l’informe emès en data 6.07.2015 per part de l’arquitecte municipal, Cap del 
Servei de Planejament i Gestió Urbanística, del qual se’n deriva la necessitat i 
conveniència de fer un estudi i anàlisi en ordre a determinar les condicions d’ubicació i 
instal·lació de la corresponent activitat. 
 
Atès el que disposa l’article 27. Planificació urbanística de la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, 
els plans d’ordenació urbanística municipal i el planejament derivat i altres 
disposicions d’àmbit local han d’establir previsions i prescripcions amb l’objecte que 
els establiments oberts al públic tinguin la localització més adequada dins el territori 
amb la finalitat específica següent: 
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[...] 
 
b) Avaluar la distribució i la localització de l’oci dins el territori tenint en compte 
l’adequació al medi, els costos econòmics, la seguretat, la salut, els riscos per a les 
persones i els béns i la convivència entre ciutadans. 
 
f) Fixar requisits constructius, de dimensions i d’equipament tècnic per a garantir 
condicions mínimes de seguretat i d’adequació al medi dels establiments i els espais 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives. 
 
g) Delimitar les àrees que requereixen actuacions especials. 
 
Atès que dins els usos recreatius s’inclouen els establiments on s’exerceixen les 
activitats relatives al consum de cànnabis en qualsevol modalitat, i especialment la 
que es realitza mitjançant els denominats clubs de fumadors d’aquesta substància.  
 
Atesa la importància dels recents canvis normatius i la demanda social de regular 
aquests tipus d’activitats en allò que és de competència municipal, i que com a resultat 
del corresponent estudi es podrà determinar si aquesta regulació s’insereix en l’àmbit 
del planejament urbanístic, ja sigui de nova formació o la seva reforma, o és 
susceptible d’ésser vehiculada a través d’una ordenança municipal específica sobre 
aquesta matèria, dins dels límits de l’autonomia local i dels paràmetres marcats per la 
normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya,  
 
En base a l’anterior i en exercici de l’àmbit de competència atribuït a l’Alcaldia per 
l’article 53.1.s) 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.- SUSPENDRE, a l’empara de l’article 73.1) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLU), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i de conformitat amb els 
criteris orientadors que es desprenen dels respectius informes del Servei de 
Planejament Municipal i de la Secció de Salut Pública que consten a l’expedient i que 
a efectes de motivació s’incorporen al present Decret, la tramitació i concessió de 
llicències urbanístiques, ambientals i recreatives, tant en règim de sol·licitud de 
llicència com de comunicació prèvia d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació 
de Clubs Socials Privats consistents en Associacions de consumidors de cànnabis, en 
l’àmbit delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de 
conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU, i que afecta a tot l’àmbit 
del municipi de Sant Cugat del Vallès classificat com a sòl urbà. 
  
2n.- DEIXAR CONSTÀNCIA que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir 
als estudis previs a la regulació en matèria de competència municipal sobre la 
ubicació, instal·lació i condicions tècniques dels clubs de fumadors de cànnabis. 
 
3r.- DETERMINAR, de conformitat amb l’article 74.1) de l’esmentat text legal, que el 
termini de la suspensió serà d’un any, que començarà a comptar des de l’endemà de 
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’aquest acord, sense 
perjudici dels efectes jurídics que derivin de la notificació directa del present Decret a 
les persones físiques o jurídiques interessades. 
 
4t.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
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La documentació restarà exposada al públic, als efectes de l’article 23.1 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, plaça de la Vila número 1, i al web de l’Ajuntament www.santcugat.cat. 
 
5è.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal als efectes de formal 
coneixement.” 
 

Es proposa al Ple, 
 

- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS en allò que pugui esdevenir 
legalment necessari, de la Resolució de l’Alcaldia-Presidència número 1525/2015, de 
data 6 de juliol, de SUSPENDRE la tramitació i concessió de llicències urbanístiques, 
ambientals i recreatives, tant en règim de sol·licitud de llicència com de comunicació 
prèvia d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de Clubs Socials Privats 
consistents en Associacions de consumidors de cànnabis, en l’àmbit delimitat i grafiat 
en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 
3 de l’esmentat article 73 del TRLU, i que afecta a tot l’àmbit del municipi de Sant 
Cugat del Vallès classificat com a sòl urbà. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Crec que ha quedat àmpliament exposada la 
justificació en el torn previ en aquest plenari. Grups que volen intervenir en aquest 
punt? Doncs queda feta la dació de compte. 
 

21.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE FORMA DE 
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC  DE  REGULACIÓ  I  CONTROL  DE  
L’ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA 
PÚBLICA I APARCAMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I  COETÀNIA  
APROVACIÓ  DE  GESTIÓ  DIRECTA  A  TRAVÉS  DE  SOCIETAT PRIVADA 
MUNICIPAL (PROMUSA).  
 

Atès que el Ple Municipal, en data 16 de febrer de 2015 va APROVAR 
INICIALMENT el canvi de forma de gestió del servei públic de regulació i control de 
l’estacionament de vehicles amb limitació horària a les vies públiques municipals, així 
com la gestió dels aparcaments de titularitat municipal de nova construcció i els 
existents quan finalitzin les actuals concessions, tot establint-se la modalitat de gestió 
directa a través de la societat privada municipal “SPM PROMOCIONS MUNICIPALS 
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, SOCIETAT ANÒNIMA” (PROMUSA), de capital 
totalment públic, a l’empara d’allò que estableixen els articles 85.2.d) de la LRBRL, 
249.2.c) de la LMC i 188.2.d) del ROAS, sens perjudici de correspondre a 
l’Ajuntament com ens titular del servei, dictar els actes administratius necessaris com 
poden ésser, entre d’altres, l’aprovació de les corresponents taxes i l’habilitació dels 
vigilants de les zones d’aparcament.   
 

Atès que  l’expedient  es  va  sotmetre  a informació pública de conformitat amb 
allò que estableixen els articles 160.1) i 188.5) del ROAS, als efectes de formulació 
d’al·legacions i/o reclamacions per part de qualsevol persona interessada a les 
següents plataformes: 
 
-15/05/15 fins 19/06/15 exposició al tauler d’anuncis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
 
-15/05/15 fins 19/06/15 exposició al tauler d’edictes de la web municipal: 
www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes 
 
-20/05/15 notificació a PROMUSA i trasllat de l’acord aprovat pel Ple en data 16/02/15 
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- 25/05/15 publicació en el DOGC 
 
-26/05/15 publicació en el BOPB 
 

Atès  que  durant  el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació  
a l’esmentat expedient i vistos els antecedents anteriors i en ordre a donar compliment 
a la legalitat vigent es proposa elevar a la consideració del Ple Municipal la tramitació 
de l’aprovació definitiva, per tal de finalitzar del procediment administratiu l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 

1r.- APROVAR de forma definitiva el canvi de forma de gestió del servei públic 
de regulació i control de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via 
pública i aparcaments de titularitat municipal i coetània aprovació de gestió directa a 
través de societat privada municipal (PROMUSA). 
 

2n.- PUBLICAR  l’ acord  d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

3r.- NOTIFICAR  als interessats i posar a la seva disposició, per a la seva 
consulta, si escau, l’expedient administratiu. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument. A nosaltres ens agradaria....ens ho han dit, però ens agradaria deixar palès 
que els drets laborals d’aquests treballadors que es subrogaran a la nova empresa, 
que és PROMUSA, estiguin garantits, així com que els beneficis que es diuen que 
seran, els beneficis que donaran fruit, doncs seran per fins socials, tal com es va dir. 
Esperem es preservi aquest interès. No sé si algú m’ha escoltat...sí? No, dic del 
Govern?  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, jo sí que dono per sentat que m’escolten i ja està, així estic més contenta. 
Nosaltres, evidentment que votarem a favor d’aquesta proposta, entre d’altres coses, 
perquè donem per suposat que significarà un augment de l’activitat que en aquests 
moments té PROMUSA i donem per suposat que també significarà un augment dels 
ingressos d’aquesta societat. El que sí que a nosaltres ens agradaria és conèixer una 
mica més tota l’estratègia global i és a dir, nosaltres ara estem parlant de les zones 
blaves, si no m’equivoco, si vaig entendre bé, això també afectava a totes les zones 
d’aparcament públic, en quant aquests aparcaments deixessin de tenir la concessió 
que tenen actualment. Per tant, doncs com que això veiem que és una operació de 
més abast, sí que ens agradaria saber exactament de quantes places estem parlant, 
de quines quanties previsibles d’ingressos podem estar parlant també, i sobretot, i 
tenint en compte que estem parlant de PROMUSA, que és una empresa pública, 
doncs també ens agradaria saber si aquest canvi pot comportar d’alguna manera 
alguna millora en la seva gestió, sobretot de cara a la ciutadania. És a dir, si es poden 
fer rebaixes, si es poden fer tiquets d’aparcament amb conjunció amb els diferents 
comerços, etcètera, és a dir, tota una sèrie de coses que en el fons acabessin 
revertint en un millor servei per a la ciutadania. I això ens porta a reclamar, perdoneu 
la insistència, però que en un moment determinat vàrem dir que faríem una Comissió 
de “Repensem PROMUSA”, creiem que no s’ha fet adequadament i la tornem a 
reclamar, encara que se’ns digui pesats. Quan pugui ser i quan sigui possible, però 
per conèixer a fons totes aquestes modificacions.  
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. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-

MES: Bé, considerem que és una notícia positiva, bàsicament perquè ja fa temps que 
se n’havia parlat d’aquesta situació i sembla ser que la zona blava genera una sèrie 
de beneficis. Per tant, amb la lògica aquella d’internalitzar aquelles empreses, com 
SOREA, per exemple, que generen una sèrie de beneficis, si parlem de la gestió de 
l’aigua, aquesta també pot ser una bona solució. En el seu moment en vàrem parlar 
sobre quin era el percentatge de beneficis que podia generar aquesta activitat. Des de 
l’àrea d’Habitatge, se’ns va dir que no eren molts diners, però creiem, i des del Grup 
d’ERC-MES volem posar sobre la taula que una de les deficiències que en aquests 
moments entenem que té PROMUSA que és la no realització de molts habitatges de 
lloguer, que part d’aquests beneficis vagin a suplementar, per exemple, alguna de les 
pèrdues de subvencions que s’han fet i que segons l’equip de govern no han permès 
fer habitatge d’aquest àmbit. I també se’ns obre una altra oportunitat, se’ns obre una 
oportunitat i un interrogant. L’oportunitat és, home, si la zona blava, la gestió de la 
zona blava dependrà també de l’Ajuntament de Sant Cugat directament i, per tant, no 
donar concessió que faci que sigui difícil fer canvis, i fins i tot, doncs ajudar a qui sigui 
a tirar endavant les seves actuacions, doncs home, segurament el que ens hem 
d’inventar no és solament la gestió sinó com l’apliquem, en quines zones i obrir també 
altres debats sobre la zona verda i similars. D’altra banda, el que els diran és on anirà 
la plusvàlua. El “Repensem PROMUSA” que deia la portaveu d’Iniciativa, diguem-ne, 
sí, és va quedar una mica a mitges, i aquest és el perill segurament sobre què és el 
què han de fer sobre el “Repensem PROMUSA”. Si el que volem és que PROMUSA 
esdevingui una societat anònima prestadora de serveis és una decisió que té la seva 
gràcia, des del punt de vista de gestió, però jo crec que una de les discussions és 
sobre si PROMUSA ha de gestionar la zona blava, que dèiem, si ha de gestionar 
l’aigua, si ha de gestionar altres actuacions o si ha de fer habitatge públic. Per tant, jo 
crec que ens emplacem al debat sobre el “Repensem PROMUSA” i sobre tot plegat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, per part de Ciutadans té la 
paraula la Sra. Fernández-Jordán. Ara ho he dit bé? Endavant. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Bueno, como comentaba antes el compañero Álvaro Benejam, dentro de lo 
que es la gestión de los servicios públicos, no necesariamente porque haya una 
gestión directa por parte de la Administración se da mejor servicio. Desde este punto 
de vista nosotros nos hemos encontrado ahora con una aprobación definitiva 
entendemos que una aprobación provisional en la que nosotros no estábamos en este 
Pleno y no hemos visto lo que es la gestación de esto. No vemos la finalidad que se 
busca con que en este caso el municipio vuelva a hacer la gestión directa. 
Entendemos que para que esas razones fueran suficientes sería necesario por un 
lado que la calidad del servicio fuera muy buena y por otro lado se repercutiera en el 
precio. A priori decir que PROMUSA va a hacer eso, que va a hacerlo, nos parece que 
no es acertado porque la gestión de PROMUSA es sabido públicamente que no 
estamos muy de acuerdo con ella. En este punto entendemos que si no tenemos 
comprobado que en este caso la gestión directa sea eficaz, no tenemos la intención 
de hacerlo, pero por otro lado si en el punto en el que se encuentra ahora mismo el 
Ayuntamiento es la necesidad de que tiene que ser PROMUSA única y 
exclusivamente, ¿por qué no se abre un concurso?, un concurso público en el que 
haya unos baremos y se vea si realmente al final puede ser directa o no. Finalmente, 
que lo coja PROMUSA que es una sociedad con beneficios dudosos pues parece que 
es insuflar dinero público una vez más a una empresa deficitaria. Esa es nuestra 
opinión y por eso vamos a votar en contra. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Abans es 
comentava la remunicipalització de l’aigua, que pot implicar costos en tota la gestió; a 
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les zones blaves em costa imaginar com es pot millorar la qualitat del servei perquè 
els parquímetres estan col·locats i senzillament ho fa una màquina. És una cosa que 
treu benefici i per tant, si pot repercutir en tots no veig cap mena de problema. 
Felicitar-nos d’això que s’ha fet i jo sempre poso l’exemple, no per posar medalles, ho 
ha comentat molta altra gent, però quan vàrem entrar a l’Ajuntament vàrem preguntar 
per aquesta qüestió. En aquell moment no es va veure adequat o pertinent, és igual, i 
finalment s’ha fet el pas, que el ritme no pari. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, SR. 
DAMIÀ CALVET: Bé, com en anteriors ocasions aquest és un expedient que el que 
fem és aprovar-lo definitivament, que es va iniciar la seva tramitació el febrer de 2015, 
amb una aprovació inicial, amb una exposició pública i, que per tant, jo considero que 
s’ha debatut en el si del què va ser el mateix moment d’aprovació inicial i també del 
que ha estat aquesta informació pública. Avia’m, jo sóc un “fan” de les empreses 
públiques, ja m’entenen, i dels mitjans propis dels ajuntaments per tal de, sobretot, 
actuar en el territori. PROMUSA és un instrument magnífic de tot el que és gestió de 
sòl i habitatge i ara l’hi afegim aquesta competència, la de gestionar directament tot 
allò derivat de la gestió dels aparcaments, per tant, estem parlant de política de 
mobilitat, actuació sobre el territori, actuació directa sobre el territori. La forma de 
gestió serà la d’assumir en primera instància tot el que són zones blaves i tots aquells 
aparcaments que han esgotat la seva concessió i la d’anar incorporant els 
aparcaments que vagin també esgotant la seva concessió a mesura que es faci de 
manera que no hi hagi tampoc cap necessitat d’avançar via indemnització aquesta 
entrada en funcionament de gestió directa per part de PROMUSA. Farem polítiques 
de mobilitat a partir d’aquesta gestió directa de PROMUSA: nous parquímetres, 
implantació de l’smart parking, insisteixo, polítiques de mobilitat. Pel que fa 
estrictament al que representa PROMUSA ja vàrem fer, diguéssim, el gest en la 
primera Comissió Informativa d’Urbanisme, de demanar al Sr. Lluis Hosta, actual 
Director Gerent de PROMUSA, que donés una explicació encara que realment molt 
comprimida i amb poca estona, aquest és un problema de les Comissions 
Informatives, n’hi ha 8 i tenim poca estona per cadascuna d’elles, però hi va haver la 
voluntat  de, precisament, posar des del minut 1 d’aquesta legislatura, tota la 
informació de PROMUSA a l’abast de tots els Grups municipals i de tots els regidors 
per tal d’aprofundir-hi. Jo també els emplaço a que puguem el més ràpidament 
possible tancar el que serà el nou Consell d’Administració de PROMUSA, per tal de 
remetre aquest debat, aprofundir del model de PROMUSA, allà on pertoca, que 
entenc que és en la pròpia empresa. Les polítiques d’habitatge que són per mi el nucli 
dur, el “core business” del què és PROMUSA, són deficitàries per definició. Són 
deficitàries per definició, sempre, si volem ser capaços d’expressar polítiques 
d’habitatge necessitem doncs la banda dels ingressos, i en aquest cas seria a partir 
de la gestió de sòl i també a partir d’aquesta gestió directa dels aparcaments a través 
dels quals també, insisteixo, intentarem expressar polítiques de mobilitat favorables al 
conjunt de la ciutadania i a la ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      21 (CiU, CUP, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC) 
Vots en contra:    3 (C’s) 
Abstencions:       1 (PP) 
 

22.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN 
MATÈRIA DE TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS D’ACOLLIMENT DOMÈSTIC 
(EXPEDIENT JURÍDIC 139/2014). 

 
Atès que en data 26.01.2015 es va dictar el Decret número 145/2015, d’inici 

d’expedient sancionador al senyor Jaime Gallego Cardenas, per mantenir un gos, de 
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raça considerada potencialment perillosa, en condicions inadequades des del punt de 
vista higiènico-sanitari (incompliment de l’article 22.3.b) de l’Ordenança municipal 
sobre la tinença i circulació d’animals d’acolliment domèstic de Sant Cugat). 

 
Atès que en data 02.02.2015 l’Instructor de l’expedient va formular Plec de 

càrrecs. 
 
Atès que en data 17.03.2015, en un segon intent de notificació, es va notificar el 

Decret 145/2015 i el Plec de càrrecs al senyor Jaime Gallego Cardenas. 
 
Atès que en data 24.04.2015 l’Instructor de l’expedient va formular Proposta de 

resolució. 
 
Atès que en data 27.05.2015, en un tercer intent de notificació, es va notificar la 

Proposta de resolució al senyor Jaime Gallego Cardenas. 
 
Atès que segons l’article 18 de l’Ordenança municipal sobre la tinença i 

circulació d’animals d’acolliment domèstic, la competència per imposar les sancions 
tipificades en aquesta ordenança correspondrà al Ple per a aquelles accions o 
omissions tipificades com a infraccions greus i molt greus relatives a la tinença de 
gossos potencialment perillosos. 

 
Atesa la proposta de resolució que s’adjunta, formulada per l’Instructor de 

l’expedient. 
 
En funció del que s’ha exposat es proposa al Ple municipal d’aquesta 

Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
1r.- IMPOSAR al senyor Jaime Gallego Cardenas una sanció de 2.001,00 € 

per la comissió de la falta molt greu tipificada a l’article 22.3.b) de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença i circulació d’animals d’acolliment domèstic.  

 
2n.- NOTIFICAR la present resolució al senyor Jaime Gallego Cardenas. 

 
TORN D’INTERVENCIONS 

 
. REGIDOR SR. DIMITRI DEFRANC, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 

Bueno, un poco comentar que firmes creyentes que desde las comunidades y los 
individuos se debe proteger el derecho a la naturaleza y a todos los seres vivos, nos 
posicionamos favorablemente a esta moción, lo que sí queríamos hacer es una 
llamada al equipo de Gobierno en el sentido de recordar el compromiso de este tipo 
de mociones traerlas un poco con anterioridad para que las podamos revisar mejor, 
para que pueda haber un debate interno, porque por ejemplo, hay una cosa que decía 
el texto y es que nos dicen que el animal en cuestión era un perro de raza peligrosa, 
entonces claro, cuál es la raza peligrosa, a veces nos preguntamos si más peligroso 
somos los humanos que…, y después también un poco se hablaba sobre las 
condiciones sanitarias en la que estaba el animal propio del dueño que fue 
sancionado por esto y claro, a veces son criterios subjetivos y quisiéramos ver más 
fotos. Nos fiamos del experto que hizo el trabajo, pero ya que se lleva a Pleno quisiera 
un poquillo más de información en este sentido. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Em sembla 
que ha tocat el meu capítol. Doncs bé, jo li contestaré, primerament, l’Ordenança 
aquesta de Tinència i Circulació d’Animals d’Acolliment preveu que les faltes que es 
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cataloguin com a greus i molt greus són les que arriben al Ple, les altres es resolen 
per la via dels serveis tècnics. El fet és que aquest cas, pel nostre cos tècnic va estar 
catalogat d’una falta molt greu i, per tant, mereix una sanció i per tant jo crec que és 
bo que el Ple municipal també se n’assabenti de que passen coses que mereixen una 
reflexió seria. Respecte el tema dels gossos perillosos, bé, hi ha una catàleg d’unes 
certes races considerades gossos perillosos. Si vostè veu algun programa 
d’encantador de gossos i tal, a lo millor el que diran és que aquesta raça no és 
necessàriament perillosa si es tracta bé. Però en qualsevol cas, seguim un protocol 
molt clar i net. Hi ha unes determinades races, hi ha unes determinades conductes 
dels humans amb els animals domèstics que són catalogades d’infraccions greus o 
molt greus, i en funció d’això ho portem al Ple o no. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

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

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Recordant que tenim una moció a discutir i una 

dació de compte del conveni extraprocessal per execució de sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, davant del recurs contenciós-administratiu 
387/2002 i el recurs d’apel·lació 283/2005. Té la paraula el Sr. Calvet, per fer la dació 
de compte i tot seguit entrem a presentar la moció. Gràcies. 

 
23.- DACIÓ DE COMPTE DE CONVENI EXTRAPROCESSAL PER 

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU JCA-4-BCN 387/2002 I 
RECURS D’APEL·LACIÓ TSJC 283/2005 – ISJ:192/15. 

 
1r.- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS als efectes escaients, de 

l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de febrer de 2015, 
relatiu al conveni extraprocessal per execució de sentència de la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
Rotlle d’apel·lació 283/2005, el tenor literal del qual és: 

 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI EXTRAPROCESSAL PER EXECUCIO 
DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 
(TSJC) SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU SECCIÓ TERCERA ROLLO 
D’APEL·LACIO NUMERO 283/2005. 

 
Vist l’expedient de llicència d’obres majors núm. UL21/01/8-X/01/1330, relatiu a la 
concessió de permís d’edificació en data 2 d’abril de 2001, a DOUBLE MATCH, SL, 
per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pi d’En Xandri, núm. 2-4. 

 
Atès que el Jutjat Contenciós-administratiu núm. 4 de BCN en data 23 de maig de 
2005 va dictar la Sentència núm. 143/2005 (Autos de recurs núm. 387/2002) per la 
qual es desestima íntegrament la demanda formulada per Francisco Javier Aubareda 
Giménez i Maria Lourdes Dalmau Tramunt contra els acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en dates 30 de juliol i 14 d’octubre de 2002 desestimant denúncies per 
presumptes infraccions urbanístiques que es derivarien de l’edificació construïda en 
solar ubicat al carrer Pi d’en Xandri, núm. 2-4 i Sant Adjutori núm. 1, en l’àmbit del Pla 
Parcial del Sector Costa del Golf, havent-se efectuat aquesta construcció a l’empara 
de la supraesmentada llicència municipal d’obres atorgada per Decret d’Alcaldia, de 2 
d’abril de 2001, en expedient UL21/01/8-X/01/1330. 

 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en Sentència núm. 672 de 
20.07.06 estima el recurs d’apel·lació interposat per la part actora en la primera 
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instància i revoca i deixa sense efecte la sentència del jutjat contenciós-administratiu 
amb correlativa anul·lació de la llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament en data 
02.04.2001, tot tenint aquesta Sentència caràcter de fermesa en ésser insusceptible 
de recurs de cassació. 

 
Atès que l’Ajuntament va instar un incident d’impossibilitat legal d’execució de la 
sentència en virtut de l’article 105.2) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la Jurisdicció Contencioso-Administrativa (LJCA), a la vista de la Modificació puntual i 
transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità en els sectors Eixample Sud i 
Turó d’en Lluch Nord i de la llicència d’obres atorgada pel Decret 1807/2009, de 10 
d’octubre, que empara les construccions executades en les referides parcel·les 10 i 
12. 

 
Atès que l’incident d’impossibilitat legal d’execució va ser estimat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 4 mitjançant la Interlocutòria de 29 de juliol de 2011. En aquest 
sentit, la referida Interlocutòria va resoldre “Declarar inejecutable en cuanto al 
pronunciamiento de demolición la Sentencia de fecha 20 de julio de 2006 dictada en 
autos”, tot afegint que “Todo lo anterior sin perjuicio de que firme esta resolución se 
proceda en su caso a cumplimentar lo dispuesto en el artículo 105.2 in fine”, referint-
se a la indemnització que, en el seu cas, procedeix per la part en què no pugui ser 
objecte de compliment. 

 
Atès que la Interlocutòria  de 29 de  juliol de 2011 va ser apel·lada pels Srs. Aubareda 
Giménez i Dalmau Tramunt, trobant-se en aquests moments el Recurs d’Apel·lació -
que es tramita amb el número d’actuacions 424/2011- suspès, d’acord amb la 
Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de  7 de gener de 2013. 

 
Atès que el Decret 1807/2009, de 10 d’octubre, pel qual es va atorgar una nova 
llicència que emparava les construccions efectuades en les parcel·les 10 i 12 del Pla 
Parcial Costa del Golf no ha estat impugnat.  

 
Atès que per part de l’Àmbit municipal de Territori i Sostenibilitat amb l’assistència de 
direcció jurídica externa, ha estat analitzada  la viabilitat de formalitzar amb la part 
actora, que va obtenir sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) núm. 672/2006, anul·latòria de la llicència d’obres supraesmentada, un acord 
de satisfacció extraprocessal per a l’execució de dita sentència per equivalent 
econòmic en base a la impossibilitat d’execució “in natura” segons resulta de la 
Interlocutoria de 29 de juliol de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
4, de Barcelona, en la peça executòria núm. 32/06-C, dimanant dels Autos de recurs 
núm. 387/2012, en haver resolt dita Interlocutòria “Declarar inejecutable en cuanto al 
pronunciamiento de demolición la Sentencia de fecha 20 de julio de 2006 dictada en 
autos. Todo lo anterior sin perjuicio de que firme esta resolución se proceda en su 
caso a cumplimentar lo dispuesto en el artículo 105.2 in fine, sin costas”. 

 
Atès que l’article 105.2) de la LJCA estableix el dret indemnitzatori per a la part que 
hagués assolit una sentència favorable d’anul·lació de llicència i correlativa demolició, 
en el supòsit de que es declari la impossibilitat material o legal d’executar la sentència 
en els propis termes de la seva part dispositiva i, que en aquest cas, procedirà 
d’establir la valoració dels danys materials i ensems dels danys morals que es derivin 
de la susdita inexecució material de sentència, que es transforma en l’anomenada 
execució per equivalent econòmic, amb el “quantum” indemnitzatori que es derivi de la 
susdita valoració. 

 
Atès que el supraesmentat dret indemnitzatori, tal com té declarat el TSJC Sala del 
Contenciós Administratiu, Secció 3a, a través d’Interlocutòria de 5 de març de 2008 
(Autos de recurs ordinari 1794/1994), es deriva de manera directa de l’article 105.2) 
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de la LJCA, en relació amb l’article 18.2) de la Llei Orgànica del Poder Judicial, 
tractant-se, tal com té declarat el Tribunal Suprem des d’època inicial, a través de 
Sentència de 30 de gener de 1996, d’un remei substitutori de la inexecució ja que en 
d’altre cas es deixaria sense efecte ni contingut una sentència ferma, la qual cosa 
comportaria el dret a la tutela efectiva ex article 24 CE, per part dels Jutjats i Tribunals, 
en la seva vessant de dret a l’execució de les sentències, en els termes analitzats pel 
Tribunal Suprem, entre d’altres, en Sentència de 30 de juny de 2006 i pel Tribunal 
Constitucional, en Sentències, entre d’altres, números 167/1987, 92/1988 i 107/1992. 

 
Atès que el “quantum” indemnitzatori, segons la supraesmentada Interlocutòria del 
TSJC de 5 de març de 2008, es concreta d’una banda en els danys materials 
objectivables com poden ésser la pèrdua de llums, vistes i sobretot de la minusvalia 
del valor en venda de la finca afectada que l’Alt Tribunal en el cas de litis va ponderar 
en una disminució del 30%, i essent així mateix indemnitzables els anomenats “danys 
morals” que el Tribunal Suprem, Sala del Contenciós Administratiu, Secció 5a, en 
Sentència de 9 de febrer de 2010, dictada en el recurs de cassació núm. 3656/2008, 
estima referibles, en concret, a “la frustración del cumplimiento de una sentencia que 
le era favorable”, essent també d’assenyalar que la concreta quantia indemnitzable ha 
de tenir caràcter de proporcionalitat, si bé per la pròpia naturalesa dels danys morals 
no es disposa de paràmetres o mòduls objectius per a valorar el que el Tribunal 
Suprem anomena “pretium doloris”, que sempre tindrà un cert component subjectiu, 
havent d’estar-se en conseqüència a criteris de proporcionalitat (SSTS de 4 d’abril i 1 
desembre 1989, 31 d’octubre 1990, 26 abril 1997 i 18 octubre 2000, entre d’altres) i de 
raonabilitat, tenint declarat el Tribunal Suprem en Sentència de 4 octubre de 1994 que 
“la indemnización de los daños morales, por su propia naturaleza, carece de toda 
posible deterinación precisa como señaló la Sentencia de esta Sala de Casación nº 
2506/1993, de 3 de noviembre, pero [...] debe reputarse razonable” i en línia 
coincident el propi TS en Sentència de 31 d’octubre de 1990 explicita que “En el caso 
de los daños morales la dificultad de la prueba lleva con frecuencia a este Tribunal a 
presumir su existencia y la imposibilidad de utilizar parámetros o módulos objectivos le 
conduce también a valorarlos en una cifra razonable, valoración que obviamente tiene 
un componente fundamentalmente subjetivo (SSTS 13 desembre 1979 i 2 febrer 
1980)”. En el mateix sentit el propi Tribunal Suprem en Sentència de 20 juliol de 1996 i 
les de cita específica en la mateixa (SSTS 1 desembre 1989, 31 octubre 1990, 27 
novembre 1993, 19 novembre 1994, i 2 desembre 1995, té explicitat que “la doctrina 
consolidada de esta Sala del Tribunal Supremo en relación con la indemnización por 
perjuicios morales, según se recoje entre otras en sentencias de 1 diciembre 1989, 31 
octubre 1990, 27 noviembre 1993, 19 noviembre 1994, i 2 diciembre 1995 (recurso de 
casación 1101/92, fundamentos jurídicos quinto y octavo), citada correctamente en la 
sentencia recurrida, no es otra que la de que aquellos son susceptibles de 
compensación económica a pesar de las dificultades en su determinación cuantitativa 
por carecer de parámetros o módulos objetivos para valorar el pretium doloris, por lo 
que dicha indemnización siempre tendrá un cierto componente subjetivo y habrá de 
consistir en una suma razonable”. 

 
Atès que a l’expedient obra incorporat informe tècnic emès per part del Cap del Servei 
de Valoracions, Expropiacions i Disciplina Urbanística, en el que es determina el valor 
de la finca afectada pel perjudici, tot havent-se estimat a partir d’aquest informe per 
part de l’Ajuntament i de la propietat una minusvalía de la finca del 35% del seu valor 
en venda i havent-se així mateix convingut l’estimació quantitativa en sengles imports 
respectius de 490.000 euros pel dany generat en la finca i 110.000 euros en concepte 
de danys morals. 

 
En base a tot l’anterior, es sotmet a la Junta de Govern Local la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORDS 
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1r.- APROVAR, en tots els seus extrems i propis termes, el document d’“ACORD DE 
SATISFACCIÓ EXTRAPROCESSAL PER A L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 20 DE JULIOL DE 2006”, 
formalitzat en data 20 de febrer actual, entre l’Ajuntament, representat per la Tinència 
de Mobilitat, Urbanisme i Obres i els Srs. Francisco Javier Aubareda Giménez i Maria 
Lourdes Dalmau Tramunt. 

 
2n.- APROVAR la despesa per import de 600.000 euros i subsegüent pagament a 
càrrec d’operació pendent d’aplicació pressupostària i regularitzar formalment dita 
despesa en la primera modificació pressupostària de l’any 2015, com a indemnització 
substitutòria en favor dels Srs. Francisco Javier Aubareda Giménez i Maria Lourdes 
Dalmau Tramunt, en concepte d’execució per equivalent econòmic per impossibilitat 
legal d’executar la Sentència núm. 672/2006, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contencioso- Administrativa (Secció 3a), dictada en 20 de juliol de 
2006, en el Rotllo d’Apel·lació 283/2005, dimanant dels Autos de recurs contenciós 
administratiu núm. 387/2002, en haver estat declarada inexecutable en quant al 
procediment de demolició segons Interlocutòria de 29 de juliol de 2011, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en incident d’execució núm. 
32/06-C, dimanant dels Autos de recurs núm. 387/2002, Secció C. 

 
3r.- SUBORDINAR l’eficàcia dels anteriors acords, tot condicionant-la suspensivament 
en els termes previstos per 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), al compliment de les condicions o circumstàncies 
processals previstes en els acords TERCER i CINQUÈ del Conveni de Satisfacció 
Extraprocessal, i circumscrites aquestes condicions en síntesi a l’arxiu del recurs 
d’apel·lació núm. 424/2011, interposat davant del TSJC contra Interlocutòria de 29 de 
juliol de 2011, del JCA núm. 4, per part dels Srs. Aubareda Giménez i Dalmau 
Tramunt, i a l’arxiu de les actuacions judicials per part del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona (Executòria 32/06-C, Autos 387/2002, Secció C). 

 
4t.- TRASLLADAR els presents acords als Srs. Aubareda Giménez i Dalmau 
Tramunt, en els termes previstos als articles 31, 58 i 59 de la LRJ-PAC.”  

 
2n.- DONAR COMPTE de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu 

número 4 dels de Barcelona, de data 15 d’abril de 2015, certificació de la qual ha estat 
traslladada a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en escrit recepcionat el 18 de 
juny de 2015, i en la que es fa constar l’arxivament de les actuacions judicials relatives 
a les obres de construcció de les parcel·les 10 i 12 del Pla Parcial Costa del Golf, 
recurs contenciós administratiu número 387/2002, que en la sentència d’apel·lació, de 
data 20 de juliol de 2006, va condemnar a l’Ajuntament a enderrocar tot el que va 
construir a l’empara de la llicència d’obres anul·lada, concurrent així mateix altre 
Interlocutòria d’aquest Jutjat número 4, de 29 de juliol de 2011, que declara 
inexecutable l’enderroc de la sentència inicial, indicant que es procedeixi en el seu cas 
a complimentar el que preveu l’article 105.2) in fine de la Llei de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, que possibilita la indemnització substitutiva, que s’ha 
instrumentalitzat a través de l’acord de conveni extraprocessal referit en el punt primer 
anterior. 

 
3r.- CONSTATAR que dita situació processal dóna lloc al compliment 

d’aquelles obligacions determinades en l’acord tercer del “Conveni de satisfacció 
extraprocessal per l’execució de sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 20 de juliol de 2006”, subscrit el 20 de febrer de 2015, i que fou aprovat, 
ratificant-lo, per la Junta de Govern Local en sessió de 24 de febrer de 2015, i Pacte 
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Setè del Conveni en allò relatiu a la dació de compte d’aquell i llur aprovació i 
ratificació per la Junta de Govern Local. 

 
4t.- TRASLLADAR el present acord a tots els interessats als efectes escaients. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, SR. 

DAMIÀ CALVET: Sí, aquest és un punt que també té una llarguíssima trajectòria. 
Estem parlant d’un expedient urbanístic que neix del què va ser el desenvolupament 
d’un Pla Parcial, en el seu moment, desenvolupat d’acord amb la Llei d’Urbanisme o la 
legislació urbanística vigent en aquell moment, amb tota la seva extensió, 
evidentment, pel que fa a la definició de sistemes i de zones que va configurar en la 
seva definició també l’existència d’un determinat percentatge de verds privats dins de 
les parcel·les edificables. Aquests percentatges de verd privat, un 25% en cadascuna 
de les parcel·les, a més es van grafiar en el que era la documentació gràfica d’aquest 
Pla Parcial. Aquesta era una circumstància que ha determinat el que ha estat 
l’evolució d’aquest expedient, perquè en el que ja va ser l’efectiva voluntat d’uns 
determinats promotors, d’edificar un habitatge unifamiliar doncs es va plantejar 
obertament als Serveis Tècnics de l’Ajuntament si era possible reubicar aquests 
sistemes, perdó, aquestes parts de verd privat dins les parcel·les. He volgut evitar la 
paraula sistemes, perquè el què són sistemes en urbanisme són els verds públics, el 
verd privat, en tot cas, continua formant part del que seria la zona amb aprofitament. 
Es va creure adequat utilitzar una figura urbanística que ja no existeix en l’actual 
legislació urbanística, però en aquell moment era plenament vigent, que s’anomena 
Estudi de Detall, per tal de poder reubicar aquestes zones de verd privat. Un estudi de 
detall que va incorporar en la seva documentació, inclús el projecte d’edificació, o un 
avantprojecte d’edificació per a que es comprovés per part dels tècnics municipals, 
que hi havia aquesta necessitat de reubicació. Es va considerar que la forma de 
l’Estudi de Detall, com a figura urbanística, era l’adequada, també es va demanar a la 
Comissió d’Urbanisme Territorial de Barcelona que pogués informar al respecte i 
l’Estudi de Detall es va aprovar amb tots els ets i uts. Es va aprovar per part de 
l’Ajuntament, amb l’assabentat de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. És amb 
aquestes condicions urbanístiques que l’Ajuntament, efectivament, atorga la llicència 
d’edificació, que és un acte reglat, en la mesura en la que hi ha informes tècnics i 
jurídics que avalen la vigència d’allò que es pretén, no hi ha arbitrarietat possible, s’ha 
d’atorgar aquesta llicència. Contra aquesta llicència va haver-hi una denúncia, i és a 
partir d’aquesta denúncia d’uns altres particulars d’aquesta mateix Pla Parcial, que 
s’engega tot un periple judicial, llarg, farragós, no és el primer ni l’últim expedient 
urbanístic que jo anomeno altament judicialitzat, perquè són recursos i contenciosos, i 
sentències i apel·lacions i segones sentències. Aquest és el cas, un expedient 
extremadament judicialitzat. Hi va haver una primera sentència favorable a 
l’Ajuntament, entenent que la llicència estava ben donada, emparant-se en l’Estudi de 
Detall que havia modificat allò que s’havia configurat amb el Pla Parcial, però de nou 
hi va haver un recurs, i malauradament pels interessos de l’Ajuntament, en aquesta 
segona sentència hi va haver una estimació de la part denunciant i per tant, una 
sentència inapel·lable, l’obligatorietat d’enderrocar l’edificació sobre la qual s’havia 
donat la llicència. No tota l’edificació, sinó exclusivament aquella que estava al damunt 
d’aquell 25% de verd privat grafiat en la parcel·la, d’acord amb el Pla Parcial inicial. 
Bé, contra aquesta actuació, diguéssim, contra aquesta realitat, el que va fer 
l’Ajuntament en aquell moment també, va ser promoure una modificació del 
planejament per tal d’adaptar amb figura de planejament derivat la realitat física i 
alhora també, demanar la inexecutabilitat d’aquesta sentència, atès que senzillament 
era molt difícil poder enderrocar una part d’aquest habitatge i a més, la inexecutabilitat 
de la sentència també es basava en que no s’havia vulnerat cap del que serien els 
paràmetres bàsics d’edificació d’aquesta llicència, o sotmesos a aquesta llicència, ni 
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l’ocupació, ni l’edificabilitat, ni les alçades reguladores, ni les distàncies de llindars, no 
s’havia vulnerat cap d’aquests paràmetres bàsics. Per tant, amb aquesta 
inexecutabilitat de la sentència, només quedava una via, atès que, insisteixo, la 
segona sentència era inapel·lable, que era la d’anar per la indemnització de la part 
denunciant. Aquesta indemnització que es basa en un article de la Llei d’Urbanisme, 
doncs va comportar l’inici d’unes negociacions extrajudicials amb els denunciants i es 
va arribar a configurar un marc d’acord pel qual posant per part de l’Ajuntament 
aquesta indemnització sobre la taula, la part denunciant s’aplanava en tot el què és..., 
s’aplanava vol dir que deixava de recórrer en tot el què és aquest procés, insisteixo, 
altament judicialitzat des de l’any 2000 o des de l’any 1999, respecte a aquest 
expedient. Aquest va ser un acord signat en forma de conveni el febrer d’aquest any, i 
un dels punts d’aquest conveni explicita que es donarà compte del conveni en el 
plenari de l’Ajuntament. De fet, el que diu textualment aquest conveni és que es 
donarà compte en el Ple immediatament posterior a la firma del conveni. Per un criteri 
de prudència els Serveis Jurídics de l’Ajuntament van convenir que preferien tenir la 
fermesa de la validesa d’aquest conveni abans de donar-ne compte al plenari. 
Aquesta fermesa ens ha estat remesa per part dels Jutjats el juny d’aquest any, i per 
tant, ha estat amb el conveni signat i amb la fermesa de la validesa d’aquest conveni a 
la mà, que avui donem compte davant del plenari d’aquesta situació. Una situació que 
segurament -i torno a referir-me una miqueta al que són inclús les modes en el 
planejament- segurament això avui no ens passaria, no ens passaria perquè 
precisament, primer els Estudis de Detall ja no existeixen com a tals, es van eliminar 
amb la Llei d’Urbanisme de l’any 2002, 2/2002, per intentar, amb aquesta eliminació, 
que es plasmessin en les figures de planejament, tant general com derivat, les 
flexibilitats necessàries per poder en definitiva adaptar-se al que són les realitats de 
les inversions, tant públiques com privades, com d’habitatge, com d’activitat 
econòmica, que es puguin fer en els sòls urbanitzables i ja urbans. I per tant, és a 
partir d’aquesta flexibilització que inclús els verds privats en la majoria dels casos ja 
no es grafien, només s’expressen en percentatge i, per tant, cada projecte pot 
adaptar-lo a les seves necessitats, o inclús s’explicita en el propi planejament que 
serà possible reubicar-lo a partir d’una reordenació volumètrica. Insisteixo, tot això 
avui en dia ja no ens passaria, amb la Llei d’Urbanisme moderna de la que ens vàrem 
dotar com a país l’any 2002 i que ha tingut successives modificacions i que avui en dia 
és un instrument molt complet de planificació i gestió urbanística. De fet, a Can 
Borrull, l’any 2006 ja vàrem preveure que es pogués fer aquesta reordenació 
volumètrica dels verds privats. Insisteixo, que avui en dia això no ens passaria. 
Aquesta és la dació de compte que volem fer d’aquest conveni. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Té la paraula ara el Sr. Villaseñor, 

per defensar la moció presentada. Després donem torn a tots els Grups. 
 
 F.O.D.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER A LA CREACIÓ D’UNA 
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL QUE AVALUÏ LA TRAMITACIÓ D’UNA 
LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES D’EDIFICACIÓ A LA ZONA CONEGUDA 
COM A COSTA DEL GOLF I LES SEVES IMPLICACIONS JUDICIALS.  

 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat va atorgar una llicència urbanística 

d’obres d’edificació d’un habitatge a les parcel·les 10 i 12 de la zona determinada pel 
Pla Parcial de la Costa del Golf en data 2 d’abril de 2001.  

 
Atès que els senyors Aubareda Giménez i Dalmau Tramunt van interposar un 

recurs contenciós administratiu contra l’atorgament de l’esmentada llicència.  
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Atès que el Tribunal de primera instància, en data 23 de maig del 2005, va 
confirmar la legalitat de l’actuació municipal i l’atorgament de l’esmentada llicència 
urbanística.  

 
Atès que el TSJC emet sentència, el 20 de setembre del 2012, estimant el 

recurs d’apel·lació interposat pels demandants.  
 
Atès que la sentència del TSJC anul·la en part aquells continguts 

específicament en la reubicació total o parcial de la zona verda privada.  
 
Atès que la sentència ordena l’enderroc d’una part del construït als efectes de la 

restauració de la legalitat urbanística.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat va instar un incident d’impossibilitat legal 

d’execució de la sentència arrel de la Modificació Puntual del PGM en els sectors 
Eixample Sud i Turó d’en Lluch Nord.  

 
Atès que el Govern municipal va promoure, en el que afecta al Turó d’en Lluch 

Nord, un plantejament de modificació situat en el marc d’una sentència judicial ferma.  
 
Ateses les al·legacions presentades per Grups municipals de l’oposició i 

rebutjades pel govern municipal.  
 
Atès que el Jutjat ha estimat la impossibilitat d’execució de la sentència i que 

s’ha arribat a un acord extra processal amb els demandants.  
 
Atesa la demanda dels propietaris de l’habitatge construït en les parcel·les 10-

12 de responsabilitat patrimonial, de 6 milions d’euros, si s’executa la sentència, la 
qual, segons reconeixement judicial, és impossible d’executar.  

 
Atès que els demandants i el Govern municipal han acordat mitjançant conveni 

ratificat per la Junta de Govern Local en data 23-02-2015 i amb dació de compte al 
Ple municipal ordinari del mes de juliol de 2015.  

 
Atès que el Govern municipal i els demandants, mitjançant conveni ratificat per 

Junta de Govern Local, estableixen un acord de satisfacció extra processal per a la 
sentència del TSJC de 26 de juliol de 2006 que implica els desistiments judicials dels 
demandants i una indemnització substitutòria de 600.000 € a càrrec de l’Ajuntament 
de Sant Cugat.  

 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat ha de tenir un ferm i reiterat compromís 

de transparència, amb la voluntat d'informar i retre comptes de tota l'acció de govern i 
administració.  

 
Atès que el Ple municipal celebrat el 18 de febrer de 2013 va aprovar amb el vot 

favorable de totes les formacions polítiques amb representació al consistori un pla per 
garantir la transparència i el bon govern municipal.  

 
Atès que com a representants de la ciutadania hem de vetllar pel bon ús dels 

recursos públics.  
 
Atès que l'article 19.8) del Reglament Orgànic Municipal recull que 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  
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Atès que correspondrà al Ple municipal la determinació del nombre i la 

denominació de les Comissions Informatives permanents o especials que es 
constitueixin.  

 
Atès que l’article 19.4) del ROM recull que l’Alcaldessa podrà delegar la 

presidència de les Comissions Informatives i per tant també de les Comissions 
Informatives especials.  

 
El Grup municipal d’ERC-MES proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 

següents acords:  
 
1r.- ACORDAR la creació d'una Comissió informativa especial que doti de 

transparència les actuacions urbanístiques, judicials i econòmiques que ha comportat 
l’atorgament de la llicència d’obres majors subjecte de la moció.  

 
2n.- INICIAR immediatament la constitució de la Comissió Informativa especial, 

com a molt tard, amb la ratificació per part del Ple municipal ordinari de setembre de 
la Presidència i dels membres de la Comissió. Aquesta Comissió estarà formada per 
representants de tots els Grups municipals.  

 
3r.- INFORMAR del present acord als signants particulars de l’acord de 

satisfacció extra processal i als propietaris de l’habitatge referit en el cos expositiu de 
la moció.  

 
4t.- TRAMETRE la informació d’aquesta moció als mitjans de comunicació a 

través d’una nota de premsa.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-

MES: Bé, jo crec que ha estat encertat fer el debat conjuntament perquè de fet és el 
mateix. Bé, suposo que..., bé, suposo no, a ningú dels que estem aquí ens agradaria 
que ni el conveni ni la moció estigués sobre la taula, perquè al final hi ha 600.000 
euros dels contribuents que aniran a parar a un particular per tal que no insti a 
l’execució d’una sentència que ens diu que hem donat una llicència fora del 
planejament o fora d’allò que considera el Jutge del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, un planejament inadequat i per tant, s’ha de restablir la legalitat urbanística 
i per tant s’ha de tirar a terra una part de la casa de marres, per entendre’ns. 
Certament aquest no és un debat que ve d’avui, és un debat, com deia el Sr. Calvet 
que no hi era, però veig que vostè ha fet una profunda introspecció en el tema. És un 
debat que va des de fa molt temps, ja des de la promoció del Pla Parcial de la Costa 
del Golf i el que va generar. Bé, en la moció nosaltres no busquem culpables, 
nosaltres el que volem és responsabilitat. Hem d’exigir-nos, tots els responsables, 
vostès com a Govern i dic vostès perquè la majoria no hi eren, evidentment, ni en el 
decurs, ni en el principi, però són tots solidaris en tant que Consistori. Hem de 
traspassar a la ciutadania el que està passant, el què ha passat en totes aquestes 
negociacions que òbviament, respectant el secret de negociació dels Governs, 
d’aquest i tots els altres, els de l’oposició, diguem-ne, que..., els de l’oposició/mitjans 
de comunicació/els ciutadans, no ens hem assabentat de massa res, bàsicament 
sobre tot aquest tema del conveni extrajudicial, que el que fa és aturar l’execució per 
part dels veïns. Per tant, no hi ha hagut transparència en aquest cas, sobre tot el que 
ha passat, entesa la transparència des del punt de vista de la negociació. Si vostè vol. 
Ja sé que queda molt lleig, però em citaré a mi mateix: any 2008, alguns altres 
companys del Consistori també ho varen dir, això ens costarà 5,6 milions d’euros, ens 
pot arribar a costar 5,6 milions d’euros. Em vaig equivocar de 400.000 euros, perquè 
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si el que fèiem era enderrocar la casa del veí que dèiem, com és evident, el veí ens va 
posar un contenciós dient “si m’enderroquen la casa jo els denunciaré per 6 milions 
d’euros, perquè jo tenia una llicència, hola la llicència, i per tant, m’hauran de pagar 
l’enderroc, la construcció de la nova llicència”, en el mateix lloc que l’altre 
enderrocarem, cosa que també tindria la seva gràcia, i danys i perjudicis per tot 
plegat. Per tant, nosaltres el que fem és una cosa que no ens agrada fer i nosaltres el 
que volem saber i el que els ciutadans es mereixen, tots plegats, és veure per què 
hem de pagar 600.000 euros. I benvolgut Tinent d’Alcalde, no és entre 6 milions i 
600.000 euros, el dubte, després ja en parlarem. Evidentment el nostre Grup serà 
responsable i els nostres vots no serviran per pagar 5 milions d’euros, però el dubte 
no és 6 milions o 600.000 euros, és zero o 600.000 euros, i aquest és el debat que 
tenim en aquests moments. S’han fet....jo entenc que vostès han actuat en tots 
aquests anys, vostès entès com equip de Govern, intentant solucionar-ho. No ens 
n’hem sortit, fins i tot van fer una modificació del PGM a la zona, exposat, amb 
al·legacions d’un Grup polític en concret, del Partit dels Socialistes, que bàsicament 
deia que això ho estem fent endarrere i no endavant i, per tant, doncs suposo que era 
una situació d’avia’m què fem, però en tot aquest temps, segurament, o com a mínim 
al final de la situació que ens permet dir que no s’han realitzat  les coses correctament 
perquè així ho diu un Jutge i, per tant, hi ha 600.000 euros dels nostres diners, d’un 
crèdit pressupostari que farem després, que aniran a parar a un particular. La moció 
que hem fet aquests dies després de la inclusió d’aquest conveni, per via d’urgència, 
perquè calia incloure’l tal com ha explicat el Sr. Calvet, bàsicament el que diu de crear 
i tal com marca el nostre ROM, és una Comissió Informativa especial, altres li diuen 
Comissió d’Investigació, en el nostre ordenament es diu Comissió Informativa 
Especial, que doti de transparència, per tant, que podem seguir tota aquesta situació 
tant urbanística, com judicial, com de pèrdua patrimonial en aquest cas, i també de 
despeses jurídiques, perquè en 11 anys suposo que hem fet una despesa jurídica que 
ens serviria per altres coses, segurament. A vegades les guanyem i a vegades les 
perdem i una Comissió que s’enceti el mes de setembre, perquè com saben una 
Comissió d’aquestes cal aprovar els seus membres pel plenari municipal. Per tant, és 
una situació complicada, complicada perquè avui aprovem un conveni però ja hem 
pagat 200.000 euros, per tant, no estem a la fi, tot plegat ja comença a fer-se, ja hem 
pagat 200.000 euros dels 400.000 euros, i reposarem 600.000 euros per pagar també 
els 200.000 euros que ja hem pagat en el punt d’Economia, que segurament el debat 
ja el tindrem en aquell moment. Per tant, el que els demanem des de la tranquil·litat, 
però des del compromís, que tots plegats, en les coses que hem aprovat en aquest 
plenari, tenim en la transparència que fem una Comissió Especial perquè tothom 
sàpiga què és el què hem tingut, per auditar-nos, per millorar, per ser responsables de 
tot allò que hem fet, i segurament per a que no torni a passar, i si torna a passar 
alguna cosa similar no hi hauran modificacions de detall perquè ja no existeixen, 
doncs que no ens torni a passar. Certament en l’urbanisme i això també cal dir-ho, jo 
crec que també posar una llança sobre la gent que treballa al Departament 
d’Urbanisme. Hi ha departaments d’un Ajuntament que tenen complicacions judicials i 
aquest és un, i per tant, que a nosaltres ens agradaria que ningú es pensés que 
nosaltres el que anem a buscar són responsabilitats dels tècnics de l’Ajuntament, 
perquè no és el cas, el que nosaltres el que anem a buscar són responsabilitats i 
saber què és el què va passar per a que no torni a passar. Agrair en aquests dies tota 
la informació que se’ns ha traspassat des de l’àmbit, també des de l’àmbit 
d’Economia, i també del Gabinet d’Alcaldia, jo crec que hem pogut esbrinar en tots 
aquests protocols gegants, segurament haurien d’haver-ho fet en altres moments, si 
els haguéssim tingut, però bé, i per tant, creiem que el Govern s’ha posat a disposició 
de tenir tota aquesta informació i també en aquesta moció. Gràcies. 

 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 

jo agrair al Grup d’ERC que hagi presentat aquesta moció, perquè així podrem aclarir 
una mica i posar una mica de llum sobre el tema, perquè creiem que alguna cosa s’ha 
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fet malament, aquí, sigui en la decisió presa ara o sigui en les decisions preses 
anteriorment i, per tant, és bo que s’investigui. 

 
. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, per 

no reiterar, jo crec que el Sr. Calvet ha fet una dissertació de quina és la situació. El 
problema d’això és haver arribat a aquest punt, el problema d’això és que en el 
moment inicial les coses no es van fer bé i no es van fer bé, i després va haver-hi 
sentències, primer sentències favorables, després sentències desfavorables, però 
clar, vostès ens ho presenten com és un mal menor. Home, 600.000 euros com a mal 
menor per a la ciutadania, si calculem 600.000 euros en el Pressupost anual és un 
0,6%, home 600.000 euros farien moltes coses en el nostre Ajuntament i això per no 
parlar de les despeses d’anar a judicis, d’advocats, que per cert no ens van dir quina 
era la xifra al final de les costes dels advocats de tot aquest període, ens van dir que 
ens ho dirien i no ens ho han dit. Per tant, no sé què dir-li, és quasi, quasi, obligat tirar 
endavant però, ostres, uns anys després haver d’aprovar en el Ple una cosa 
d’aquestes, doncs realment fa fredor. Senzillament ja que acaba d’entomar aquesta 
cartera, li prego que durant tot aquest mandat hi posem cura amb aquest tipus de 
circumstàncies per no haver-nos de penedir dintre de 2 o 3 mandats. 

 
. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Bé, jo una mica dir que potser per la novetat però estic estorada d’aquesta 
mena de culebrot que fa tants anys que dura. Inicialment, llegint-ho un tenia la 
impressió que hi havia hagut alguna mala praxis en donar aquesta llicència. 
L’explicació que ens ha donat ara el Sr. Calvet no sembla que ho sigui. Per tant, bé, jo 
me la crec i per tant, cap problema en aquest sentit. Per tant, jo el que sí que crec és 
que ha estat un encert, efectivament per part d’ERC, ells han estat molt amatents de 
crear aquesta Comissió, que ens servirà, jo crec per entendre una mica més, i jo 
voldria aprofitar l’avinentesa, que se’n diu, que en algun moment determinat recordo 
que en el passat mandat es va demanar la constitució d’una Comissió Informativa 
Especial, no sé si li vàrem dir cap nom concret, per tal d’informar-nos de manera 
adequada i que tots plegats ens assabentéssim dels plets, o no sé com s’ha de dir, 
“los pleitos” aquests que tenim, que em sembla que són molts i variats. Potser hi ha 
alguns que són de poca quantia, però a veure, no fa massa temps ens vàrem trobar 
damunt de la taula la famosa resolució d’ADIF que ens va deixar a tots esmaperduts, 
bocabadats i asseguts a la cadira. Sabem que tenim Torrenegra, Torrenegra la tenim 
aquí que va donant tombs, sembla que estigui adormida però malauradament jo crec 
que algun dia sortirà alguna cosa que també ens deixarà esmaperduts, una vegada 
més. Aleshores,  jo, agrair la Comissió que s’ha fet, agrair l’explicació del Sr. Calvet, 
crec que ha estat bastant clarivident, jo crec que fins i tot l’hem entès, jo almenys això 
és el que crec, cosa no fàcil en temes d’urbanisme, i demanaria que es repensés la 
creació d’una Comissió, que no cal que sigui aquest estiu, pot ser el setembre o pot 
ser l’octubre, però sí que es posés damunt de la taula tots els plets urbanístics 
majoritàriament que tenim pendents. 

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

básicamente me han pisado los compañeros precedentes, pisado un poco nuestra 
intervención. Nosotros estamos a favor de la Comisión informativa porque 
consideramos que es fundamental conocer todo, acabamos de llegar, sabemos que 
hay varios procesos también en que el Ayuntamiento de Sant Cugat está involucrado, 
como el caso Pabellón 3, el caso ADIF, hay varios casos directamente, que resultan 
un poco extraños, a nuestros ojos, recién llegados, lo siento es así, entonces nos 
gustaría verificar si se trata de un procedimiento estándar en el Ayuntamiento de Sant 
Cugat o básicamente es un desliz o una cosa algo puntual, 600.000 euros es 
muchísimo dinero, entonces creo que merece bien una Comisión y una explicación 
correcta de dónde se va el dinero y porque, y en el caso de identificar culpables o 
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reincidentes culpables pues como sucede en todos los sitios, es decir, ponerlos a 
disposición de no sé si de un Tribunal, no lo sé, pero habría un poco que verificarlo. 

 
. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Bé, la 

informació mai sobra, estem d’acord amb això, amb que expliqui tot com ha anat. Jo 
he après una miqueta d’urbanisme avui quan ho explicava. L’altre dia, s’ha de dir que 
a la Comissió Informativa ens vàrem portar gent expressament per explicar-nos el 
tema. Fa 4 anys, quan vaig entrar, em vaig trobar amb les expropiacions de les zones 
verdes i ara em vaig trobar amb això, que jo realment no ho havia viscut, ni a nivell 
institucional, no hi era el 2008, ni vàrem dir res en aquest sentit. El que sí que 
recordem, ho comentàvem amb els companys, com Esquerra independentista dins 
d’altra gent que es va moure a finals dels 90’s, vàrem dir que no estàvem d’acord amb 
la urbanització de la Costa del Golf, que anava en detriment del Parc Natural de 
Collserola. Nosaltres només dir una cosa, després hi haurà un punt, que hi ha una 
modificació que va vinculat amb això, nosaltres això de mal menor ens convenç 
d’alguna manera el fet que l’equip de Govern tingui tan clar, que si es té tan clar que 
s’han de pagar 600.000 euros, és perquè sinó serà pitjor, entenem. Nosaltres no 
votarem a favor, però no votarem en contra, perquè clar, hi ha una altra qüestió que 
no ha sortit potser, però el fet que a més una de les persones involucrades sigui un 
VIP, doncs et fa fer-te preguntes, de si hi ha hagut un tracte..., bé, ho dic perquè 
genera incògnites, si no es digués com es diu hauria passat el mateix? En tot cas, 
benvinguda la Comissió, i a totes les Comissions que aportin informació i llum sobre 
aquestes qüestions. 

 
. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, SR. 

DAMIÀ CALVET: Sí, per posicionar-nos sobre la creació d’aquesta Comissió i en tot 
cas, també afegir algo d’informació. Jo crec que d’informació, tant a la Comissió 
Informativa de Territori com a la Comissió Informativa d’Economia n’hi ha hagut, inclús 
han vingut els experts externs que han anat assessorant l’Ajuntament en tota la 
tramitació d’aquest acord extrajudicial, però efectivament de Comissions Informatives i 
d’informació mai en falten i, per tant, nosaltres com a Grup municipal doncs acollim 
molt favorablement el plantejament d’aquesta moció. Jo els voldria agrair abans de tot, 
a tots plegats, a tots els que han intervingut, el to de la intervenció, perquè 
efectivament ha estat un to constructiu, evidentment també han renyat perquè és la 
seva funció com oposició, però jo vull que tinguin clar i vull defensar públicament la 
bona fe dels funcionaris i dels responsables polítics també, en l’atorgament de totes 
aquestes..., tant l’aprovació de l’Estudi de Detall, del Pla Parcial de l’Estudi de Detall, 
com de la llicència i subratllar de nou que hi va haver una primera sentència favorable 
molt explícita a l’Ajuntament, la segona, a més, amb molt poc marge de temps, ens va 
agafar una miqueta a tots per sorpresa. Això passa en urbanisme, és allò de “donde 
dije digo, digo Diego”, perquè realment de la primera a la segona sentència hi va un 
món, ens va agafar per sorpresa, però insisteixo, estem en un moment en el que 
sovint determinats expedients d’urbanisme s’enquisten i l’urbanisme l’acaba resolent 
el Jutge, de vegades amb criteris no massa urbanístics. No ens passa només a Sant 
Cugat, ens passa a tot Catalunya i aquest, efectivament, i abans ho esmentava també 
el Sr. Villaseñor, és un element de risc per tots aquells que treballem en l’urbanisme, 
nosaltres hem de blindar-nos en la pràctica diària. Aquesta Comissió Informativa que 
ara farem per aquest cas específic servirà per saber exactament tot el què ha passat. 
Vull també apuntar que ja hi ha en marxa des de fa temps també un expedient intern 
de determinació de responsabilitats, amb un instructor també intern de l’Ajuntament. 
La informació del què significa aquest expedient intern de determinació de 
responsabilitats també s’afegirà, evidentment, a la Comissió Informativa Especial, que 
farem per aquest cas. I per últim i per atendre la intervenció de la Sra. Casamitjana, jo 
crec que en el marc de la Comissió Informativa de Territori normal, la de l’àmbit 
d’Urbanisme, Mobilitat, Habitatge i Medi Ambient, crec que podríem, també, dedicar 
una estona a relacionar i aprofundir en tots aquells plets que tenim engegats per tal de 
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poder-los analitzar, anticipar, i veure quina és l’actuació sempre més prudent i més 
d’acord amb la llei que ha de fer aquest Ajuntament. Ho dic, per no obrir una nova 
Comissió Informativa, ho podríem anar fent, de la mateixa manera que l’altre dia 
vàrem fer un punt específic de PROMUSA, fer-ne un també de tot el que són 
assumptes jurídics relacionats amb l’àmbit de territori dins la pròpia Comissió. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 
(Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 

membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Pere Soler). 

 
ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 

24.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDÈNCIA DE L’EMD DE VALLDOREIX, SOBRE L’APROVACIÓ DE 
CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE PRÈSTEC. 

 
Vist l’informe d’Intervenció de data 1 de juliol de 2015, i la documentació 

aportada per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en relació a 
l’aprovació d’un préstec amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per un 
import de 175.000,00 € (condicionat a que la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona aprovi efectivament aquest crèdit sol·licitat), i destinat a l’expropiació d’un 
terreny situat a l’avinguda Mas Fuster número 66 de Valldoreix, en compliment de 
sentència. 

 
ES PROPOSA: 

 
1r.- RATIFICAR, en els termes previstos a l’article 83.3) del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, els acords adoptats per Resolució de la Presidència de l’EMD de 
Valldoreix número 379/2015, de 20 de maig, en relació a la contractació d’una 
operació financera, i que transcrits literalment es circumscriuen als següents termes: 
 
“1r. ACCEPTAR el crèdit sol·licitat a la Diputació de Barcelona amb la Caixa de 
Crèdit, per un import de 175.000,00 euros, amb un tipus d’interès del 0 per cent, que 
s’haurà de tornar en 10 anualitats, amb destí a l’expropiació d’un terreny situat a 
l’avinguda Mas Fuster número 66 de Valldoreix, condicionat a que la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona aprovi efectivament aquest crèdit. 
 
2n. APROVAR la minuta del conveni.. 
 
3r. SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que ratifiqui aquest acord. 
 
4t. COMUNICAR aquesta operació al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya”. 
 

2n.- AUTORITZAR al President de l’EMD de Valldoreix, senyor Josep Puig i 
Belman, per subscriure tota la documentació que resulti necessària per l’efectivitat 
dels anteriors acords. 
 

3r.- TRASLLADAR aquesta ratificació plenària a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix per a la seva pertinent tramitació, així com a la Caixa 
de Crèdit de la Diputació de Barcelona, entitat financera signant del préstec sol·licitat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:      23 (CiU, CUP, C’s, ERC-MES i ICV-EUiA) 
Vots en contra:    0 
Abstencions:       1 (PP) 
 

(Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor Sr. Pere 
Soler del grup municipal del PSC) 
 

25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
NÚMERO 12 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, I RATIFICACIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 1ª MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL (OAMCC), PER A L’EXERCICI 2015. 
 

A requeriment  de l'Alcaldia-Presidència, i en aplicació del RD 500/90, del 20 
d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del RDL 2/2004 que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 

D’acord amb l’article 175 i posteriors (concretament fins l’article 181) del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost 
com poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables 
o les generacions de crèdit, entre d’altres. 
 

Atès el RDL 17/2014, de 26 de desembre, sobre mesures de sostenibilitat 
financera de les Comunitats Autònomes i Ens locals, principalment pel que fa a la 
disposició addicional novena de tal RDL en aplicació de la disposició addicional sisena 
de la Llei 2/2012 coneguda com a LOEPSF (també en connexió a l’article 32 de la 
mateixa llei)  i la disposició addicional 16ª del RDL 2/2004, de 5 de març.  
   

La Junta de Govern de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural 
(OAMCC) de 12 de maig d’enguany, aprovà la primera modificació de pressupost 
d’aquest organisme, necessària per regularitzar pressupostàriament l’augment, tant 
d’ingressos com de despeses, produït en el decurs de l’any, i que ha estat significatiu 
respecte a les previsions recollides en el pressupost inicial. Una d’aquestes 
modificacions que comporta una major aportació municipal (15.300,00 €) a favor de 
l’OAMCC, en ser una despesa no prevista en el pressupost de l’Ajuntament i d’un grup 
de programa diferent, resta condicionada a la seva aprovació plenària. 
 

Atesos els corresponents informes d’Intervenció, completats amb el conjunt 
d’annexos documentals que formen part de l’expedient, on s’informa favorablement de 
la possibilitat de realitzar les modificacions pressupostàries sol·licitades. 
 

PROPOSO: 
 

1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 12 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2015, sota la forma de les següents modificacions 
pressupostàries detallades als fulls annexos incorporats a l’expedient: 
 
- Crèdits extraordinaris finançats per un augment de les previsions inicials 

d’ingressos derivat del romanent per a despeses generals, per un import total de 
600.000,00 €. 

- Crèdits extraordinaris finançats mitjançant baixes per anul·lació per un import 
total de 33.110,08 €. 

- Transferències de crèdit positives de diverses partides de despesa finançades 
per transferències negatives de despeses, ascendents a un import total de 
107.100,00 €. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.07.15                    pàg. 85 

 
ESBORRANY ACTA 

 
2n.- RATIFICAR I APROVAR l’expedient de modificació número 1 del 

pressupost de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC) per a 
l’exercici 2015, articulat en una generació de crèdit per majors ingressos, una 
transferència de crèdit entre partides i la incorporació parcial del romanent de crèdit 
corresponent a l’exercici 2014. Tot tenint en compte l’aprovació plenària de la 
transferència de 15.300,00 € en concepte de major aportació municipal a l’OAMCC. 
 

3r.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d'aquestes modificacions de 
pressupost de 2015 durant un termini de 15 dies, i si durant el qual no s'han presentat 
reclamacions quedaran definitivament aprovades aquestes modificacions 
pressupostàries.  
 

4t.-  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 econòmic-
administratius d’aquesta específica modificació de Pressupost. 
 

5è.-  DONAR COMPTE a l’OAMCC, i a la Intervenció municipal d’aquest acord 
per tal de fer efectives i executives aquestes modificacions pressupostàries. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Si, 
més que posicionament és que havíem comentat prèviament a la Junta de Portaveus, 
havíem demanat i de fet el Govern estava d’acord, que votàvem separat, perquè com 
que és el tema que ve del tema que dèiem crec que té suficient entitat com per fer-ho. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, si, votar separat, perfecte, exacte, farem 
votació separada, sí efectivament.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIERREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres en els punts de modificació de Pressupost hem acordat que per coherència 
amb el nostre vot en el Pressupost en termes generals hi votarem en contra, tot i així 
en el punt concret, en el punt aquest de la modificació dels 600.000 euros famosos 
ens abstindrem i creiem, doncs, com ha dit abans la Roser, que és un cas que no és 
del tot clar i que evidentment hem d’acabar de rebre més informació i que no ha anat 
com ens agradaria però malgrat tractar-se d’una operació possiblement del tot legal, 
doncs cal aclarir moltes coses i, evidentment, nosaltres per responsabilitat no ens 
oposarem però tampoc hi votarem a favor. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, per posicionament sobre els dos punts que es votaran, el nostre Grup 
formalment no hi era present en l’aprovació al plenari, per tant, les modificacions de 
crèdit a no ser que vèiem alguna cosa que no considerem adequada tindrem una 
abstenció com a norma general, per tant, no entrarem a parlar de l’Auditori o altres 
qüestions que segurament en molts casos ens semblen positives. Respecte al tema 
que parlàvem anteriorment el nostre Grup responsablement farà una abstenció. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
correcto, de forma separada en lo que es el expediente de modificación núm. 12 del 
Presupuesto del Ajuntament, como ya hemos explicado anteriormente y por 
coherencia, por apoyar la Comisión Informativa, nos abstendremos, valoramos eso sí 
que la Comisión Informativa se nos diera hoy, yo creo que casi digamos con un 
esfuerzo titánico por parte de los técnicos, en este caso recuerdo al Sr. Eduard Graell, 
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que en poco menos de media hora nos hizo una explicación de algo enciclopédico, o 
sea, defendemos siempre la honorabilidad, digamos, del personal de la 
Administración y de los técnicos y también hacemos una presunción de inocencia de 
los cargos políticos, pero aun así digamos que algo que nació en el 2001 y que ha 
transcurrido 15 años, aunque se intente de muy buenas maneras y con buena 
intención explicar en media hora o cuarenta minutos resulta prácticamente imposible y 
por lo tanto nos abstendremos. En el resto de lo recogido en el punto 25 y al ser una 
votación separada votaremos a favor. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Bé, sobre 
els 600.000 euros aquests ja he fet l’argumentari abans, ens abstindrem. Sobre les 
altres dues qüestions, també com fem sempre, si es tracta d’un crèdit extraordinari o 
una transferència de crèdit no implica major despesa, per tant, ens abstindrem. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Sr. Brugarolas, per aclarir què 
votem o els dos punts que votarem separats, si ens pot indicar si us plau? 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS 
HUMANS, SR. CARLES BRUGAROLAS: Si a la senyora Alcaldessa li sembla bé, el 
que farem és respecte del punt 25 i si he entès bé el que proposava tothom és que 
faríem una votació separada de tots els punts excepte el 3.2) de l’Informe de 
l’Interventor que figura incorporat a l’expedient i, d’altra banda, el 3.2) que és el que fa 
referència a la matèria que ara el Tinent d’Alcalde ens acaba d’explicar. Tots menys el 
3.2) per una banda, i el 3.2) per una altra. 
  

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfecte. Correcte. Per tant, demano el vot 
favorable als crèdits extraordinaris i traspassos no recollits en el 3.2). És així? Seria 
així? Interventor? Queda clar? 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 (Proposta punt núm. 25 exclòs el crèdit extraordinari per import de 600.000 €) 

 
Vots a favor:      11 (CiU) 
Vots en contra:   2 (ICV-EUiA) 
Abstencions:    12 (CUP, C’s, ERC-MES, PSC i PP) 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 (Crèdit extraordinari per un import total de 600.000 €) 

 
Vots a favor:      11 (CiU) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:     14 (CUP, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i PP) 
 

26.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC GRUP IX 
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I CESSIÓ D’ESPAIS DELS MUSEUS 
MUNICIPALS. 
 

En data 22 de maig el Director dels Museus de la ciutat va emetre un informe 
relatiu a la modificació dels preus dels museus municipals que literalment diu: 
 
“Es presenta a aprovació els preus públics del proper curs 2015-2016, d’aplicació, 
doncs, a partir del proper mes de setembre. 
Com a mesura per a facilitar la fidelització dels visitants dels Museus, així com de 
minvar en la mesura de les possibilitats l’impacte de la crisi econòmica que afecta 
actualment el conjunt de la societat, els preus que es refereixen als serveis bàsics 
dels Museus, especialment vinculats amb la seva funció educativa (el preu d’entrada, 
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el preu de les activitats escolars, el preu de les activitats familiar, el preu de les 
publicacions, els paquets “Regala Cultura”) el proper curs escolar es mantindran 
inalterats respecte als actualment vigents. 
El mateix criteri s’aplica al preu de lloguer dels espais dels Museus, que romanen 
inalterats. 
S’hi introdueixen, però, algunes modificacions: 
 
• S’incorporen nous preus pels articles nous de la botiga 
• Se n’eliminen els dels articles exhaurits i no reposats 
• S’incorporen, com a beneficiaris de la tarifa reduïda estàndard, els usuaris dels 

bitllets combinats de tren+Museu del Monestir, de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 

• S’incorpora el preu públic pel desenvolupament de tallers de creació artística 
adreçats a públic adult i amb professorat artístic professional, de 400 € per la 
totalitat del curs (3 hores setmanals durant el curs escolar – mesos d’octubre a 
juny-) 

• S’incorporen els preus de l’audioguia del Monestir (4 €, amb tarifa reduïda de 2 € 
per a promocions específiques) 

• S’incorporen els preus del talonari de descomptes de ciutat (oferta turística): 
aplicació de la tarifa reduïda d’accés als Museus.” 

 
És a la vista d’aquest informe que s’eleva al Ple la següent proposta d’acord: 

 
1r.- APROVAR la modificació del text del Grup IX: Preus Públics per la 

prestació de serveis i cessió d’espais dels Museus Municipals al seu article 3.- Tarifes, 
quedant redactat de la manera que consta al document annex que figura incorporat a 
l’expedient. 
 

2n.- PUBLICAR l’anterior preu públic al web municipal pel seu general 
coneixement, als efecte previstos en l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 

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

27.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
1555/2015 QUE RESOL MODIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 628/2013  
 

- RATIFICAR pel Ple de l’Ajuntament, el Decret d’alcaldia núm. 1555/15,  de 7 
de juliol,  mitjançant el qual s’acorda modificar el Decret d’alcaldia núm. 628/2013, de 
data 11 d’abril de 2013, adaptar el redactat del Pacte de condicions de treball de 
funcionaris i modificar els efectes econòmics del grup de classificació d’agents i 
caporals a C1, en compliment de la Llei catalana 3/2015, d’11 de març. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, el nostre Grup donarà suport a aquesta ratificació del Decret d’Alcaldia, atès 
que a la Mesa de funcionaris, la Mesa de funcionaris i el Govern van pactar aquestes 
resolucions, tot i que no hi hagués una majoria de tots els sindicats. Volem posar en 
alerta també alguna situació, en alerta no, volem posar en alguna situació que creiem 
que cal consolidar. Entenem que en aquest nou àmbit de nou mandat segurament 
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hauríem d’intentar consolidar més no els canvis en una part concreta de la plantilla de 
l’Ajuntament, com estem fent en aquesta situació o hem fet en altres, o com algun 
punt que va decaure en el darrer Ple del mandat, respecte els tècnics, i entenem les 
valoracions que estem fent puntualment com aquestes, haurien d’anar acompanyades 
d’una valoració global el més amplia que tinguem. També alguna cosa sobre les hores 
extres, entenem que la Policia ha de fer hores extres, perquè és molt difícil, per 
exemple a la Festa Major, a ningú se li escapa però jo crec que els hauríem d’intentar 
planificar molt millor, sobretot també perquè hi ha un possible greuge comparatiu i així 
ens ho han expressat els sindicats respecte a altres companys de l’Ajuntament. En 
qualsevol cas, el nostre vot positiu. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nosotros 
en esta moción nos abstendremos porque hemos recibido la información muy…, creo 
que la recibimos el viernes, por tanto, no tenemos criterio para tomar una decisión 
positiva o negativa. Entendemos que ha habido una negociación tras este acuerdo y 
por tanto debemos respetarla, pero tampoco somos conscientes o tenemos suficiente 
información para dar nuestro apoyo. Por tanto, ya lo hemos hablado con la Sra. 
Paraira, nos abstendremos en la moción. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      21 (CiU, CUP, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC) 
Vots en contra:    0  
Abstencions:       4 (C’s i PP) 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

28.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: 

 
RIERA DE SALADRIGUES: Una pregunta que va dirigida al Joan Puigdomènech i és 
sobre el tema, més que res perquè ho posi potser en coneixement de tothom com 
està, si es pretén resoldre i com està el tema de la riera de Saladrigues. No sé si se li 
ha de dir riera o torrent o claveguera o exactament no sé com. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA): 
 
RIERA DE SALADRIGUES: Bé, segurament la Tinent d’Alcalde de Serveis Urbans 
potser seria més adequat, però en qualsevol cas, als veïns que toquen a la Riera de 
Saladrigues, ens vàrem presentar en una reunió que vàrem tenir sobre el Programa 
Live i diferents projectes europeus, diguéssim, a col·laborar amb les entitats, ens 
vàrem plantejar la possibilitat de que una obra que és molt necessària respecte a 
l’evacuació tant de pluvials com de residuals, que passen per la Riera de Saladrigues i 
que en determinats moments sobreïxen la llera de la riera, doncs necessita una certa 
transformació, el que passa és que la quantitat que costarien aquestes obres són 
suficientment elevades com perquè el municipi hagués de trobar algun tipus de soci 
en una operació relacionada amb medi ambient. Dit d’una altra manera, poder 
col·locar això com un projecte de medi ambient susceptible de ser cofinançat amb la 
Unió Europea. Aquesta és la proposta, però els detalls, segurament la Sra. Paraira, 
podria donar-ne més, o en qualsevol cas, si? 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA): 
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RIERA DE SALADRIGUES: Sí, ho comentarem també a la Comissió Informativa, 
però sí que és un tram molt llarg en una claveguera que va des de la Floresta, que 
arriba fins aquí al mig de Sant Cugat. És un tram que està donant problemes de fa 
temps i estem mirant de trobar el finançament o de veure com podríem tirar endavant 
el projecte. 
 

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

REPARTIMENT ÚS I HORARI DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS: Dues preguntes: 
una dirigida al regidor d’Esports i Joventut. En aquest sentit, preguntar si ja s’ha fet el 
repartiment d’ús i horari dels equipaments esportius entre els diferents clubs de la 
ciutat i si és així amb quin criteri s’ha fet i perquè no se’ns ha traslladat el criteri i el 
repartiment als Grups de l’oposició. I l’altra pregunta dirigida a... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: N’ha fet 3 ja de preguntes. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No, 
aquesta és una encadenada sobre el mateix. 

 
PACTE PER LA NIT: I la segona, dirigida a la Cristina Paraira, en aquest sentit, vist 
que el Govern està disposat a obrir el Pacte per la Nit però que ha al·legat que no 
poden complir el Pacte per la Nit actual perquè incomplirien el que diuen les 
Ordenances, preguntar si està disposada a modificar el que diuen les Ordenances per 
complir l’actual o un posterior Pacte de Nit que pogués sorgir del consens. 
 

. REGIDOR D’ESPORTS I JOVENTUT, SR. ELOI ROVIRA: 
 
REPARTIMENT ÚS I HORARI DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS: Bé, bona nit. Pel 
que fa als horaris sí que comentar-te Sr. Gomez, sí que s’han comunicat a totes les 
entitats, després de tot el treball previ des del mes d’abril que rebem les peticions, 
avaluem aquestes peticions, els equipaments actuals i els fem una proposta, que 
normalment treballem de manera individual. Pel que fa als criteris, en l’anterior mandat 
ja se’ns van demanar, ho vàrem tractar en Comissió Informativa i és un tema que 
vostè ens ha demanat i li podem tornar a explicar. Sí que és cert que no hi ha uns 
criteris establerts, és un debat que tenim continu amb les entitats, en base a les seves 
peticions, al seu creixement i les seves necessitats, perquè quan hem intentat 
traslladar aquest debat al Consell Sectorial d’Esports doncs no hi ha hagut consens, 
ens hem també assegut o hem fet una proposta a la Coordinadora per debatre-ho en 
algun moment i no ha prosperat. Llavors, el diàleg el tenim dia a dia amb els tècnics, i 
els Presidents de les entitats i els seus directors tècnics, i tenim un criteri també de 
moment de no creixement perquè no hem augmentat les instal·lacions i anem 
adaptant les seves demandes al que tenim actualment. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA): 

 
PACTE PER LA NIT: Sí, sí, a veure, la voluntat és intentem endreçar-ho tot, endreçar 
ordenances, i tirar endavant el màxim acord, que no es contradigui el que s’acordi per 
una banda amb les ordenances. Això sobretot, per a que tots tinguem molt clar tot. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Per 
tant, entenc que vist el que m’ha contestat, que no compleixen els acords vigents, 
perquè simplement no volen modificar les ordenances, per manca de voluntat. Ho he 
entès bé? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no ho entenc així. 
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. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sí que 

està disposada a modificar les ordenances per un posterior Pacte de Nit, això és el 
que ha dit, per tant, per l’actual no està disposada a modificar-les, per tant, l’actual 
Pacte de Nit, segons com entenc, no regeix, perquè no vol modificar les ordenances. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
CRISTINA PARAIRA: No, avia’m, jo no ho he entès així, em sap greu que ho 
interpreti així, parlem-ho, perquè em sap greu que faci aquestes afirmacions que crec 
que no és el que hem intentat transmetre. Nosaltres, la veritat, el que hem intentat 
transmetre és que hi ha hagut una problemàtica, que volem arribar a un acord pel que 
fa a la problemàtica i he intentat explicar que també s’havien de revisar altres coses, 
entre elles, les ordenances, però no és que ara ho fem per no complir o sí complir o 
no. Jo crec que el que ens hauríem de quedar és que arribats a aquest punt i a mi 
m’ha semblat entendre també doncs el que volem entre tots és solucionar-ho. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sra. Paraira. De fet, Sr. Gómez, de fet jo 
crec que nosaltres hem intentat consensuar i hem presentat esmenes. Si vostès 
tampoc tenen cap ganes d’acceptar les nostres esmenes, comprendrà que no podem 
fer un vot favorable. Sra. Ingla, té la paraula. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
 

CONVENI AMB EL CPA: Si, jo li vull fer una pregunta a la Tinent d’Alcalde, la Sra. 
Fortuny, que li vaig fer ja en la Comissió Informativa que vàrem tenir i vàrem quedar 
que s’ho miraria, no sé si s’ho ha mirat, però en qualsevol cas, sí que ens agradaria 
tenir la resposta quan abans millor sobre el tema de com està el conveni amb el CPA. 
No sé si se’n recorda? 
 

. TINENT D’ALCALDE DE CULTURA, CONEIXEMENT I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA): 

 
CONVENI AMB EL CPA: Sí, me’n recordo perfectament, em va vostè formular 
aquesta pregunta i també sobre el tema del conveni amb l’Ateneu. Vàrem quedar que 
tot aquest és un procés que estem analitzant des de l’àrea i quan tinguem un consens 
i una primera proposta la treballaríem també en el si de la Comissió Informativa. Per 
tant, no estic en disposició en aquests moments de donar una resposta del contingut 
exacte d’aquest conveni de CPA, perquè estem en procés de treball i de negociació. 
 

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

 
FUNDACIÓ SANT CUGAT: La primera és una interpel·lació al Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Hisenda, amic Brugarolas, és en referència a..., més que una 
interpel·lació seria una pregunta sobre la Fundació, un prec. En aquest Ple hem 
aprovat modificacions pressupostàries per tal que hi hagi un augment de recursos 
humans a la Fundació Sant Cugat. Bé, que hi ha hagut una modificació i, per tant, hi 
haurà un increment. No és que sigui molt, però nosaltres el que creiem és que hem de 
fer un debat sobre quin és el paper que ha de fer la Fundació i sobretot també quin és 
el paper que ha de fer l’IGEPESI, perquè en molts dels debats i molta de la 
documentació que vostès ens lliuren sobre quina és la tasca que realitza la Fundació, 
ja buscada, perquè vostès ho han dit, de coordinació, hi ha encavallaments entre 
ambdós instituts, no és pròpiament una actuació que es realitzi des d’un costat o de 
l’altre, sinó que es coordinen mútuament. Nosaltres entenem que el que haurien 
d’intentar és veure quines són aquestes actuacions i sobretot cercar les sinergies, fins 
i tot pressupostàries, entre els dos àmbits. Certament, una cosa és un Institut i l’altra 
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és una Fundació, la possible capacitat recaptatòria d’empreses que puguin arribar, no 
és que hi hagi hagut molta però sí que hi ha hagut una entrada de diners provinents 
d’empreses, amb els quals es podran fer les seves desgravacions, etcètera, pot ser 
una figura interessant, nosaltres considerem, per això, que ara que comença aquest 
nou mandat cal fer una revisió i una fotografia de tot plegat. Recordar que l’Institut de 
Gestió Estratègica té un percentatge, té un pressupost d’1 milió d’euros, més o 
menys, 1 milió d’euros, 600.000 dels quals destinats a recursos humans, i per tant, 
entenem que caldria fer un apalancament, una situació de tot plegat. Simplement no 
era una pregunta, és un prec. És un prec i sí que demanaria que la Comissió 
Informativa de setembre, si fos possible, que en parléssim. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És un prec, ja ho hem entès. Molt bé. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: L’altra és una pregunta, una interpel·lació al Tinent d’Alcalde de Territori, el Sr. 
Calvet, sobre el Pla de Millora Urbana de Can Cabassa. 

 
PLA DE MILLORA URBANA DE CAN CABASSA: Com vostè sap abans de les 
eleccions es va aturar o com a mínim la informació que es va tenir per part de veïns i 
per part del Govern municipal en premsa va ser que s’aturava aquesta situació pel 
debat intern que va haver entre els veïns i el Govern respecte a la volumetria i 
l’aprofitament d’aquella zona, i per tant, que es parlaria i es deixava fins després de 
vacances. Li volia preguntar com està la situació i quina és la planificació que tenim en 
aquests moments i també, en tot cas, si després de vacances és un concepte molt 
relatiu i en tot cas caldria definir un calendari sobre aquesta actuació també a 
instàncies dels veïns. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, SR. 
DAMIÀ CALVET (RESPOSTA):  

 
PLA DE MILLORA URBANA DE CAN CABASSA: Sí, molt breument. Bé, la veritat és 
que tot just estem, diguéssim, creant les dinàmiques de l’àmbit, és un àmbit nou 
aquest de Territori, Mobilitat, Habitatge i Medi Ambient. En la legislatura anterior 
l’àmbit era substancialment diferent, estem articulant els serveis i, evidentment, 
aquesta és una de les prioritats que m’han posat sobre la taula els tècnics que 
continuen, evidentment, gestionant l’àmbit, amb el Cap del Servei, amb el Sr. Josep 
Tarragó, hem relacionat tots aquells àmbits de planificació sobre els que convé 
treballar i ho farem en el concepte de després de vacances, però amb un concepte 
estricte de que a la propera Comissió Informativa en puguem parlar obertament i 
abans de plantejar res, ni de tramitació ni, diguéssim, d’aprovació, en puguem parlar 
també, no tan sols a la Comissió Informativa, sinó també amb els veïns, evidentment. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Sí, 
bé, nosaltres volem fer una barreja entre prec i pregunta, un parell, són dues 
preguntes però van precedides de reflexió. 

 
SERVEI DE NETEJA EMPRESA CLECE: És un tema que ja vàrem preguntar a la 
Comissió Informativa pertinent de Serveis Urbans. És sobre l’empresa CLECE i el 
servei de neteja que saben que presta a multitud d’edificis públics aquí a Sant Cugat. 
Si la resta de regidors no n’estan al cas, les treballadores i treballadors de CLECE van 
ser avisats amb poca antelació de que s’havia fet una modificació, diguéssim, en les 
seves... com ho diríem? competències, funcions, que se les obligava a rotar dins dels 
propis centres amb poqueta antelació. A algunes d’elles les van avisar el mateix dia, 
se les va anar a buscar al mateix centre, i la idea era que gradualment totes les 
treballadores anessin rotant en el període d’1 any, centre a centre. Quan elles van 
demanar explicacions a l’empresa, l’explicació que se lis va donar era per evitar la 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.07.15                    pàg. 92 

 
ESBORRANY ACTA 

familiaritat. Nosaltres això ho vàrem traslladar a la Comissió Informativa, evidentment, 
explicant que ens semblava un argument inhumà i per descomptat inadmissible i a la 
Comissió Informativa se’ns va donar arguments d’eficiència. Nosaltres seguim volent 
saber quins són aquests arguments d’eficiència, quins són els estudis tècnics, quins 
són els arguments tècnics i científics que argumenten que això genera eficiència, 
perquè nosaltres hi veiem, bàsicament, un atac al que seria els drets dels treballadors. 
Si realment la mobilitat genera eficiència no sé perquè no s’aplica al conjunt dels 
treballadors públics de l’Ajuntament o al conjunt de les empreses. Quan una persona 
crea vincles de familiaritat amb la resta del seu equip doncs és conegut que treballa 
més a gust, hi ha una xarxa de solidaritat i d’ajuda mútua, evidentment és molt més 
possible que es faci bé la feina coneixent el centre i estant-hi 15, 16, 17, 18, 19, 20 o 
21 anys, com el cas d’algunes de les treballadores, que canviant de centre cada any i 
havent de fer les neteges de nou cada any. Per tant, ens sembla que l’argument és 
dèbil en aquest sentit. Insistir per a que l’Ajuntament mediï i aconsegueixi els 
arguments reals que porten a aquestes conclusions. No acaba aquí, perquè les 
treballadores de CLECE, legítimament, evidentment, van decidir mostrar el seu rebuig 
a aquestes modificacions, a aquesta mobilitat i estan al corrent que ha sortit a 
Cugat.cat, per a nosaltres això sí que és completament inadmissible. L’empresa els va 
fer arribar una carta personalment a totes les persones que havien participat de la 
protesta en horari, recordem, no laboral, per tant, en el seu temps lliure, dient que la 
proposta, dient que la mobilització era il·legal i era il·lícita, instant-les a que cessessin 
en aquest tipus de mobilitzacions, sinó haurien de..., no sé com ho deien exactament, 
represàlies no deien però evidentment és una amenaça de represàlies. A nosaltres 
ens sembla que això és un xantatge patronal claríssim, és una actitud que no es pot 
permetre d’una empresa que presta serveis públics al nostre Consistori. El dret a 
reunió no només està recollit per la Constitució, sinó per la Carta de Drets Humans, el 
dret a reunió, la mobilització, etcètera, i llavors aquí està la pregunta: instem a Alcaldia 
i a Serveis Urbans quines són les mesures concretes que es prendran a banda de la 
mediació per aconseguir resoldre el conflicte concret de la mobilitat, des del 
Consistori, per aturar immediatament les pràctiques d’assetjament laboral que s’està 
duent per part d’aquesta empresa i quines mesures prendrà.  
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
CRISTINA PARAIRA:  

 
SERVEI DE NETEJA EMPRESA CLECE: Sí, nosaltres ho hem passat a Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament, estem mirant a veure quina resposta ens dóna. Del tema que 
ha plantejat, també penso que fa una versió una mica tergiversada. En coses puc 
estar d’acord, però sí que, jo m’he reunit amb les treballadores, m’he reunit amb 
l’empresa, tenim pendent una segona reunió, ho vàrem intentar explicar a la Comissió 
Informativa, no vull dir que no s’hagi de fer a tot arreu, però a mi com argument doncs 
que ho facin a tot arreu i no ho facin aquí per millorar, tampoc em serveix. Nosaltres 
ho vàrem proposar, el tema de la mobilitat, nosaltres tenim aquesta empresa 
concessionada amb un servei extern, per tant, elles són treballadores d’aquesta 
empresa, no d’un edifici adscrit a l’empresa, com altres persones que ho fan i amb tot 
el respecte per elles, només faltaria i a més crec que des de l’equip de Govern i 
especialment des de l’Alcaldia s’ha tingut en especial consideració a les persones del 
personal de neteja, que en altres moments de crisi, altres serveis concessionats en el 
moment de crisi van estar retallats i van patir una disminució del pressupost que hi 
havia i vàrem haver de reduir serveis i va ser voluntat especial per preservar aquest 
col·lectiu, sobretot de dones, i moltes de dones grans, perquè reduir aquest servei vol 
dir portar a gent al carrer. Val? És així de clar. Perquè qui neteja és una senyora. Per 
tant, des d’aquí es va voler defensar tots els llocs de treball de les senyores de neteja i 
es va fer el concurs, tothom molt agraït i tot molt bé. En el moment que nosaltres, la 
relació és empresa-senyores de fer feina, treballadors en aquest cas i treballadores. 
Nosaltres el que es va plantejar és un tema de millora, no per fastiguejar a ningú, val? 
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Que quedi clar, sinó de dir, escolta, perquè no tot són flors i alegries eh! Hi ha gent 
que també es queixa del servei que s’està prestant, vull dir, no majoritàriament però 
ho vàrem plantejar com una optimització dels recursos que entre tots paguem, que 
són molts durant el llarg de l’any, de dir, escolta, si amb aquests mateixos recursos 
trobem alguna manera d’optimitzar aquest servei que ens pugui, o fer-lo millor o fer-lo 
en menys temps, o fer arribar a més edificis i tenint en compte que les persones són 
persones, que no són màquines, això per descomptat, doncs provem-ho. Igual que 
hem aplicat millores en tecnologia o amb més control que vol dir controlar més als 
treballadors que estan donant un servei, que això també els molesta, perquè es 
senten assetjats, en altres serveis, val? Però ho fem per donar compte dels diners que 
són de tots i que destinem a complir aquest servei. Vàrem proposar una millora que 
era, provem fer una rotació per veure si podem ser més eficients, perquè si potser si 
jo doncs fa 10 anys que faig el mateix potser si ho faig d’una altra manera o en un 
altre lloc ho puc fer millor, o no, val? El seu company, el Sr. Bea, ho vàrem comentar a 
la Informativa i va dir “bé, escolta doncs potser també ho hauríem de fer aquí o ho 
hauríem de fer allà”. És cert, jo no li dic que no, però el que vaig intentar transmetre és 
que no ho hem fet amb voluntat de polèmica ni de fastiguejar. Era una proposta de 
millora i així ho vaig comunicar a la Informativa, vaig dir, “escolta, dic, també els hem 
demanat a totes aquestes senyores que no ho veien clar que ens expliquessin a 
través dels sindicats, perquè moltes van en el mateix cotxe a treballar al mateix edifici, 
comparteixen cotxes, que ens expliquessin això per tenir-ho en compte. No ho han 
explicat, també li tinc que dir. Van dir que no “porque a mi no me mueve nadie y no”. 
Val? Vull dir que també ho hem de saber una mica tot. Llavors, nosaltres ens vàrem 
reunir amb l’empresa, vàrem parlar amb les treballadores i l’empresa a la vegada. Jo 
mateixa els vaig explicar això que els estic explicant ara a vostès i vaig dir “escolta, ho 
hem fet per això, si vosaltres no teniu ganes de provar-ho i no teniu ganes de fer-ho, 
estem perdent el temps, perquè això era una proposta de millora”. Bé, hi ha gent que 
està tancada en banda, varen fer una assemblea elles, el dissabte aquest no, 
l’anterior, van fer una assemblea, de les 110 treballadores em sembla, parlo de 
memòria, van anar 45 i aquestes 45 de les 110 van dir que no volien cap canvi de res. 
Val? De tota manera, vull que quedi clar que no s’està incomplint res, no s’està 
incomplint cap condició del seu contracte laboral. Una altra cosa és que fastiguegi, 
que podem dir, escolta, doncs si s’ha de fer de mala gana o ens va bé fer-ho com està 
i aquí a tots ens sembla bé que els diners i ja està i que no ho provem, escolta, ens 
podem haver equivocat, no dic pas que no, vull dir, que pots dir doncs mira no és una 
bona idea perquè crea més problema que benefici i si no es té a tothom de cara no 
anirà bé, però que quedi molt clar que aquí ni s’ha posat a ningú al carrer ni s’han 
canviat les condicions de treball de ningú, ni hi ha hagut cap d’això. O sigui, aquí és 
una proposta que una empresa lícitament fa als seus treballadors. El que passa és 
que també és molt fàcil venir a protestar per tot i a veure, nosaltres els hem escoltat 
sempre, rebem sempre als treballadors i tot, però el que ara s’ha de fer és protestar i 
fer soroll. I aquí estem nosaltres per ajudar i per intentar trobar la millor solució, no ens 
estem decantant per una cosa ni per l’altra i que quedi clar que crec que tots 
considerem igual de persones, ja no vull dir que ningú s’apropiï però tots estem 
preocupats pel personal i per tenir un millor servei, perquè estem gestionant diners de 
tots. Però ara, si no és bona idea i ningú té ganes de problemes jo també més feliç. 
Avia’m si m’enteneu. Moltes gràcies. 
 

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

SERVEI DE NETEJA EMPRESA CLECE: Bé, gràcies Sra. Paraira. Alguns d’aquests 
elements que explica ja els conec, és cert que no s’està vulnerant res del contracte 
però tampoc no hi és específicament en el plec de condicions, ni tampoc 
específicament en el contracte, sinó que és una figura molt, diguéssim, genèrica, per 
la qual s’apunta que en casos concrets es podria donar la mobilitat. És cert, que si les 
treballadores sentissin que tenen una mica més de marge doncs segurament 
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haguessin pogut interpel·lar-la amb més facilitat, però jo li constato no només amb la 
notícia que ha sortit al Cugat.cat, sinó perquè em consta, que han rebut diferents 
coaccions no només sindicals sinó també personals i per tant, com pot comprendre, 
deu ser difícil per elles també prendre depèn quines decisions. Per altra banda, no 
m’ha contestat a cap de les dues, que una era com mesuren l’optimització, en tot cas, 
si vol m’espero a la Comissió Informativa, com mesuren aquesta optimització perquè 
per provar em sembla bé, però tenint en compte que causa tants greuges, tant 
malestar i tantes incomoditats en persones que moltes estan a punt de jubilar-se, 
moltes porten 21 anys en els centres, tenint en compte que sé que hi ha queixes, però 
també sé que hi ha hagut manifestacions de centres especialment educatius i altres 
centres públics, demanant que aquelles treballadores es quedessin perquè formaven 
part de l’equip. Per tant, posar-ho tot a la balança i intentar mediar, almenys això és el 
que li estic demanant, i l’altra qüestió és les mesures que emprendran davant 
d’aquestes accions de coacció i amenaça. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Gibert, jo crec que molt aviat l’equip de la 
Tinent d’Alcalde estan precisament valorant això, els pros i contres d’una mesura que 
s’ha anunciat i que bé, genera aquest debat i que és una mesura que pretén una 
millora del servei, però en qualsevol cas hem d’avaluar-ho tot conjuntament i per tant, 
a través del Director de l’Àrea molt aviat tindrem aquesta avaluació, s’espera una 
segona trobada i es prendran les diferents decisions o les propostes per tenir una 
solució pacificada i que satisfaci a tothom. 

 
 Conclòs l’anterior i essent les 23,03 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


