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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 
S. PELLICER I LÓPEZ 
J. BARBANY I FREIXA 
P. SOLER I ARTALEJO 
 

Regidors: 
E. SALAT I LLORENTE 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
M. PÉREZ I MATEO 
E. ROVIRA CAMPOS 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
N. GIBERT I DASCA 
I. BEA I SEGUÍ 
R. PIQUÉ I HUERTA 
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 ABELLA 
R. GUTIÉRREZ I ILLANA 
A. BENEJAM I PERETÓ 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
 

Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 

Interventor acctal.: 
R. BUSTAMANTE I IGLESIAS 

 Al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila de Sant Cugat del 
Vallès, essent les setze hores i dos 
minuts del dia vint de març de dos 
mil disset, 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 acctal. 
 

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

  

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies a tothom per la seva assistència i 
permeteu-me avui anunciar que ens acompanyen els bons amics de l’Equador, 
bienvenidos, quiero dar la bienvenida a la delegación de Petén, al Alcalde del 
municipio San Andrés, a Milton Saúl Méndez Zion y al Sr. Augusto Javier Pinelo 
Guzmán, que es el Gerente y también a sus acompañantes. También dar la 
bienvenida a la delegación de Tarija, al Alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, 
bienvenidos, al Sr. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, que es el Gerente y también 
al Sr. Rodrigo Ichazo Castellanos, Ingeniero Técnico de Residuos y a sus 
acompañantes, muy bienvenidos todos y también a la delegación de Cotacachi, al Sr. 
Heriberto Sanipatín, Técnico de Tecnología, la Sra. Aida Verónica Guandinango 
Guandinango, Técnica analista y la Sra. Sandra Patricia Vinueza Vaca, Técnica de 
Administración. Muy bienvenidos, para nosotros es una oportunidad teneros aquí, 
sabéis que Sant Cugat está trabajando codo a codo con vosotros para desarrollar 
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diferentes proyectos y el procedimiento de aprendizaje que estamos realizando, tanto 
nosotros, como vosotros, creo que está siendo muy positivo. Tuvimos la oportunidad 
de visitar vuestro país en el Hábitat 3, en Quito, estuvimos una delegación de Sant 
Cugat muy satisfechos de poder también conocer pues las necesidades de vuestro 
país, pero también ver que estáis liderando proyectos muy interesantes y por lo cual 
os queremos realmente felicitar. Nosotros conformamos el Plenario municipal, somos 
siete Grupos políticos diferentes, entonces, en todo caso, lo que hoy podéis observar 
es el Pleno municipal, en este Pleno que celebramos una vez al mes, donde los 25 
concejales y concejalas tratamos los diferentes temas que afectan a la ciudad y 
aquellos temas de reflexión política que cada grupo político quiere poner a discutir en 
este plenario municipal. Como veis, el plenario municipal es abierto al público y a las 
20 horas en punto abrimos la sesión a preguntas de la ciudadanía. Con lo cual, muy 
bienvenidos y si os parece, empezaremos esta sesión ordinaria. 

 

DESPATX D’OFICI 
 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE DE 

DATA 20 DE FEBRER (ORDINÀRIA) DE 2017. 
 

- APROVAR, per assentiment dels 25 membres electius presents, l’esborrany 
de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de febrer (ordinària) de 2017. 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

 2.- DACIÓ DE COMPTE D’ACORDS I PUNTS TRACTATS PELS CONSELLS 

DE BARRI. 
 

- RESTAR ASSABENTATS dels següents acords i punts tractats per part dels 
Consells de Barri en compliment de l’article 4.b) del Reglament de funcionament intern 
dels Consells de Barri. 
 

1.- Acords i punts tractats al  CB CENTRE OEST  -   26 de gener 2017 
 
1. Nou model de recollida de voluminosos. Es presenta el nou model de recollida de 

voluminosos. Els dies de recollida al barri del centre oest, seran els dilluns i 
divendres, per tal cal deixar els voluminosos els diumenges i dijous al vespre, a 
partir de les 8 del vespre, per tal que els camions ho puguin recollir al matí. 
També explica que totes les persones que tenen mobilitat reduïda o bé no poden 
baixar els voluminosos, poden trucar a Infonet i els passaran a buscar tal com es 
feia fins ara. 

 
2. Diners de lliure disposició 2017. El Consell disposa de 15.000€ per  gastar en 

projectes pel barri. Volen començar el procés aviat per tal de no endarrerir-ne molt 
l'execució.  Es  presenta un document sobre el mecanisme per  rebre propostes i 
acordar els projectes a finançar amb d’aquesta partida. Es debat el document i el 
calendari d’aplicació. 

 
La presidenta  demana si tothom està d'acord en els punts treballats i acordats i 
es fa votació a mà alçada. Ningú vota en contra. 

 
3. Es presenta la festa solidària del barri, que tindrà lloc el 26 de febrer. 
 

2.- Acords i punts tractats al  CB CENTRE EST  -   27 de febrer 2017 
 
1. S’anuncia la incorporació del Club Muntanyenc i l’AMPA Collserola al Consell de 

Barri 
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2. Es fa valoració del nou model de recollida de voluminosos. Els dies de recollida al 

barri són diumenges i dijous. Hi ha acumulació d’objectes en alguns punts. Es 
demana reforçar la comunicació de cara a la primavera i reforçar el servei de 
recollida. 

 
3. Presentació de les conclusions del Pla Monestir-Sant Francesc. El procés 

estableix unes propostes en els àmbits d’Equipaments, Espai Públic, Mobilitat, 
Habitatge i Comerç. Es demana que es faci un pla d’acció que defineixi les 
actuacions que es faran i la seva estimació econòmica.  

 
4. Votació per escollir el vocal suplent al Consell de Ciutat. Surt escollit Andreu 

Sierro, de l’AMPA Collserola.  
 
5. Es proposa convocar el grup de Seguretat el proper 27 de març. 
 
6. El president demana a l’equip de govern quin és l’estat del programa d’agents 

cívics voluntaris. 
 
7. Diners de lliure disposició 2017. Es convocarà un consell d’entitats el 23 de març 

per definir el model de distribució de la partida i el calendari. Es portarà a 
aprovació al Consell de Barri del 24 d’abril. 

 

3.- Acords i punts tractats al CB LA FLORESTA  - 7 de febrer 2017 
 
1. Sobre el carrer Pas de la Estació: Des del Consell de Barri es va apostar per la via 

del diàleg, amb el vistiplau de l’Ajuntament. Tanmateix ha estat impossible fer una 
reunió entre els veïns i els propietaris del Ranxo el Paso a causa de les contínues 
dilacions d’aquests darrers. El Tinent Alcalde va dir que la situació li semblava 
adequada i equilibrada. 

 
2. Sobre ells carrers Planeta i Vallvidrera: S’informa que des de l’Ajuntament 

apunten que està a punt de fer-se la licitació de les obres 
 
3. Sobre el carrer Diputació: Hi ha una nova edificació amb una vorera pràcticament 

inexistent. S’ha tractat el tema a la comissió d’Urbanisme. Des de l’Ajuntament 
apunten que l’obra s’ha fet d’acord amb el planejament vigent i amb la 
corresponent llicència en regla, que l’error està en les alineacions del carrer. 

 
4. Sobre la Taula de Mobilitat: S’informa de la convocatòria i del fet que aborda 

diferents aspectes de mobilitat de la Floresta. Un dels punts que es tracta és el 
transport a la Floresta i les Planes. 

 
5. Sobre la recuperació de diners de lliure disposició: S’ha demanat el 

rescabalament de la quantitat de diners de lliure disposició que es van retallar. La 
resposta per part de l’Ajuntament ha estat fer referència al pacte d’estabilitat 
signat entre els partits polítics tot especificant que no es contempla recuperar els 
20 mil euros. 

 
6. S’informa del  nou servei de recollida de voluminosos al carrer que es va posar en 

marxa el passat 6 de febrer  Els voluminosos s’hauran de deixar al costat del 
contenidor més proper, el dia o dies assignats a cada barri, a partir de les 20 h. 
També es poden portar a la deixalleria. El dimecres és el dia de que es poden 
treure els voluminosos a la Floresta. 
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7. S’informa de l’estat d’ execució projectes de lliure disposició. Hi ha 10 projectes en 
marxa. Alguns estan avançats, com els de Cultura i Patrimoni i d’altres van més 
lents per dificultats tècniques. 

 
8. Procés Diners de lliure disposició. Es presenten els criteris de selecció i el 

calendari pel 2017. Fins el 19 de març es poden presentar propostes. Les 
votacions seran del 24 al 30 d’abril. Les propostes es poden presentar en paper o 
per internet. 

 
9. Informació de les comissions de treball: 
 

- Patrimoni: es presenta el web de memòria i patrimoni i es fa la proposta de 
celebració del centenari de la Floresta. 

- Educació del barri: es presenta la feina que s’està fent per impulsar del Consell 
d’Infants de la Floresta. S’informa de les activitats del Casal Jove. 

- Urbanisme i Mobilitat: S’informa de la reunió mantinguda amb els responsables 
d’urbanisme. Jornada de debat sobre habitatge. 

- Medi Ambient: S’està organitzant una jornada de neteja de boscos per al 12 de 
març, fruit dels diners de lliure disposició. Està previst netejar el bosc de la 
Serreta, el carrer Estel i la parcel·la sota el pàrquing de l’estació.  

 
10. Procés participatiu sobre la millora de la mobilitat a la Floresta i segona fase del 

Pla de Millora. S’ha presentat un avant-projecte del procés al grup motor, format 
per veïns.  

 
11. Estat de projecte Hort urbà de la Floresta, dels pressupostos participatius 2016-

17. 
 
12. S’informa de la intenció de crear un grup de lectura. 
 
13. Representants de Sol i Aire informen que s’ha demanat al Parc de Collserola la 

prohibició de la caça menor. 
 
14. S’acorda el nomenament d’Elisenda Tortajada com a representant suplent del 

Consell de Barri al Consell de Ciutat. 
 

4.- Acords i punts tractats al CB MIRA-SOL  -  8 de febrer 2017 
 
1. S’informa del nou servei de recollida de voluminosos al carrer que es va posar en 

marxa el passat dilluns 6 de febrer . Els voluminosos s’hauran de deixar al costat 
del contenidor més proper, el dia o dies assignats a cada barri, a partir de les 20 
h. El dimarts és el dia que es poden treure els voluminosos a Mira-sol, i el 
dimecres es fa la recollida. 

 
2. Projecte  Complex Esportiu i espai pati Escola Catalunya. Després de la reunió 

amb el director de l’escola, s’ha acordat cedir la superfície de terreny equivalent a 
la que la escola va cedir al seu moment, la direcció va manifestar la voluntat de 
l’escola de recuperar “el triangle”. El retorn d’aquest terreny no afecta el 
desenvolupament del projecte del complex esportiu. 

 
3. Es presentà al grup de treball el projecte d’Integració urbana i naturalització del 

Torrent de Can Cabassa. 
Es portarà a aprovació inicial a la Junta de Govern Local de 21 de febrer.  S’envia 
a l’ACA per obtenir informe favorable i poder fer la intervenció. 

 
4. Es presenta el resultat de l’execució de l’actuació a l’Entorn dels Alous. El camí 

d’accés, el pont sobre el Torrent dels Alous i la senyalització. 
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5. Es presentà al grup de treball l’estudi de pantalles acústiques per reduir l’impacte 

acústic de l’AP-7. Servirà per instar al Ministeri de Foment a realitzar les mesures 
correctores. 

 
6. Estudi d’ones electromagnètiques de la Torre d’alta tensió. Totes les mesures han 

donat valors molt més baixos que els valors de referència permesos segons la 
legislació vigent. No hi ha incompliment. Tot i això el procés iniciat per explorar les 
possibilitats de soterrament de la darrera Torre no s’aturen, doncs la torre implica 
també un impacte visual indiscutible. 

 
7. S’informa de la finalització de les obres de la Sala Tallers i de la nova distribució 

dels espais i altres canvis al Casal de Mira-sol.  
 
8. Projecte Espai Lúdic pels joves de Mira-sol. Es va decidir destinar una partida dels 

diners de lliure disposició per a aquest projecte. S’acorda fer una petita enquesta 
de google per tal que els joves puguin triar quins elements, quin tipus d’espai lúdic 
volen i que puguin prioritzar els elements a col·locar. 

 
9. Es presenten les propostes culturals de la Coordinadora socio-cultural de Mira-sol. 

Es presenten les propostes que s’estan treballant: la setmana d’activitats “Mira-sol 
col·labora” al setembre i la proposta del Banc del Temps. 

 
10. S’acorda al Consell sol·licitar la presència d’un assistent social al Casal de Mira-

sol. 
 
11. S’acorda tractar al proper Consell els aspectes relacionats amb la seguretat al 

barri. 
 

5.- Acords i punts tractats al CB LES PLANES  -  2 de febrer 2017  
 
1. Actualització del projecte de Can Borrull. El 13 de desembre es va aprovar el 

projecte en Junta de Govern. L’obra es pot adjudicar entre maig/juny. Les obres 
començaran en 2017 i es calcula que duraran uns 14 mesos. El pressupost és de 
2,9 milions d’euros. 

 
2. S’ha proposat constituir una associació administrativa de cooperació formal, que 

pugui actuar d’interlocutor directe mentre durin les obres. Hi estaran els 3 
presidents de les associacions i s’hi podrà afegir qui vulgui. 

 
3. Recollida de voluminosos. Es presenta la nova campanya de recollida de 

voluminosos. A les Planes serà els dimecres a partir de les 20 hores al costat de 
contenidors. A partir del 6 de febrer. 

 
4. Plans d’ocupació. S’informa de la incorporació de 3 persones del barri que faran 

tasques de manteniment, desbrossament. Estaran actius entre el 30 de gener i 30 
de juliol. 

 
5. Projecte de cobertura de l’Espai Pere Grau. El procés de licitació s’inicia el 25 de 

gener. El pressupost previst inicialment es va incrementar però s’ha reconduït la 
situació i no entorpirà el projecte. El president manté la intenció que estigui cobert 
per la Festa Major. 

 
6. Projectes de lliure disposició. S’ha realitzat una primera sessió de treball el 25 de 

gener per concretar els projectes que es van votar a la tardor. S’ha començat a fer 
el projecte per la reforma dels vestuaris, la remodelació dels jocs infantils i els 
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elements gimnàstics. Totes les propostes que van ser votades i escollides s’aniran 
fent a mida que sigui possible. 

 

7. Espai ECO. Es presenta la Memòria d’activitats a l’ECO, tardor 2016. Es 
presenten els indicadors tant de les activitats regulars com de les puntuals.  
L’espai està obert  a tothom cada dijous de 17 a 19 hores. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. PUIGDOMÈNECH: Sí me permiten voy a 
hacer este punto en mi castellano un poco argentino, pero bueno, en fin, como 
cortesía a los huéspedes que tenemos acá. Dentro del Reglamento de 
Funcionamiento de nuestros Consells de Barri, Consejos de Barrio, nos pusimos 
como obligación los diferentes Grupos parlamentarios, Grupos de nuestra 
municipalidad, de que cada vez que hubiera una reunión de cada uno de los Consells 
de Barri, los acuerdos que se toman por las unidades vecinales, que constituyen los 
Consells de Barri, pues se daría cuenta de cuáles son los acuerdos que 
evidentemente la Corporación los asume como suyos. Aquí, habiendo habido una 
sesión de cada uno de los 5 Consells de Barri, pues aquí se hace una relación para 
que toda la Corporación tenga presente qué es lo que se ha aprobado en cada uno de 
los Consells de Barri y hoy simplemente damos cumplimiento a este punto del 
Reglamento de los Consells de Barri que aprobamos también en este plenario. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, regidor, hi ha alguna paraula per 
part d’algun regidor o regidora? Doncs entenc que s’ha donat compte d’aquests punts 
i podem passar al punt tercer d’Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana. 
 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.- PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLÁTOR PER ADJUDICAR 

NOM A 5 VIES URBANES, CANVIAR LA DENOMINACIÓ D’UNA PLAÇA I D’UN 

TRAM D’UNA VIA.  
 
 Vist l’informe de la Comissió Tècnica de Nomenclàtor de 2 de març de 2017, on 
es detalla la necessitat de donar nom a 5 carrers, canviar el nom d’una plaça i 
perllongar el traçat d’un carrer, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

1r.- ASSIGNAR la denominació de Carrer del Moianès a un carrer del barri de 
Can Barata que no té nom. 
 

2n.- ASSIGNAR la denominació de Camí de Can Puig al camí que comunica 
Can Puig amb la carretera de la Rabassada. 

 

3r.- ASSIGNAR la denominació de Passatge de la Senyera a la via que uneix 
la plaça de la Vila amb el carrer del Dos de Maig, a la façana Nord de la Casa 
Consistorial. 
 

4t.- ASSIGNAR la denominació de Jardins del SantCu a la porció del Parc de 
Can Vernet que es troba davant les instal·lacions esportives i que està delimitat per 
passeres, al carrer de Ventura Gassol. 
 

5è.- ASSIGNAR la denominació de Plaça de Miquel Olivella a la Plaça de 
Pere Planes, de la Floresta. 
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6è.- ASSIGNAR la denominació d’Avinguda de Can Cabassa al tram del 
carrer de Fuerteventura que va de la Plaça de la Llaurada a la Plaça de la Sembra. 

 

7è.- ATORGAR al present acord la necessària difusió i publicitat, segons allò 
que determina el Reglament de Població i Demarcació, i art. 70.2) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
La grafia correcta dels noms, d’acord amb els Criteris lingüístics per a l’elaboració i 
l’ús del Nomenclàtor de Sant Cugat, aprovat pel Ple municipal de data 19 de febrer de 
2001, ha de ser tal i com s’indica en la proposta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: Sí, moltes gràcies. Buenas tardes. El que 
portem avui a aprovació és tal com ja vam comentar, les diferents propostes, en 
aquest cas, que donen resposta sobretot a peticions veïnals. En primer lloc, 
aprovaríem assignar la denominació del carrer del Moianès a un carrer del barri de 
Can Barata, que fins ara aquest carrer no tenia nom i hi ha una persona que s’hi ha 
d’empadronar i com que allà tots són noms de comarques vam pensar que estaria bé 
posar-li el Moianès, que és nova. Després assignar la denominació de Camí de Can 
Puig, al camí que comunica Can Puig amb la Carretera de la Rabassada, també pel 
mateix motiu que s’ha d’empadronar una persona. Després assignar el nom de 
Passatge de la Senyera en aquest tram de carrer que tenim aquí, just a mà dreta 
meva, perquè és on l’entrada i sortida d’alguns casaments i al posar-ho tot com Plaça 
de la Vila dificultava a vegades poder arribar a les persones i trobar-ho. També 
assignar com a Jardins del SantCu, a la porció del Parc de Can Vernet, que es troba 
davant de les instal·lacions esportives de la ZEM Jaume Tubau i que està delimitat per 
passeres entre el tram de carrer Ventura i Gasol. Això sabeu que el SantCu és una 
entitat centenària del nostre municipi i ens va demanar aquest reconeixement. 
Després també assignar la denominació de la Plaça de Miquel Olivella al que fins ara 
era la Plaça de Pere Planes, de la Floresta, que també respon a una petició veïnal, 
que se’ns va demanar en un Ple fa temps i també es va passar pel Consell de Barri de 
la Floresta. I després com a últim, assignar la denominació d’Avinguda de Can 
Cabassa al tram del carrer que hi ha entre Fuerteventura, que va de la Plaça de la 
Llaurada a la Plaça de la Sembra, perquè per orografia del carrer és més adient 
posar-li per la continuïtat aquest nom, en aquests moments no afecta a cap veí i, per 
tant, pensàvem que era el moment de fer-ho abans de que hi vagi a viure gent. Moltes 
gràcies. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, el 
nostre grup votarà a favor d’aquests canvis. Entenem que són canvis que han estat 
consensuats i que a més responen als criteris que ens vam fixar. Tanmateix no puc 
desaprofitar l’oportunitat per mostrar el nostre malestar en relació al nomenclàtor. 
Com recordaran, nosaltres de cara al Ple del març de l’any passat, vam fer una moció, 
que finalment vam acabar retirant, en la qual demanàvem diverses coses, entre elles, 
constituir la Comissió de Nomenclàtor, com així es va fer en aquell moment, però a 
partir d’allà una sèrie d’acords en relació a la nomenclatura franquista que encara 
resta a la nostra ciutat, el nostre nomenclàtor encara té espais dedicats, com pot ser 
la Plaça del Doctor Villà, o el carrer Doctor Modrego, que haurien de ser canviats; 
també la demanda de que la Plaça del Rei doncs fos rebatejada amb el nom de la 
Plaça de la República; i també la necessitat de que es retirin d’una vegada per totes 
plaques franquistes que resten al nostre municipi, algunes d’elles del Instituto de la 
Vivienda, que fa vergonya que encara tinguem i que a més és compliment de la Llei 
de Memòria Històrica que siguin retirades i que alguns carrers que encara resten amb 
plaques de l’època franquista en castellà, com pot ser el carrer Vallès, l’Avinguda 
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Cerdanyola, escrita amb “s” i “ñ”, en comptes de la grafia actual en català, doncs que 
fossin substituïdes. La Comissió del Nomenclàtor es va reunir una sola vegada, l’any 
passat, per constituir-la, no s’ha tornat a reunir des d’aleshores i de fet, aquests canvis 
de carrers han hagut de ser aprovats en la Comissió d’Entorn Urbà. Nosaltres cap 
problema amb aquests canvis, votarem a favor, però sí demanar que aquesta desídia 
per resoldre això es corregeixi, demanar que ens reunim millor si és la setmana que 
ve, que si és d’aquí a dues i millor d’aquí a dues que d’aquí a tres, en Comissió de 
Nomenclàtor i en aquells Grups, com ja vam dir en el seu moment, que vam demanar 
que es posicionessin en la següent Comissió de Nomenclàtor, que es posicionin sobre 
la necessitat de fer aquests canvis, que entenem que han de ser consensuats. Si no 
fos així, el nostre grup va retirar aquella moció perquè entenia que el consens era bo, 
passat un any crec que hi ha hagut marge suficient, si no és així, el nostre grup el que 
acabaria fent és tornar a portar aquest debat en aquest plenari. Moltes gràcies. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Demanar un aclariment de la Sra. Paraira en relació a la proposta de la Plaça d’en 
Miquel Olivella. La pregunta és: és Miquel Olivella, o el Doctor Miquel Olivella? Quin 
seria el nom oficial perquè aquí fa referència a que el nom correcte seria, entenc, el 
que aquí queda recollit, que com que recordo que la proposta era Doctor Miquel 
Olivella, no sé si això s’ha de recollir o no, o quina seria la versió seria correcte? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. En tot cas, abans de donar paraula a la 
Sra. Paraira, explicar als nostres convidats, este punto se refiere a los nombres de 
calles, estamos asignando nombres de calles o algunos cambios, y se pide pues 
también actualización de algunos nombres que aún quedan de la etapa franquista, con 
lo cual, es un punto muy interesante y que se reclama reunir la Comisión de 
Nomenclátor para actualizar los nombres que los diferentes Grupos consideran o 
consideramos necesarios. Sra. Paraira, té la paraula. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: Sí, en principi, contestant primer al Sr. 
Piqué, seria Miquel Olivella, i a sota posaríem doncs Doctor, però el nom de la Plaça 
seria en principi aquest, si tothom està d’acord. I respecte al Sr. Gómez sí que dir que 
ens havíem de reunir, que estem totalment d’acord, els vaig fer una proposta per 
reunir-nos el 31 de gener, que no em va contestar ningú, també vull comentar-ho, 
perquè vaig dir si us anava bé per poder-nos reunir, però no voldria fer polèmica d’això 
perquè sí que és cert que hi ha pendents aquests temes, que del tema de les plaques 
de la Vivenda en tenim 6, en el nostre municipi, que si no han sortit, surten ja els 
escrits perquè com que estan en finques particulars doncs perquè les puguem treure, 
d’acord amb la Llei de la Memòria Històrica i que en el nostre cas només en tenim 6, 
d’aquestes, i després ja vam comentar l’altre dia que ara ens reunirem de seguida, 
abordarem tots els temes que també van comentar del canvi de noms franquistes, que 
haurem de tenir doncs, o de Plaça del Rei, o aquestes terminologies que vostès van 
proposar. Sí que voldria recordar que en principi sempre hem aprovat tots els noms 
per unanimitat i, per tant, és saber trobar entre tots el consens dels noms que ens 
agradin, no només perquè ho demani un Grup, sinó que haurem de treballar-ho per 
obtenir el consens de tots.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Agrair 
que es comencin a retirar les plaques del Instituto de la Vivienda. Pel que fa a les 
plaques dels carrers que ja estan aprovades, és a dir, que no s’han de canviar de 
nom, però que resten les plaques en castellà, de l’època franquista, com deia, com 
l’Avinguda Cerdanyola i demès, com ho tenim? 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: Sí, ho estem treballant, ho hem comentat 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.03.17                    pàg. 9 

 
ESBORRANY ACTA 

també. Vam portar el tema i ho estem treballant per part del Museu, del Sr. Campins, 
del Museu i el que sí els proposarem a la propera Comissió és que hi ha municipis 
que mantenen la placa antiga, perquè algunes n’hi ha de boniques i que també tenen 
el seu interès i a vegades el que hem mirat el que han fet altres municipis, perquè o es 
pot portar al Museu o es pot retirar o altres municipis hem vist que el que fan és posar 
una placa a sota dient que correspon a aquella època, perquè realment en tenim 
alguna de bonica a la ciutat. Vull dir, que els ho proposarem, que m’he oblidat ara de 
contestar-ho, però vull dir que ja ho tenim treballat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(El present punt fou aprovat per assentiment dels 25 membres electius 

presents). 
 

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

4.- PROPOSTA D'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR. 

 
 Atès que segons la vigent Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, 
els Jutges de Pau seran nomenats per un període de 4 anys per part de la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, havent de recaure aquest 
nomenament en les persones que reunint els requisits i condicions de capacitat 
legalment exigits per al càrrec, hagin estat elegits per part del Ple de l'Ajuntament. 
 
 Atès que de conformitat amb allò que disposa el Reglament núm. 3/1985, de 7 
de juny, de Jutges de Pau, fou publicada la corresponent convocatòria de la vacant de 
Jutge de Pau titular mitjançant sengles anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 30.01.2017, i Tauler d'Edictes de la Casa de la Vila, tot obrint-se el 
període d’un mes durant el qual per part de qualsevol interessat podia ésser 
presentada instància optant al càrrec habilitant-se a aquest efecte tant el registre 
general de l’Ajuntament com els registres dels Consells de Barri, essent així mateix 
utilitzable, segons indicació continguda en el propi edicte, qualsevol dels altres mitjans 
de presentació d’escrits davant les Administracions Públiques previstos a l’article 16.4) 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, havent-se presentat en el susdit termini una sol·licitud 
optant al càrrec de Jutge de Pau titular, formulada en data 24 de febrer de 2017 per 
part de la senyora Ana Maria Osa Farré, actual titular del càrrec de Jutgessa de Pau. 
 
 Atès que procedeix en conseqüència que per part del Ple municipal sigui 
exercitada la potestat legal d’elecció a partir de l’única candidatura presentada com a 
tràmit previ a l’elevació de la corresponent proposta a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que té atribuïda la competència legal per a efectuar 
el nomenament de Jutge de Pau. 
 
 Atès finalment que si bé procedimentalment cal efectuar l’elecció de Jutge de 
Pau no pot obviar-se que l’elevada càrrega de treball i dimensió socio-econòmica del 
municipi postulen de manera inherent la creació com a mínim d’un Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció, sol·licitud que ha estat formulada de manera reiterada a través 
de diverses mocions aprovades per assentiment del Ple municipal per via d’instar la 
modificació de l’actual Planta Judicial amb la transformació de l’actual Jutjat de Pau en 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció. 
 
 En base a l'anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORDS 
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 1r.- ELEGIR, a l'empara d'allò que preveu l'art. 101.2) de la Llei 6/1985, d'1 de 
juliol, Orgànica del Poder Judicial, a Ana Maria Osa Farré per al càrrec de Jutgessa de 
Pau titular d'aquest municipi. 
 

 2n.- TRAMETRE certificació del present acord a l'Il·lm. Sr. Jutge de Primera 
Instància i Instrucció, Degà de Rubí, per tal de la seva elevació a la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes previstos a l'art. 101.1) del 
supraesmentat text legal. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Yo le envié un e-mail a 
Cristina Paraira diciendo que en este punto por yo conocer personalmente a la 
persona de la cual se habla yo me excuso de la votación porqué yo no conozco su 
trayectoria profesional pero si personalmente a ella, entonces no sé si tengo que 
retirarme, quedarme aquí o… 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Es pot quedar aquí i consta que s’absté de la 
votació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDORA SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

DE CONVERGÈNCIA: Portem a aprovació la proposta d’elecció del Jutge de Pau 
titular, s’ha presentat una sol·licitud per ocupar aquest càrrec, ja es va explicar en la 
Comissió Informativa, i aquest càrrec es proposa que el pugui ocupar la Sra. Anna Mª 
Ossa, que és la persona que fins ara també exercia aquesta funció. El càrrec de Jutge 
de Pau, en aquest cas Jutgessa de Pau, els hi recordo que s’escull cada 4 anys per 
part de l’Ajuntament, però sempre és la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya qui el nomena formalment. 
 

I si em permet Alcaldessa voldria  adreçar unes breus paraules que vam 
consensuar en Comissió Informativa, més enllà de les intervencions que puguin fer els 
altres grups si és que volen, doncs és un bon moment per tornar a fer aquesta lícita 
reivindicació en relació a la necessitat i la creació de com a mínim un Jutjat de 1ª 
Instància i Instrucció a la nostra ciutat. Tenim una ciutat amb una potència i amb una 
dimensió social i econòmica clarament contrastada i per tant volem reiterar aquesta 
lícita reivindicació de la creació d’aquest Jutjat de 1ª Instància i Instrucció. Recordar 
que aquesta reivindicació ja ha estat abastament formulada en diverses mocions i per 
assentiment d’aquest Ple municipal i també per l’equip de govern i en aquest cas 
encapçalat per l’Alcaldessa per tenir aquesta major autonomia però també aquesta 
major proximitat en temes tributaris, en temes de seguretat social i evidentment per 
poder exercir la capitalitat que Sant Cugat es mereix. 

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Aprofitar també l’avinentesa per sumar-nos, com no pot ser d’una altra manera, a la 
reivindicació del Govern, recordar que actualment el Govern de la Generalitat com ja 
havia mostrat també en el passat està compromès i s’ha manifestat fins i tot favorable 
a que existeixi un partit judicial propi per a la nostra ciutat, de fet és de sentit comú 
que així sigui, pel volum de la ciutat i també perquè seria hora que actualitzéssim els 
49 partits judicials de que consta el nostre país i que estan totalment anacrònics i no 
responen a la realitat del tràfic jurídic del país. Tanmateix això no és competència 
nostra, això requeriria la modificació de la Llei de demarcació i planta judicial 
espanyola, una llei que sembla que no hi ha cap mena de voluntat de canviar i quan 
es pretén canviar, o com s’ha pretès darrerament, és precisament en sentit contrari, 
no és en el sentit d’adequar la planta judicial a la realitat jurídica del país, sinó 
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d’allunyar els Jutjats de la ciutadania i centralitzar encara més les competències. 
Nosaltres reiterar que necessitem uns Jutjats propis a la nostra ciutat, i també dir que 
si bé és cert que aquesta postura la vam consensuar també en Comissió Informativa, 
lamentar que no hagi estat traslladat així i que el nostre grup i la resta de grups de 
l’oposició hagin vist com aquest postura consensuada es va traslladar directament per 
l’equip de govern en roda de premsa, que si pretenien fer-ho així tampoc hagués 
calgut consensuar-ho en Comissió Informativa, segons vam entendre nosaltres en 
Comissió Informativa era una demanda que des del Ple es faria. Ens sembla bé que 
s’hagi traslladat als mitjans de comunicació per altres vies però segur que hagués 
tingut més força si hagués sigut una demanda unànime de tot el Consistori. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats pel vot favorable de 24 

membres electius presents, amb una abstenció del regidor Sr. Dimitri Defranc 

en els termes previstos a l’art. 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, per raons invocades de coneixença personal; es fa 

constar així mateix que el nombre total de membres electius que integren de 

dret la corporació municipal es xifra en 25). 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aprofitaria aquest moment per fer un agraïment 
als alcaldes que ens han visitat. Un agradecimiento a los alcaldes que nos han 
visitado, sabemos que tenéis una agenda compleja estos días, espero que podáis 
aprovechar también un poco para ver Barcelona, que realmente es una ciudad que 
vale la pena y si podéis también ver Sant Cugat y nuestro Monasterio, que es una joya 
y un patrimonio arquitectónico único, y la verdad es que esperamos poder seguir 
colaborando desde los servicios de Cooperación municipal con vuestros municipios 
para conseguir en definitiva mejor servicio a la ciudadanía. Cuando tengan que 
ausentarse y seguir con su agenda sin ningún problema se levantan y continúan con 
la agenda. Muchísimas gracias.  

 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

Urbanisme 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA I ALINEACIÓ DE VIALS 

DE LA FINCA PROPIETAT DE BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA 

(EXPEDIENT NÚM. 95003/16). 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 21 de novembre de 2016, 

va aprovar inicialment proposta de Modificació puntual de l’estudi de detall d’ordenació 
volumètrica i alineació de vials de la finca propietat de BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA, SA, d’iniciativa particular, redactat per l’enginyera industrial Patrícia Díaz 
Escobar de l’estudi INGEPROJECTS, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SL, i promogut 
per l’entitat BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA. 
 

Vist que la referida figura de planejament derivat, un cop complimentada per la 
promoció la incorporació requerida pel punt segon dels referits acords plenaris, s’ha 
sotmès a informació pública per termini de VINT (20) DIES HÀBILS, a partir del dia 
següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics de conformitat amb 
l’article 64.1) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa 
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (TRLUC 1990) en relació 
amb l’article 83 de la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (LPAC) i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
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Procediment Administratiu de Catalunya (LPACat), juntament amb l’article 23.2) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLUC), d’acord amb el següent: 
 

 Butlletí Oficial de la Província de 17 de gener de 2017  

 Tauler d’edictes municipal del 18 de gener de 2017 fins el 14 de febrer de 2017 

 Pàgina web municipal 
 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

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 en el termini d’informació pública a que s’ha sotmès el projecte de 
Modificació puntual de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica i alineació de vials de 
la finca propietat de BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA, i que s’incorporen a la 
proposta com a motivació específica en línia aplicativa d’allò establert per l’article 
88.5) de la LPAC. 

 

2n.- RESOLDRE L’ÚNICA AL·LEGACIÓ formulada durant el termini 
d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrau al següent 
escrit, amb expressió del seu contingut i de la corresponent valoració: 
 

 Al·legació formulada per la societat mercantil JOSEL, SL, representada per la 
senyora Ruth Gilberte Rios, segons escrit presentat en data 14 de febrer de 2017 
(RGE E/5335/2017). 

 

Contingut 

 

2.1. La Modificació puntual es basa en uns instruments de planejament i gestió 

nuls de ple dret. 
 
En relació als Documents urbanístics d’execució de la Sentència núm. 345, de 2 de 
maig de 2013, de la Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en relació al Programa d’Actuació Urbanística 
(PAU) del sector Turó de Can Mates – carretera de Rubí i al Pla Parcial d’Ordenació 
(PPO) del sector est del Turó de Can Mates – carretera de Rubí, aprovats pel Ple 
Municipal el 20 de juny de 2016, dels quals la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona (CTUAMB), en sessió de 8 de juliol de 2016, va 
acordar tenir per complimentada la sentència; considera que modifiquen de forma 
notable el PAU i PPO, alterant superfícies, cessions, estudis econòmics, nou càlcul 
d’aprofitament mig, etc., fent evident la magnitud de les modificacions i la necessitat 
de seguir els procediments legalment previstos per a l’aprovació i modificació 
d’instruments urbanístics. La voluntat de donar compliment a l’esmentada sentència 
no és habilitació suficient per obviar el procediment prescrit per a modificacions de 
planejament, amb intervenció dels òrgans que correspongui  i la participació dels 
ciutadans, si és el cas. Calia donar compliment a la tramitació de l’article 85 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLUC) i, amb els “Documents urbanístics d’Execució” aprovats en un sol acte, s’han 
omès les passes preceptives vulnerant la norma i, per tant, resultant nuls de ple dret. 
 
En relació al projecte de reparcel·lació voluntària del Pla Parcial del sector Est del 
Turó de Can Matas – Carretera de Rubí, aprovat definitivament per la Junta de 
Govern Local de 15 de novembre de 2016, és igualment nul de ple dret, per 
fonamentar-se en els repetits “documents urbanístics d’execució”. El contingut de la 
reparcel·lació no s‘ajusta a dret perquè es basa en la reparcel·lació aprovada el 29 de 
gener de 2001, declarada nul·la de ple dret en la seva integritat. Tampoc s’ha 
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demanat la cancel·lació dels assentaments registrals derivats de l’anul·lació del 
projecte. 
 
Per tot l’exposat, l’aprovació inicial de la Modificació puntual de l’estudi de detall 
resulta igualment nul·la de ple dret. 
 

2.2. La Modificació puntual també es basa en una teòrica permuta atorgada 

entre l’Ajuntament i la promotora de la Modificació. 
 
La Modificació puntual es basa en els efectes d’una teòrica permuta entre 
l’Ajuntament i la promotora, atorgada davant Notari en data 19 de novembre de 2002, i 
en un acta de convalidació de l’esmentada permuta signada per les mateixes parts el 
28 de juliol de 2016 i aprovada per Junta de Govern Local el 6 de setembre de 2016; 
que esdevenen un factor essencial per poder analitzar la modificació i a la qual no ha 
estat possible accedir, ja que l’Ajuntament ha comunicat que ha de ser l’empresa 
promotora de la Modificació la que “autoritzi” l’Ajuntament a oferir vista de l’expedient. 
Aquesta situació la consideren irregular i genera indefensió pel que fa a l’anàlisi dels 
fonaments de la present modificació. 
 

2.3. La Modificació puntual aprovada inicialment presenta defectes invalidants i 

incompleix les següents condicions, segons l’al·legant, pròpies d’un estudi de 

detall: 

 

2.3.1. En la modificació puntual no s’acredita la titularitat dels aprofitaments. 

 
L’ordenació de volums s’hauria d’ajustar al sostre que li correspon de conformitat a la 
reparcel·lació voluntària, aprovada el 15 de novembre de 2016. Segons aquest 
projecte (punt 13), a l’empresa li corresponen 33.271,76 U.A. pròpies, que es 
correspondrien amb 22.349,17 m², per un solar de 64.108,26 m²; més els que se li 
atorguen per un escreix per sistemes generals de 5.341,03 U.A., que es 
correspondrien a 4.631,03 m², que addicionats als propis, resultarien un total de 
26.980,20 m² de sostre. Aquest sostre és una xifra molt allunyada dels 43.287,00 m² 
de sostre que figuren a la memòria de la Modificació puntual, sense que s’acrediti la 
seva titularitat. Cal no confondre el sostre que resulta del planejament amb el que 
resulta de la reparcel·lació pels títols de les finques resultants adquirides. 
 
La Memòria de la Modificació esmenta que, per convalidació de la permuta, la 
promotora hauria rebut drets de l’Ajuntament. A l’Ajuntament li corresponien 11.310,99 
U.A., que representaven 9.007,50 m² de sostre; el que acreditaria que l’empresa, per 
l’obtenció dels solars 8 i 9 seria titular de 35.987,70 m² (26.980,20 + 9.007,50), però 
mai 43.287,00 m²; per tant, mancaria acreditar la titularitat dels 7.299,30 m² restants 
de sostre, que no se sap d’on provenen i com s’atribueixen a l’empresa. Amb l’afegit 
que ni tan sols consta que la reparcel·lació s’hagi inscrit al Registre de la propietat, 
sembla evident que s’han atribuït uns aprofitaments de forma precipitada i sense 
justificació completa i plausible. 

 

2.3.2. La Modificació puntual altera de forma il·legal les alçades establertes al 

Pla Parcial. 

 
L’estudi de detall no té competència per modificar alçades. Considerant que s’ha de 
prendre com a referència la cota 138 als efectes del còmput tant d’alçada com de 
sostre edificatori, l’autora de la documentació tècnica, amb l’objectiu d’intentar amagar 
que s’ultrapassa l’alçada màxima permesa pel planejament vigent, situa la cota de 
referència de mesura de l’alçada màxima de 12,50 m a la +141,00 m, i no a la 
+138,00 m; com es pot comprovar a les seccions del mateix document. 

 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.03.17                    pàg. 14 

 
ESBORRANY ACTA 

2.3.3. En la Modificació puntual s’ultrapassa de forma il·legal el sostre adjudicat 

en la reparcel·lació. 
 
Al document tramitat es parla en abstracte d’un transvasament de sostre de fins a 
3.373 m², sense posar-ho en relació amb les finques resultants de l’expedient de 
reparcel·lació. Caldria calcular correctament el sostre construït i el que es projecta pel 
futur, tot demostrant que no ultrapassa el que li correspon a la promotora pels títols de 
propietat de la reparcel·lació. 
 
A partir d’un plànol topogràfic de la Corporació Metropolitana a escala 1:1.000 fan una 
apreciació dels sostres edificats i dels que es pretenen edificar; d’on conclouen que la 
construcció actual suma 40.352,76 m² de sostre, la proposada 3.439.40 m² de sostre, 
que sumen un total del 43.792,16 m²; ultrapassant els 35.987,70 m² que li 
correspondrien, presentant un excés il·legal de 7.804,46 m² d’aprofitament. 
 

2.3.4. La documentació de la Modificació puntual és tècnicament insuficient per 

assolir l’objectiu d’un Estudi de detall i per a la seva anàlisi detallada. 

 
S’hauria d’acreditar, o poder verificar, que es mantenen les determinacions 
fonamentals del pla, sense alterar l’aprofitament, tal com exigeix l’article 26.3) del 
TRLUC 1990. S’hauria d’haver representat sobre cada perímetre edificable, en el 
plànol de l’Estat actual MED-2, el volum actual construït i, en el plànol de l’Estat 
proposat, MED-4, la volumetria final, representant els edificis construïts, més els 
edificis per construir, amb les superfícies, números de plantes edificables i edificades, 
i alçades reguladores sobre el terreny natural. 
 
S’introdueix un plànol artificial amb la cota 141 com a referència, per tal d’evitar el 
còmput de tota una planta baixa real disposada a nivell del terreny exterior cota 138 i 
poder demostrar així que aquest sostre no ultrapassa el que per la reparcel·lació li 
correspon a l’empresa promotora. 
 
La documentació tècnica planteja confusió pel fet de suposar que dins els terrenys 
compresos a l’Estudi hi ha dues qualificacions zonals diferents, terciària per oficines i 
industrial pels processos productius, quant al Pla Parcial aprovat només n’hi ha una de 
zona, que és la industrial. Tot això no té a veure amb el fet que l’empresa dediqui uns 
edificis a un ús o altre. 
 

Valoració 

 

2.1. A diferència d’allò manifestat per la mercantil en el seu escrit d’al·legacions, no es 
pot estar d’acord amb el fet de considerar que ens trobem “davant d’uns instruments 
de planejament urbanístic nuls de ple dret”. Ans al contrari i en el moment actual, hem 
de situar-nos davant d’unes figures de planejament perfectament executives i en vigor 
des del dia de la seva publicació en el DOGC (que fou el 03.11 i 19.11.93 i el 
05.10.2016), de la mateixa manera que succeeix amb la reparcel·lació que ha estat 
formulada, en el marc de l’execució de la referida Sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de data 2 de maig de 2013, de manera voluntària i unànime per 
la totalitat de propietaris dels terrenys inclosos en el sector Est del Turó de Can Mates, 
i quina aprovació definitiva fou acordada per Junta de Govern Local en sessió de 15 
de novembre de 2016 i publicada al BOPB de 13 de desembre de 2016.   

 
Per tant, no es considera convenient, pel principi de prudència i atenent als recursos 
contenciosos-administratius indicats i interposats per la part que aquí al·lega, ventilar 
en seu de tramitació d’aquest estudi de detall eventuals i presumptes nul·litats i/o 
anul·labilitats d’altres instruments de planejament i gestió completament en vigor i 
executius, a data d’avui i, per tant i per aquesta raó, tampoc seria conforme a dret 
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atendre la sol·licitud de deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial d’aquesta 
modificació puntual i la seva tramitació.       

 

2.2. Sembla centrar l’al·legant la fonamentació d’aquesta modificació puntual de 
planejament derivat en una operació estrictament patrimonial que en res altera i res té 
a veure amb els objectius urbanístics indicats a la memòria del document i que són, 
precisament, els que no es poden perdre de vista: una concreta i estricta modificació 
de gàlibs i una mínima redistribució de les edificabilitats dels diferents usos admesos 
(tal i com es veurà a continuació quan siguin degudament valorades aquelles 
al·legacions més tècniques, al·legacions destinades a posar de manifest un hipotètic 
excés alhora d’emprar aquesta figura urbanística en tant que pressuposen que s’ha 
transgredit en aprofitaments, alçades...). 
 
No hem d’oblidar que els estudis de detall, com a “humilde pieza complementaria del 
planeamiento” (segons STS de 13.05.2011 esmentada per la societat en el seu escrit) 
i segons pròpia normativa d’aplicació, s’han de nodrir i hauran de mantenir les 
determinacions fonamentals dels plans, tant generals com parcials dels quals portin 
causa, en base al principi urbanístic de jerarquia normativa. I això es compleix segons 
l’informe previ emès per la CTUAMB en sessió de data 9 de novembre de 2016 i que 
obra degudament a l’expedient administratiu al qual l’al·legant ha pogut tenir públic 
accés al llarg del període d’informació pública. 
  
Finalment, també interessa aquí posar en valor tots aquells preceptes de la nostra 
legislació urbanística reguladors d’una possible necessitat d’acreditació documental de 
titularitats en seu de planejament -que és on exclusivament ens situem- en quina 
literalitat no s’exigeix, ni de bon tros, el grau d’informació i precisió que sembla estar 
requerint l’al·legant, sense que hagi restat acreditada motivadament la indefensió per 
ell manifestada.    

 

2.3. Es valoren les al·legacions tècniques com segueix: 

 

2.3.1. Pel que fa als aprofitaments que la present modificació puntual ordena. 
 
L’objectiu de la proposta de modificació és reajustar la geometria dels gàlibs que 
delimiten les àrees on es permet la construcció d’edificació, alhora que reajustar la 
distribució de l’edificabilitat entre l’ús industrial dominant i l’ús d’oficines vinculat, 
ambdós aspectes definits en l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica i alienació de 
vials de la finca propietat de Boehringer Ingelheim España S.A, aprovat definitivament 
pel Ple municipal el 16 de juliol de 1996.  
 
L’àmbit de la modificació es correspon amb l’àmbit de l’estudi de detall vigent, que 
engloba els terrenys qualificats de Zona 20b-OV Industrial en ordenació volumètrica 
els quals, d’acord amb el PAU i PPO vigents ja referits en l’apartat 2.1. de Valoració, 
es corresponen amb la Unitat de zona A-1 amb una superfície de sòl net de 96.195 m² 
i una edificabilitat de 43.287,75 m². 
 
L’estudi de detall és un instrument de planejament que, en base al tipus d’ordenació 
prevista pel pla parcial, concreta l’ordenació de volums, sense alterar-ne 
l’aprofitament, tal i com preveu l’article 26 del TRLUC 1990 i d’acord amb les 
previsions del PPO (article 21 del mateix). La proposta de modificació no altera 
l’aprofitament de la Unitat de zona A-1, en tant reajusta els gàlibs definits a l’ED vigent 
per tal de poder encabir un nou edifici, alhora que redistribueix l’edificabilitat entre els 
usos dominant i vinculat -traspassant 3.818,06 m² de sostre admès en l’ús terciari 
vinculat a l’ús industrial dominant- per tal d’ajustar-se a les necessitats actuals de la 
implantació, tot respectant els usos i paràmetres previstos pel planejament vigent, 
segons segueix: 
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Edificabilitat ED vigent Proposta modificació ED 

Industrial 25.972 m² 60% 29.790,06 m² 68,82% 

Oficines 17.315 m² 40% 13.496,94 m² 31,18% 

 
Així, es pot comprovar que pel que fa a la modificació proposada envers la distribució 
d’edificabilitats, aquesta respecta allò establert per l’art. 5.2) del PPO, pel qual s’admet 
l’ús d’oficines vinculat a l’ús industrial dominant en un màxim del 40% de sostre total. 
 
Pel que fa al nou gàlib proposat, aquest és coherent amb la determinació de l’article 
21 del PPO que establia que quedaria lliure d’edificació la part més baixa del Turó, 
pròxima al vial que l’envolta, situada a l’est de la parcel·la. 
 
Per tant, resta acreditat que la proposta de modificació no comporta una alteració de 
l’aprofitament, tal i com exigeix l’article 26.3) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, tot remetent-nos a la valoració jurídica en quant a la qüestió relativa a 
l’acreditació de titularitats.   
 

2.3.2. Pel que fa a l’eventual alteració de les alçades establertes pel Pla Parcial. 

 
Com s’ha exposat anteriorment, la proposta de modificació de l’estudi de detall només 
té per objecte reajustar la geometria dels gàlibs edificables, així com redistribuir  
l’edificabilitat entre els usos permesos definits a l’ED vigent, i no té per objecte alterar 

les alçades reguladores ni el punt d’aplicació de les mateixes.  

 

2.3.3. Pel que fa a l’eventual superació del sostre adjudicat a la reparcel·lació. 
 
Aquesta al·legació tercera exposa en els apartats b) i d) que no es justifica ni 
s’acredita que les edificacions existents i proposades s’ajusten a la proposta de 
modificació, tant pel que fa a volumetries, sostres i alçades.  
 
Cal considerar que tot i que en els plànols i seccions del document, es reflecteixen les 
implantacions existents i futures en relació als paràmetres vigents i proposats, amb 
l’objectiu de visualitzar un possible resultat de l’ordenació proposada; és en seu de la 
llicència d’edificació que s’haurà d’acreditar el compliment dels paràmetres establerts 
pel planejament vigent, així com del que resulti de la gestió que se’n desprengui.  
 
Per tant, tampoc correspon a un estudi de detall, en tant que instrument de 
planejament que concreta l’ordenació de volums sense alterar-ne l’aprofitament, 
justificar els sostres envers les finques resultants de la reparcel·lació. 

 

2.3.4. Pel que fa a l’eventual insuficiència tècnica de la documentació per assolir 

l’objectiu d’un Estudi de detall i per a la seva anàlisi detallada. 
 
Tant l’estudi de detall vigent com la modificació puntual engloben els terrenys 
qualificats de Zona 20b-OV Industrial en ordenació volumètrica que es corresponen 
amb la unitat de zona A-1, d’acord amb el PPO vigent. Dins aquesta qualificació, 
s’admet l’ús l’industrial com a dominant i l’ús d’oficines vinculat a l’industrial dominant. 
L’ED vigent va definir dos gàlibs edificables en funció d’aquests usos admesos, que 
no es corresponen a qualificacions zonals diferents. 
 
Com s’ha exposat anteriorment, en base als objectius de la proposta de modificació 
de l’estudi de detall i restant acreditada la no alteració de l’aprofitament, la 
documentació tècnica que conté el projecte és suficient i s’adequa al contingut propi 
d’aquesta figura de planejament. 
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En conseqüència, i de conformitat amb tot l’exposat, es proposa la desestimació de 
les esmentades al·legacions. 
 

3r.- APROVAR DEFINITIVAMENT, sense necessitat del tràmit d'aprovació 
provisional, d’acord amb el que determina l’article 64.1) del TRLUC 1990 el projecte 
de modificació puntual de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica i alineació de vials 
de la finca propietat de BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA, aprovat inicialment 
per acord plenari de 20 de juny de 2016. 
 

4t.- ELEVAR un exemplar del projecte i una còpia de l'expedient administratiu, 
ambdós complets, a la CTUAMB, als efectes de donar per complimentades les 
consideracions assenyalades per aquest organisme en acord de 9 de novembre de 
2016 i en seu d’emissió d’informe previ a l’aprovació inicial d’aquesta proposta de 
modificació puntual d’Estudi de detall, segons allò que preveu l’article 64.1) del 
TRLUC 1990, per tal d’interessar la seva conformitat.   
 

5è.- NOTIFICAR els presents acords a la promoció i als redactors d’aquest 
estudi de detall així com a la persona jurídica al·legant, als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: L’únic punt d’Urbanisme del Ple ordinari d’avui fa referència a l’aprovació 
definitiva d’un Estudi de Detall. Recordaran que els Estudis de Detall són un 
instrument urbanístic que ja no contempla l’actual llei, però que en la seva Transitòria 
sí que permet que s’utilitzin per tal de que s’aprovin determinades ordenacions 
volumètriques de determinats detalls dels aprofitaments urbanístics, sempre i quan el 
planejament derivat així ho contempli i aquest és el cas. El Pla Parcial del Turó de Can 
Mates industrial contemplava la figura de l’Estudi de Detall per tal d’ordenar 
volumètricament els aprofitaments que allà s’hi poden desenvolupar i, per tant, hem 
utilitzat aquesta figura. Vam demanar un acord inicial de la Comissió d’Urbanisme per 
tal de poder-ho utilitzar, vam fer la corresponent aprovació inicial, hem sotmès aquest 
Estudi de Detall a informació pública. Durant la informació pública hem rebut una sola 
al·legació, al·legació que es desestima, en tant en quant considerem des del punt de 
vista tècnic i jurídic que no l’encerta en el seu plantejament i proposem, per tant, 
aprovar definitivament. Què és el què proposem aprovar? És senzillament una 
adequació dels percentatges de dedicació dels usos terciaris i industrials en la 
parcel·la de la BOEHRINGER. En el planejament a nivell genèric hi ha uns paràmetres 
d’edificabilitat i d’ocupació, aquests es mantenen, però també hi ha un percentatge de 
dedicació a usos industrials, un 60%, i un percentatge de dedicació a ús terciari, 40%, 
que a l’hora de posar en pràctica, en concreció, el què és el potenciar al màxim 
aquesta parcel·la, els mateixos promotors, en aquest cas la BOEHRINGER, ens 
demanen que ajustem conforme a una realitat, que és la de que l’ampliació que estan 
desenvolupant en aquests moments, té un 68.82% d’usos industrials i un 31% d’usos 
terciaris i, per tant, en aquesta aprovació definitiva el que fem és això, ajustar, 
minimitzar els usos terciaris per portar-los cap a industrial. Això per a nosaltres és una 
bona notícia, perquè en definitiva significa més producció industrial, que és el que 
necessita Sant Cugat i el país i també garanteix que aquesta ampliació de la 
BOEHRINGER significa, per tant, més dinamisme econòmic i més ocupació a la 
nostra ciutat. No vull deixar de dir que això és conseqüència directa de la 
regularització del planejament que vam aprovar l’any 2016.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:     18 (Convergència, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      7 (CUP-PC, C’s i PP) 
 

Economia i Hisenda 
 

6.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE LA TRESORERA DE 

L’AJUNTAMENT I DELS RESPONSABLES FINANCERS DE PROMUSA I EPEL 

CUGAT.CAT PEL QUART TRIMESTRE DE 2016 RELATIU AL COMPLIMENT DE 

LA LLEI 15/2010 PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA 

LA MOROSITAT. 
 

En compliment de la Llei 15/2010 es fa dació de compte al Ple de la Corporació 
dels informes de la tresorera de l’Ajuntament i dels responsables financers de 
PROMUSA i EPEL Cugat.cat relatius al quart trimestre de 2016, així com al període 
mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament per al quart trimestre de 2016 i que 
transcrits literalment diuen: 
 

“INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 
 
EXERCICI 2016 QUART TRIMESTRE 
 
I. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei  15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, per la 
que es modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Així mateix s’incorporen les previsions de la directiva 2011/7/UE del Parlament 
Europeu i del Consell de la UE de 16 de febrer de 2011, així com la transposició a la 
normativa estatal feta mitjançant Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de 
recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 
 
S’incorporen les previsions “de la nota explicativa” del MINHAP relativa a l’aplicació de 
la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 2014. 
 
D’acord amb les previsions esmentades, es tindran en compte dos terminis, es 
diferenciarà entre els 30 dies des de la data de registre de la factura fins que es 
reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del reconeixement de 
l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  
 
L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei són les operacions comercials. 
 
Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial, com les relacions estatutàries, de personal o les que siguin conseqüència 
de la potestat expropiadora.  
 
El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 
 
Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per:  
Despeses corrents en béns i serveis 
Les inversions 
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Des d’una perspectiva de la Tresoreria, es fan pagaments pressupostaris de l’exercici 
corrent, d’exercicis tancats, no pressupostaris i moviments de fons. A més a més, pels 
pagaments de petita quantia, funciona el canal de pagaments de l’habilitació. 
 
El pagament pressupostari constitueix la darrera fase dels procediments d’execució de  
l’estat de despeses del pressupost municipal i, per mitjà del pagament, es cancel·len 
les obligacions contretes amb els proveïdors, contractistes o creditors en general. 
 
El procés de pagament està dividit en dues fases: 
 
a) La fase d’ordenació del pagament, en la que s’agrupen les factures, nòmines o 

obligacions reconegudes, segons la seva prelació i antiguitat i s’ordena el 
pagament per l’ordenador de pagaments. 

 
b) La fase de pagament efectiu o material, en la que es realitza la sortida de fons de 

la Tresoreria municipal normalment en forma de transferència bancària o xec 
nominatiu.   

 

II. METODOLOGIA 
 
L’indicador de gestió relatiu als fluxos de pagaments, o temps que transcorre en la 
tramitació de les factures fins que aquestes arriben a la Tresoreria i es paguen, ha de 
permetre estudiar les decisions necessàries per disminuir el període de pagament dels 
proveïdors o contractistes i complir els terminis establerts en la norma vigent.  
 
L’estructura d’aquest informe s’ha vist obligada a canviar, respecte els anteriors 
emesos,  ja que la informació que es pot obtenir des del programa comptable arrel de 
la nova gestió mitjançant el registre electrònic de factures  no permet desglossar el 
flux total com fins ara. 
 
Així, a diferència del que es venia realitzant, que era desglossar, dins del termini de 
reconeixement, el flux operacional i el flux comptable, i identificar el termini de 
pagament amb el flux de tresoreria, actualment no es pot desagregar el termini de 
reconeixement, i per tant s’ha hagut de fusionar el flux operacional i el comptable en  
un de sol. En conseqüència, el flux total a la comptabilitat ajuntament només es 
divideix en dos: termini de reconeixement i termini de pagament. 
 
Per tal de poder quantificar l’anàlisi, prenem com a referència les dates certes i 
verificables: 
 
La data del registre d’entrada de la factura o document substitutiu. 
La data d’aprovació de la factura.  
La data del pagament per transferència bancària. 
 
En  aquest informe, es manté com a indicador el termini que va des que la factura es 
registra fins que es reconeix l’obligació de pagament i, d’altra banda, el termini que 
transcorre des del reconeixement de l’obligació de pagament fins el pagament 
material. 
 
Terminologia  
 
Recordem a continuació la terminologia que emprem habitualment en aquest informe. 
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El temps transcorregut entre la data de registre i la data de conformació de la factura 
per part de l’àmbit gestor el denominem flux operacional, és l’indicador que hem deixat 
d’obtenir per no poder identificar per cada factura la data de conformitat de l’àmbit. 
 
El període de temps que transcorre entre la data de conformació de la factura per part 
de l’àmbit gestor  i la data d’aprovació de la factura és el flux comptable. 
 
En el flux de tresoreria considerem el temps que transcorre entre la data d’aprovació 
de la factura i la data de pagament efectiu. Entre mig hi ha el període de recollida de 
signatures dels altres dos clauers, així com la diligència marginal de comprovació del 
tràmit que en fa la Direcció de l’Àmbit. Si s’incorporessin noves dates a l’informe ens 
permetrien conèixer millor aquest apartat de la tramitació, però la captura d’aquesta 
informació podria provocar l’efecte contrari no desitjat d’alentir més el circuit, motiu pel 
qual no discriminem dins l’informe aquest apartat i queda inclòs dins de l’anomenat 
flux de tresoreria. 
 
Ara queden fusionats els flux operacional i el flux comptable en una sola dada que ens 
dóna el temps transcorregut entre la data de registre i la data d’aprovació de la 
factura. 
 
Amb aquestes dades s’arriba al flux total, i que correspon al temps transcorregut des 
del registre d’entrada de la factura, o del document equivalent, fins al pagament 
material de la mateixa. 
 

III. DADES TRIMESTRALS 
 
PERIODE D’ESTUDI: QUART TRIMESTRE DE 2016 
 
ÀMBIT 
 
Recollint el que es va demanar en el Ple de data 20 de febrer de 2012, es presenta la 
informació de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 
pagades des del dia 1 d’octubre a 31 de desembre de  2016. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas que existeixin, que no han tingut 
entrada a la Tresoreria dins del trimestre estudiat, i que segons el que indica la Llei 
esmentada a l’inici d’aquest informe correspon analitzar, si s’escau, a l’Interventor. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures comercials, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments. 
 
Ajuntament: 
 
L’estudi comprèn  un total de 1.501  factures per un import mitjà de 7.047,06€ 
 
Des que opera el registre de factures electrònic no es pot obtenir  la data de 
conformitat per tant no es calcula el flux operacional. S’agafa com a data de 
reconeixement de l’obligació, la data de tramitació per calcular el flux comptable. 
 
Pel que fa referència a la mitjana del flux del reconeixement de l’obligació i del termini 
de pagament, són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

PERÍODE 
TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 
TERMINI DE 

PAGAMENT (límit 30 
FLUX TOTAL 
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dies) 

4T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- -   

29 22 51 

    

 

La nota relativa a l’aplicació de la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració, disposa en el 
seu punt 4 que s’entendrà per número de dies de pagament els dies transcorreguts 
des de la data de reconeixement de l’obligació de pagament fins al pagament. 

 

  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 22 

 
Pel que fa a la mitjana del flux total de pagament dels organismes autònoms 
municipals, segons dades facilitades pels mateixos, és el que segueix: 
 
Organismes: 
 

Patronat municipal d’Educació 
 

PERÍODE 
TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 
TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 dies) FLUX 
TOTAL 

4T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

7 8 7  

15 7 22 

 

  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 7 

 
Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural 

 

PERÍODE 
TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 
TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 des) FLUX 
TOTAL 

4T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- - 21  

- 21 21 

 
  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 
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TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 

21 
 

 
Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació. 

 

PERÍODE 
TERMINI DE RECONEIXEMENT 

(límit 30 dies) 
TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 des) 
FLUX 

TOTAL 

4T 

FLUX 
OPERACIONAL 

FLUX  FLUX 

COMPTABLE TRESORERIA 

19 3 4  

22 4 26 

    
  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 4 

 

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

Agregat: 

4T 
Número de 

factures 
Mitjana dies termini 

reconeixement 
Mitjana dies termini 

pagament 

OAMCC 419 - 21 

IGEPESI 25 22 4 

PME 514 15 7 

AJUNTAMENT 1501 30 22 

Mitjana 
ponderada 

   40 

 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS QUART TRIMESTRE 2016 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, va introduir el concepte del període mitjà de 

pagament i en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, s’estableix el seu mètode de 
càlcul així com la seva publicació en el portal web de la corporació local. 
 
Aquesta magnitud mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 

econòmics, com indicador diferent respecte el període legal de pagament establert 
en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 
14 de novembre. 

 

Entitat 

Període mitjà de pagament mensual 

octubre novembre desembre 

Sant Cugat del Vallès 46,32 38,63 28,61 

C. Promoció i 529,00 559,00 513,50 
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Desenvolupament de l'Eix 
B30 Sant Cugat-Rubí-
Cerdanyola 

EPEL Cugat.cat (15,19) (14,53) (16,59) 

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament 

(10,23) (10,70) (13,32) 

Inst. Gestió Estratègica, 
Promoció Econòmica i 
Societat Informació 

(14,30) (13,81) (4,37) 

O. Aut. Centre Cultural (4,79) (6,05) (2,98) 

O. Aut. d’Educació (9,47) (15,10) (19,63) 

    

 

Període  mitjà de pagament global a 
proveïdors  mensual  

 

octubre novembre desembre 

Sant Cugat del Vallès 43,29 35,17 24,99 

 
Quan la dada es refereix a un import negatiu, representa  una major celeritat, en terme 
mitjà, en el pagament i en donar conformitat a la factura abans dels 30 dies. 
 

INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE PROMUSA 
 
EXERCICI 2016. QUART TRIMESTRE 
 
I. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, per la que es modifica la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei ho són les operacions comercials. 
 
Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial.  
 
El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 
 
Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per: 
 

 Despeses corrents en béns i serveis 

 Les inversions 
 

II. METODOLOGIA 
 
Els càlculs del període de pagament, o flux total, es determinen a partir de la data de 
recepció de la factura en Promusa, independentment del dia que s’emet la factura per 
part del proveïdors. Per aquest informe, es tenen en consideració totes les factures 
pagades durant el trimestre en qüestió. 
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La data de pagament es considera una de les quatre següents, segons el mitja de 
pagament escollit en cada cas: 
 

 La data de pagament en efectiu.  

 La data de la realització de la transferència bancària. 

 La data de lliurament del xec. 

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

III. DADES TRIMESTRALS 
 
PERIODE D’ESTUDI: QUART TRIMESTRE DEL 2016 
 

Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han 
estat pagades des de l’1 de setembre  fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas que existeixin, que no han 
estat pagades per Promusa dins del trimestre estudiat. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments que es realitzen des de Promusa, com poden ser 
nòmines, assegurances socials, interessos o amortitzacions de préstecs, que són 
atesos puntualment a la data dels seu venciment legal. 
 

L’estudi comprèn un total 970 factures pagades per un import de 3.089.428,40 €. 
 
Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 

 

1T 2016 TOTAL FACTURES AL COMPTAT FINS A 30 FINS A  60 MÉS DE 60

Factures   970 62 676 117 115
6,39% 69,69% 12,06% 11,86%

Factures acumulat 62 738 855 970
6,39% 76,08% 88,14% 100%

Dies totals 23.417 0 8.714 5.022 9.681

Mitja dies pagament 24,14 0,00 12,89 42,92 84,18

PER FACTURES

 

 
Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt del 
període. 
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AL COMPTAT;
6,39%

FINS A 30; 
69,69%

FINS A  60; 
12,06%

MÉS DE 60;
11,86%

 

 
El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions no és superior als 30 
dies que pel 2016 preveu la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de la modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat, en el seu article tercer, apartat primer. 

 
Detall per imports 

1T 2016 TOTAL IMPORTS AL COMPTAT FINS A  30 FINS A 60 MÉS DE 60 

Factures 3.089.428,40 599.777,78 2.024.271,94 331.194,25 134.184,43
19,4% 65,5% 10,7% 4,3%

Factures acumulat 599.777,78 2.624.049,72 2.955.243,97 3.089.428,40
19,41% 84,94% 95,66% 100,00%

PER IMPORTS

 

 
Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt del 
període. 

 

         

AL COMPTAT;
19,41%

FINS A  30;
65,50%

FINS A 60; 10,70%

MÉS DE 60;
4,30%

 

 
IV. ACLARIMENTS 
 
D’acord amb la  disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 
2014, es pot diferenciar entre dos terminis: els 30 dies des de la data de registre de la 
factura fins que es reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del 
reconeixement de l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  
 

PER FACTURES 

PER 
IMPORTS 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.03.17                    pàg. 26 

 
ESBORRANY ACTA 

Des de finals del 2015, cal mencionar que els sistemes informàtics de comptabilització 
de factures de Promusa ja permeten registrar la data de “reconeixement de 
l’obligació”. Tots els càlculs i gràfics referents a aquest informe s’han fet tenint en 

compte únicament el flux total la data de registre de la factura. 

 

TERMINI DE PAGAMENT

OPERACIONAL COMPTABLE RECONEIXEMENT TRESORERIA FLUX TOTAL

10,26 7,14 17,40 6,74 24,14

TERMINI DE RECONEIXEMENT

 
 

 FLUX OPERACIONAL: va des de l´entrada a recepció fins a l’aprovació del 

responsable 

 FLUX COMPTABLE: va des de l´aprovació del responsable fins al registre a 

comptabilitat 

 TERMINI DE RECONEIXEMENT: Flux Operacional+ Flux Comptable (des de 

l’entrada a recepció fins al registre a comptabilitat) 

 FLUX TRESORERIA: va des del registre a comptabilitat fins al pagament 
efectiu 
 

 FLUX TOTAL: Termini de Reconeixement + Flux de Tresoreria (va des del 
registre d’entrada a recepció fins al pagament de la factura). 

 

V. CONCLUSIONS I RESUM 
 

Durant el QUART trimestre del 2016, Promusa ha pagat majoritàriament dintre dels 
terminis que fixa la legislació vigent. 
 

El termini mitjà de dies de pagament ha estat de 24,14 dies.   
 

El 69,69 % de les factures s’ha pagat en un termini igual o inferior als 30 dies. 
 

Per imports, el 65,50% dels pagaments s’ha fet en un termini igual o inferior als 30 
dies. 
 

INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE L’EPEL CUGAT.CAT 
 
EXERCICI 2016. QUART TRIMESTRE 
 
I. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, per la que es modifica la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei ho són les operacions comercials. 
 
Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial.  
 
El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 
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Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per:  
 

 Despeses corrents en béns i serveis 

 Les inversions 
 

II. METODOLOGIA 
 
Els càlculs del període de pagament, o flux total, es determinen a partir de la data de 
l’emissió de la factura a l’EPEL CUGAT.CAT, per part dels proveïdors. Per aquest 
informe es tenen en consideració totes les factures pagades durant el trimestre en 
qüestió. 
 
La data de pagament es considera el dia que es fa la transferència bancària. 
 
Les dades per l’elaboració del present informe, les extraiem de la nostra base de 
dades informàtica amb estructura de sistema SAGE (Conta-plus). 
 

III.  DADES TRIMESTRALS 
 
PERIODE D’ESTUDI: QUART TRIMESTRE DEL 2016 
 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 

pagades des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre 2016. 
  
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas que existeixin, que no han estat 
pagades per l’EPEL CUGAT.CAT dins del trimestre estudiat. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments que es realitzen des de l’EPEL CUGAT.CAT, com 
poden ser nòmines, assegurances socials, que són atesos puntualment a la data del 
seu venciment legal. 
 

L’estudi comprèn un total 171 factures pagades  per un import de 123.775,05 €. 
 
Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

 

PER DIES  

Dies Totals 3.680 

Mitjana dies Pagaments 21.52 

                                                                

El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions no és superior als 30 
dies que pel 2016 preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de la modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat, en el seu article tercer, apartat primer. 
         

IV. ACLARIMENTS 
 
D’acord amb la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 
2014, es pot diferenciar entre dos terminis: els 30 dies des de la data de registre de la 
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factura fins que es reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del 
reconeixement de l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  
 
Donat que actualment en els sistemes informàtics de comptabilització de factures de 
l’EPEL CUGAT.CAT no està inclòs cap camp per registrar la data de “reconeixement 
de l’obligació”, tots els càlculs referents a aquest informe s’han fet tenint en compte 
únicament la data d’emissió de la factura. 
 

V. CONCLUSIONS I RESUM 
 
Durant el QUART trimestre del 2016, l’EPEL CUGAT.CAT ha pagat majoritàriament 
dintre dels terminis que fixa la legislació vigent. 
 

El termini mitjà de dies de pagament ha estat de 21.52 dies. 
 
 En aquest sentit, es procedeix a la dació de compte del quart trimestre de 2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: Molt breument, perquè és una dació de compte. Es tracta d’explicar quins 
són els períodes de pagament del quart trimestre de 2016. Com saben, aquesta és 
una informació que anem reiterant cada vegada que toca perquè és d’obligada 
presentació davant de l’Estat. En el desglossament de la informació que avui passem 
a compte d’aquest plenari hi ha que l’Ajuntament té un termini de reconeixement dels 
deutes de 29 dies i un termini de pagament de 22. Això és un total de termini de 
pagament de 51 dies; l’IGEPESI com a òrgan pagador també de l’Ajuntament té un 
termini de reconeixement de 22 dies i un termini de pagament de només 4 dies, un 
total termini de mitjana de 26 dies; el Patronat Municipal d’Educació el primer termini, 
el de reconeixement és de 15 dies i el de pagament és de 7 dies, per tant, un total de 
termini de 22 dies; l’Organisme Autònom del Centre Cultural té un termini de 
pagament de 21 dies; PROMUSA també com a organisme pagador de l’Ajuntament o 
vinculat a l’Ajuntament té un termini de reconeixement de 17 dies i un pagament de 7 
dies, un total de 24 dies; i l’EPEL, com a Organisme Autònom també associat a 
l’Ajuntament té un termini de pagament de 22 dies. Tots els terminis, per tant, estan 
en perfecte compliment del que marca la Llei. Recordem 30 dies per reconeixement i 
30 dies per pagament, total 60 dies. Tots estan abastament dins d’aquest termini legal 
i, per tant, donem compte en aquest plenari del compliment d’aquests terminis de 
pagament. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Algun comentari o alguna qüestió? 
Doncs queda realitzada la dació de compte.  
 

7.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’AJUNTAMENT I ELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA CORPORACIÓ 

CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016. 
 

7.1.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016. 
 

D’acord amb el que s’estableix en els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, es dóna compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2016, aprovada per Resolució d’Alcaldia 
número  446/2017, de 28 de febrer. 
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De la mateixa manera es remetran les còpies d’aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 

 7.2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 

PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016. 

 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 193.4) del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es dóna compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del Pressupost 
del Patronat Municipal d’Educació de l’exercici 2016, aprovada per Resolució de 
Presidència número 27/2017, de 21 de febrer. 

 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d’aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 

 7.3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT 

(OAMCC), CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en l’article 193.4) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es dóna compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del Pressupost 
de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat de l’exercici 2016, 
aprovada per Resolució de Presidència número 35/2017, de 24 de febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d’aquesta liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 

7.4.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT 

DE LA INFORMACIÓ, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016. 
 
 D’acord amb el que s’estableix en l’article 193.4) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es dóna compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació de 
l’exercici 2016, aprovada per Resolució de Presidència número 4/2017, de 24 de 
febrer. 
 
 De la mateixa manera es remetran les còpies d’aquesta Liquidació al Servei 
Territorial de Barcelona de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

  

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: En aquest cas, la dació de compte és de la liquidació del 2016. Com saben, 
doncs més o menys en aquest període de temps, dins del primer trimestre de l’any 
doncs sempre es passa compte de la liquidació del Pressupost de l’any anterior. És 
una informació feixuga que s’ha estat doncs treballant per part dels Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament, de la que se n’ha donat compte també a la Comissió Informativa, que 
fa referència a l’estat d’execució, tant dels ingressos com de les despeses de l’any 
2016, també la seva comparativa entre l’any en curs 2016 i l’anterior 2015 i també hi 
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ha una sèrie de paràmetres macroeconòmics que voldríem posar en valor en aquest 
plenari. Insisteixo que és una informació feixuga, potser no fa falta doncs llegir-la o 
comentar-la en la seva totalitat. Només indicar que tenim un estalvi net positiu de 13 
milions d’euros, que el romanent de Tresoreria positiu és de 2.200.000 euros, que el 
deute viu de l’Ajuntament representa el 58,16% dels ingressos corrents, cal recordar 
que hi ha un límit en el 110% i que a partir del 75% cal demanar permís a l’Estat per 
poder superar aquest límit, però en tot cas, nosaltres estem al 58,16%. També en 
aquest conjunt de mesures macroeconòmiques que el període mitjà de pagament és 
inferior als 60 dies, com hem dit abans en el punt núm. 6, que malgrat la regla de la 
despesa tant rigorosa que tenim, recordem en el 2016 un 1,8% és de preveure que en 
aquest 2017 doncs augmenti, de fet és així, doncs estem dins dels paràmetres del 
què és la capacitat i la necessitat de finançament, amb un percentatge de 5,56% que 
ha comportat durant el 2016 la necessitat d’establir un Pla Econòmic Financer, Pla 
Econòmic Financer que també en el 2017 haurem de continuar. Recordin que això va 
ajustat amb els 15 milions d’endeutament extraordinari que vam assolir, 10 el 2016 
més 5 en el 2017, per fer front a diversos pagaments relacionats amb diverses 
qüestions urbanístiques i, per tant, aquest és el resum de la liquidació, insisteixo que 
és un document feixuc, que s’ha vist a la Comissió Informativa i, en tot cas, quedo a 
disposició dels regidors que vulguin fer-ne algun comentari. Moltes gràcies. 
 

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

MES: Breument, perquè la intervenció sencera, diguem-ne, la farem en la votació en 
el moment de l’aprovació de comptes. En tot cas, el nostre Grup no hi donarà suport 
perquè no es vota, però ens sentim corresponsables d’aquesta liquidació, atès que el 
nostre Grup va participar en l’elaboració i seguiment del Pressupost de l’any 2016. 
Alguna de les coses que ha afegit el Tinent d’Alcalde, que crec que cal posar sobre la 
taula, bàsicament la comptabilització i els problemes que se’ns dificulten, hem parlat 
d’estabilitat pressupostària i conceptes similars que molt sovint l’Interventor ens 
apunta, com aquells aspectes que es limiten des de l’Estat, cap a coses com que ens 
estan passant, una liquidació, un major ingrés ens perpetua la legislació actual a una 
no-despesa i, per tant, un endeutament, qüestió que és absolutament estranya. La 
liquidació ens mostra que tenim un Pressupost consolidat i d’una manera encertada. 
Algun indici de que la generació de drets reconeguts, el descens de drets reconeguts 
nets i, per tant, una generació de recursos que es manté alta, però que ha fet una 
petita frenada, no crec que sigui un tema preocupant, però en tot cas és una dada. 
Les bones dades també en pagament, com ja s’ha dit anteriorment i algunes dades 
que creiem que cal posar sobre la taula, com el cobrament de taxes de 2,2 milions, o 
que a la nostra ciutat l’IBI és un percentatge importantíssim de cobrament i, per tant, 
que ha augmentat també el seu cobrament en via executiva, cosa que és un dels 
indicis de fa ja un parell d’anys que les crisis com a mínim de cobrament han acabat. 
En tot cas, considerem positiva aquesta liquidació, el Pressupost, el romanent de 
líquid, el romanent de disposició general de caràcter líquid ve a ser d’uns 2 milions i, 
per tant, en aquest cas és positiu.  
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Doncs queda realitzada aquesta 
dació de compte i passem al següent punt de l’Ordre del Dia. 
 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 

NÚMERO 11 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2017. 
 

A requeriment de l'Alcaldia-Presidència, i en aplicació del Reial Decret 500/90, 
de 20 d'abril, pel que es desenvolupa en matèria de pressupostos el capítol I del títol 
sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
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D’acord amb el que disposen els articles 177 a 180 i concordants del RDL 
2/2004, 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 Reial Decret Legislatiu 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, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat (coneguda com a LOEPSF), i a l’article 32 de la mateixa llei en relació 
amb la disposició addicional 16ª del RDL 2/2004.  
   

Atès el corresponent i preceptiu  informe d’Intervenció de data 2 de març 
d’enguany, completat amb el conjunt d’annexos documentals que formen part de 
l’expedient, on s’informa favorablement de la possibilitat i procedència de realitzar les 
corresponents modificacions pressupostàries. 
 

Es sotmet al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 

1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 11 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2017 consistent en: 
 

Efectuar transferències de crèdit positives de diverses aplicacions pressupostàries 
de despesa finançades per transferències de crèdit negatives de despeses, 

ascendents a un import total de 517.245,63 €. 

 

Incrementar el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via crèdit 

extraordinari, per un import total de 293.368,44 €. 

 

 2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d'aquesta modificació del pressupost de 2015, durant un 
termini de 15 dies, si durant el qual no s'han presentat reclamacions quedarà 
definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària  

 

 3r.-  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament, 
i a la Intervenció Municipal dur a terme de manera immediata la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquesta específica modificació de Pressupost. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: En el període final d’aprovació del Pressupost de 2017, tot just quan 
estàvem, doncs això, proposant-lo, negociant-lo entre les diferents forces polítiques a 
punt de poder-lo portar a aprovació com així va ser en el plenari del mes de 
desembre, van aparèixer diverses circumstàncies que no es van poder corregir en la 
pròpia presentació del document i, per tant, doncs els Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
han estat treballant aquesta proposta de modificació, és molt ja primerenca, el 
Pressupost l’acabem d’aprovar, com qui diu, però insisteixo que són fruit de diversos 
ajustos que van sorgir durant la pròpia etapa final d’elaboració del Pressupost de 
2017, que efectivament vam aprovar. Estem parlant del Pressupost del Patronat 
Municipal, que inclou 57.000 euros d’inversions finançades per l’Ajuntament i que no 
hi eren al Pressupost de l’Ajuntament, per tant, diferim 57.000 euros de transferències 
de capital a PROMUSA per l’edificació de la promoció d’habitatges de Rius i Taulet. 
També una altra modificació és com a conseqüència de la condonació per part de la 
Diputació de Barcelona durant l’exercici 2015 del total de l’import que aquesta cobra a 
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l’Ajuntament amb motiu de la gestió que fa dels ingressos tributaris. Aquest fet va 
portar a pressupostar a la baixa l’exercici de 2017, els recursos per incrementar 
aquesta partida de la gestió dels ingressos de la Diputació de Barcelona sortiran d’una 
rebaixa dels interessos pel cas ADIF, que es va negociar el desembre de 2016. Són 
350.000 euros de gestió d’ingressos de la Diputació i menys ingressos a ADIF. El 
tercer punt substancial d’aquesta modificació núm. 11 és que manca l’equipament a 
les instal·lacions de les sales de la planta -1 de l’Ajuntament, per un total de 170.000 
euros, aquest import es finança amb un estalvi de la part de la despesa de capital que 
s’hauria de pagar a ADIF durant el 2017. Hi ha hagut en la comptabilitat un saldo 
inicial de 118.000 euros de l’exercici 2005, que correspon a la primera xifra que es va 
tenir en compte en l’inici del cas, corresponent a l’import del justipreu. Aquest import, 
recordaran, que es va recórrer judicialment a ADIF i ara allibera part del Pressupost 
consignat el 2017. Aquest import, insisteixo, es destinarà a les noves sales, la resta, 
52.000 euros, entre els 118.000 i els 170.000 euros, que abans feia esment, també 
surt de transferències de capital a PROMUSA, per Rius i Taulet, que es difereixen a 
l’any 2018, que és doncs la normal execució de l’obra d’edificació; i el quart element 
d’aquesta modificació és una codificació errònia de programa d’inversions en 
instal·lacions esportives, que ara al codificar-ho correctament doncs hem de fer una 
modificació de pressupost. La proposta, per tant, aquestes quatre correccions són de 
poder-ho portar a aprovació si el plenari així ho considera convenient. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, només per anunciar el nostre vot. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt, 
malgrat que hi ha algunes d’aquestes modificacions..., bé, ens passa sempre, que n’hi 
ha algunes que estem d’acord, altres no, estem d’acord amb les que es plantegen de 
millora d’equipament, bé, de sales per l’Ajuntament, també el cas del Pont aquest de 
Mira-sol, d’altres sí que ens semblen una mica estranyes, ens sobta que haguem 
d’estar corregint un pressupost que fa tan poc que l’hem aprovat, que hi hagi errors de 
codificació, com que efectivament bé, no ens creiem responsables tampoc d’anar a 
reunir-nos amb els tècnics ni descobrir fins on està l’error, preferim abstenir-nos en 
aquest punt. 
 

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

MES: Bé, nosaltres donarem suport a aquesta modificació en els diferents punts que 
es descriuen. Hi ha un tema sobre les sales de reunions de baix, que ens sembla 
correcte, és evident que són necessàries, també els posaria en la seva consideració 
que la cafeteria i, per tant, donaríem suport a la demanda dels treballadors, la 
cafeteria de baix que en algun altre exercici o modificació es pugui traslladar a la zona 
de dalt i, per tant, que pugui haver-hi llum i, per tant, el nostre Grup hi donarà suport 
de la modificació propera, quan es faci. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nosaltres creiem necessària aquesta modificació pressupostària per les partides que 
hi són incloses, tot i així, hagués estat possible al nostre parer, que alguna d’aquestes 
partides ja hi fossin dins dels pressupostos de 2017 i no haguéssim d’anar per 
modificació de pressupost, amb la qual cosa ens abstindrem. Aprovem d’alguna forma 
el fons, però potser no del tot la forma. Considerem que són necessàries, tal com diu 
la documentació, més sales de reunió, a la planta -1, així com també les obres 
corresponents a l’accés al pont de la maçoneria, que són de llarg les partides més 
destacades econòmicament dins d’aquesta modificació i que trobem que estan 
plenament justificades. Gràcies. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     15 (Convergència, ERC-MES i PSC) 

Vots en contra:   0  
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Abstencions:    10 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA, PP i regidor no adscrit) 
 

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 

DEL GRUP III PEL SERVEI D’ÚS DE LES DEIXALLERIES MUNICIPALS. 
 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 41 a 47 el procediment per 
l’establiment de Preus Públics per a la prestació de serveis o la realització d’activitats 
de la competència de l’entitat local sempre que no concorri cap de les circumstàncies 
especificades a l’article 20.1.B) i per tant, que no siguin de recepció obligatòria i que 
puguin ser prestats pel sector privat. 
 

Vist que l’article 44 de la mateixa norma reguladora, estableix que per existir 
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin podran 
fixar-se preus públics per sota del límit previst, havent-se de consignar en el 
Pressupost municipal del proper exercici la dotació oportuna per a la cobertura de la 
diferència resultant entre els costos per la realització de l’activitat i serveis i els 
ingressos generats pel mateixos. 
 

A la vista de la proposta de modificació presentada per l’Àmbit de Gestió de 
Qualitat Urbana i Mobilitat quant als preus públics per la prestació del servei d’ús de 
les deixalleries municipals. 

 
Vist que l’expedient instruït a l’efecte reuneix els requisits establerts per la 

normativa legal aplicable.  
 

És per tot l’anterior, que s’eleva al Ple municipal la següent proposta 
d’aprovació de Preus Públics a aplicar per a la resta de  l’exercici 2017 en tant no 
s’aprovi la seva modificació o derogació: 
 

1r.- APROVAR l’establiment i modificació dels preus públics del Grup III “Preus 
Públics pel servei d’ús de les deixalleries municipals”, que s’adjunta a aquesta 
proposta. 
 

2n.- PUBLICAR els anteriors preus públics, d’aplicació per a la resta de  
l’exercici 2017, als mitjans de comunicació municipals pel seu general coneixement, 
als efectes previstos en l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: És una micromodificació degut a la necessitat d’ajustar un Preu Públic per 
la gestió i transport d’alguns residus que generen comerciants i petits industrials, en 
concret el Grup III, servei d’ús de les deixalleries municipals. Hi ha hagut una pujada 
de preus no significativa, però que cal retocar. El més destacat segons l’informe del 
Servei de Qualitat Urbana són els preus de les cintes de cassette i VHS per a petits 
comerciants o industrials que passen a tenir un cost, 220 euros/tona, que abans era 
gratuït, motivat per la pèrdua de valor positiu d’aquests residus. Abans això no tenia 
cost, considerem que en aquests moments, atesa aquesta pèrdua de valor, convé que 
tinguem aquest preu públic, entre altres coses també per desincentivar un possible, si 
em permeten l’expressió, turisme de residus, és a dir, que al tenir-lo nosaltres gratuït 
doncs hi hagi una sobreutilització de la nostra deixalleria pel que fa a aquest material i, 
per tant, fixem aquest preu de 220 €/Tn, per les cintes de cassette i VHS. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:     16 (Convergència, ERC-MES, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      9 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i PP) 
 

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE 

 

Educació, Universitat, Família i Recursos Humans 
 

10.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE DIVERSES COMPATIBILITATS PER 

EXERCIR SEGONES ACTIVITATS DINS L’ÀMBIT PRIVAT DE PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 
Atès que el personal al servei de l’Ajuntament de Sant Cugat que s’esmenta a la 

part dispositiva d’aquest acord ha sol·licitat l’autorització de compatibilitat per a exercir 
segones activitats, tant públiques com privades. 

 
Vist l’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, mitjançant el qual es preveu 
que la suma d’ambdós jornades no pot superar la jornada ordinària incrementada en 
un 50%.  
 

Vist l’article 330 del Decret 214/1990, en especial pel que fa a les prohibicions 
respecte a dur a terme activitats relacionades directament amb les quals desenvolupa 
a l’Ajuntament i al fet que pugui coincidir amb l’horari de l’activitat municipal. 
 

Vist l’art. 343 del Decret 214/1990, mitjançant el qual s’especifica que el 
reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari i 
quedarà automàticament sense efectes en cas de canvi de lloc de treball o condicions 
de treball a l’ajuntament. Així mateix l’autorització estarà condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i horari del lloc de caràcter públic. 
 

Vistos els articles 11, 12 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i 11 i 21 de 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, que regulen els límits i prohibicions abans 
esmentades per a l’exercici de segona activitat privada. 
 

Vist l’informe  jurídic  favorable de la Direcció de Recursos Humans.  
 

Vist el que disposa l’art. 333 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en el sentit que és 
competència del Ple Municipal l’adopció d’acords de compatibilitat.  
 

ACORDS: 

 

Primer.-  Autoritzar les sol·licituds de compatibilitat del personal municipal que 
tot seguit s’esmenta, per a l’exercici d’una segona activitat privada, en el sentit i amb 
les condicions que s’indiquen: 
 

Nom:  Francesc Gimenez Martín 

Tipus de personal: Funcionari interí 

Lloc de l’empleat: Tècnic Superior de l’Arxiu i Gestió Documental  

Adscripció: Secció Gestió Documental 

Activitat secundaria: Professor Màster en Arxivística i Gestió de Documents 

Empresa: Fundació UAB 
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Jornada: 3 hores setmanals  
 

Nom:  Joaquim Giménez Linares  

Tipus de personal: Funcionari interí 

Lloc de l’empleat: Auxiliar Administratiu  

Adscripció: Tresoreria 

Activitat secundaria: Serveis d’assessorament i gestió en comptabilitat   

Empresa: Per compte propi 

Jornada: 10 hores setmanals  

 

Nom:  Olga Torras Lacalle  

Tipus de personal: Funcionària de carrera 

Lloc de l’empleat: Arquitecte  

Adscripció: Servei d’Intervenció de l’ús del Sòl, l’Edificació i Activitats 

Activitat secundaria: Manualitats florals 

Empresa: Faig Flors 

Jornada: 17,5 hores setmanals  
 

Segon.-  Advertir  que les presents autoritzacions poden quedar sense efecte  
en els supòsits següents: 
 

a) Si les activitats secundàries impedissin o menyscabessin l’estricte compliment dels 
deures o en comprometessin la seva imparcialitat o independència. 

 
b) Si la dedicació horària de les activitats secundàries coincidís amb l’horari laboral. 

 
c) Si la dedicació horària de les activitats secundàries privades superessin el límit 

màxim previst a l’art. 12.2) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

 
d) Pel canvi de lloc de treball o horari de l’activitat principal que impliqui una 

incompatibilitat. 
 

e) Per les causes establertes a l’article 23 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures 
de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya, que declara incompatible la reducció de 
jornada amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins la 
finalització del termini de la reducció.  

 
f) Per variació de les circumstàncies relatives al lloc de treball, així com per 

modificació del règim d’incompatibilitats o per interès públic. 
 

Tercer.-  Advertir  que el personal autoritzat està obligat a posar en 
coneixement d’aquest Ajuntament els nous contractes o nomenaments que puguin 
subscriure, així com modificacions al règim de cotitzacions, horaris, com qualsevol 
altra modificació d’ambdues activitats. 
 

Quart.- Traslladar aquest acord a les persones interessades en la part que 
sigui escaient. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDORA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT, FAMÍLIA I RECURSOS 

HUMANS, SRA. ESTHER SALAT: Atès que personal al servei de l’Ajuntament ha 
sol·licitat l’autorització de compatibilitat per exercir segones activitats públiques i 
privades i vistos els Decrets 214/1990 i la Llei 53/1984 i un cop vist l’informe jurídic 
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favorable de la Direcció de Recursos Humans, proposem l’acord d’autoritzar les 
sol·licituds de compatibilitat al següent personal que ho ha sol·licitat: el primer, és un 
Tècnic Superior de l’Arxiu i Gestió Documental, adscrit a la Secció de Gestió 
Documental, que vol exercir com activitat secundària professor en un màster de la 
Universitat Autònoma; el segon sol·licitant és auxiliar administratiu adscrit a Tresoreria 
i sol·licita exercir serveis d’assessorament i gestió en comptabilitat per compte propi; i 
la tercera sol·licitant és arquitecta adscrita al Servei d’Intervenció de l’Ús del Sòl 
d’Edificació i Activitats que sol·licita compatibilitat per exercir tasques de manualitats 
florals. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      20 (Convergència, CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i PSC) 

Vots en contra:    0  

Abstencions:       5 (ERC-MES, PP i regidor no adscrit) 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 

 

Comerç 
 

11.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE TRASPÀS DELS DRETS 

CONCESSIONALS DE LES PARADES 1.14) I 1.15) DEL MERCAT MUNICIPAL 

TORRE BLANCA.  

 

VISTA la instància presentada per Rosa Mª Feliu y Cia, SRC, representada per 
la Sra. Maria Lluïsa Feliu Gríful, amb DNI 36972100Z, amb domicili a Av. Torreblanca 
s/n de Sant Cugat del Vallès, concessionària de les parades 1.14) i 1.15) del Mercat 
Municipal Torre Blanca, adjudicades per a l’activitat de xarcuteria, en la qual sol·licita 
autorització per traspassar-la, pel temps que resta de la concessió a L’OBRADOR DE 
Mª GRÍFUL, S.L., amb CIF B-60604790, representada per la Sra. Mª Lluïsa Feliu i 
Griful, amb DNI 36972100-Z, i domicili al C/Hospital 6 de Sant Cugat del Vallès. 
Havent estat comprovada la suficiència de la documentació d'acord amb l'art. 44) del 
Reglament del Mercat. 
 

ATÈS que la sol·licitud d'autorització per a la transferència dels drets 
concessionats a tercer es troba documentada amb la corresponent declaració 
responsable de la Sra. Mª Lluïsa Feliu Gríful, representant legal de la societat 
L’OBRADOR DE Mª GRÍFUL, S.L., sobre no trobar-se afectada per causa 
d'incapacitat i/o incompatibilitat, i ensems amb la declaració de voluntat formulant 
opció a l'explotació de la parada en règim de concessió administrativa amb assumpció 
expressa de totes les obligacions derivades del Plec de condicions economico-
administratives de la concessió, Reglament del Mercat Municipal Torreblanca i 
compliment estricte de la legislació aplicable en els ordres de la contractació 
administrativa, laboral fiscal i qualsevol altra. 
 

En base a tot l'anterior, es proposa al Ple municipal l'adopció de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

1r.- AUTORITZAR a l'actual titular de conformitat amb el que preveu l’art. 44 del 
vigent Reglament del Mercat Municipal de Torreblanca en relació amb els articles 
128.1.5) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,  
i   226.2)  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text 
de la Llei de contractes del Sector Públic, i de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 16, 
article 5 apartat  5.3),  el traspàs de la concessió de les parades 1.14) i 1.15) del 
Mercat Municipal Torre Blanca a favor de la mercantil L’OBRADOR DE Mª GRÍFUL, 
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SL, amb CIF B-60604790 i domicili al C/ Hospital 6 de Sant Cugat del Vallès, de la que 
n’és administradora única, Na Mª Lluïsa Feliu i Gríful, amb DNI 36972100-Z pel temps 
que resta de vigència de la concessió que finalitzarà el 27 de març de 2032 i amb els 
drets i obligacions derivats de la mateixa, constant incorporat a l'expedient informe 
favorable del Director del Mercat. 
           

2n.- PREVENIR al nou concessionari que haurà de constituir fermança 

definitiva en forma reglamentària per un import de 2.005,58 € (dos mil cinc euros amb 
cinquanta-vuit cèntims), equivalent al 4% del valor estimat de la parada i acreditar 
davant de l’Ajuntament el compliment de les obligacions tributàries que es puguin 
derivar del Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i Reial Decret 828/1995, 
de 29 de maig, pels quals s’aproven de manera respectiva la Llei i el Reglament de 
l´Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats. 
 

3r.- APROVAR l’exempció, als nous concessionaris, dels drets de traspàs en 
virtut del que estableix l’article 4 de l’Ordenança Fiscal 16 Taxa per la prestació dels 
serveis dels Mercats Municipals, vigent per a l’any 2017. 
 

4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldia o regidor/a en qui delegui per a la signatura en 
nom i representació municipal d'escriptura pública de la transferència de drets 
concessionats sobre les parades 1.14) i 1.15) del Mercat en els termes que preveu 
l’article 226.2.d) del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el vigent text refós de la Llei de Contractes del sector Públic. 
 

5è.- TRASLLADAR els anteriors acords a l'Organisme Autònom de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, a la Tresoreria Municipal i als propis 
interessats, als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ: Com el mes passat, portem 
varis temes del Mercat de Torre Blanca a plenari. Igual que el mes passat i disculpeu 
per no haver-ho fet tot plegat, perquè ho podríem haver fet així, però ho fem per 
separat, el mes passat es va sol·licitar que Rosa Maria Feliu de SRC, passés a ser 
Societat Limitada i en aquest cas és la seva germana, la Lluïsa Feliu, que seria el 
mateix, també passar de Societat Regular Col·lectiva passar a ser Societat Limitada. 
El cas és el mateix que el passat, passar també ella la Societat Limitada, l’obrador de 
Maria Griful i com bé sabeu al ser un canvi de societat estan exempts de traspàs, el 
que sí s’ha de constituir una fermança, en aquest cas de 2.005,58 euros, i bé, 
l’autorització corresponent i traslladar-ho a qui correspongui. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      22 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

regidor no adscrit) 

Vots en contra:    0  

Abstencions:       1 (PP) 
 

(Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la tinent d’alcalde Sra. 

Joana Barbany i del regidor Sr. Sergio Blázquez). 
 

12.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE TRASPÀS DE CONCESSIÓ 

D’EXPLOTACIÓ DE LA PARADA 1.21) DEL MERCAT MUNICIPAL DE TORRE 

BLANCA. 
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VISTA la sol·licitud presentada per Na Ma. Àngels i Adelaida Domènech Viola el 
dia 17 de febrer de 2017, mitjançant la qual demanen autorització per la transferència 
dels drets concessionals sobre l'explotació de la parada 1.21) del Mercat Municipal de 
Torre Blanca de la que són concessionàries, en favor de Na Meritxell Prat Domènech, 
pel temps que resta de vigència de la concessió. 

 

ATÈS que la sol·licitud d'autorització per la transferència dels drets 
concessionals a tercer, es troba documentada amb la corresponent declaració 
responsable de la senyora Meritxell Prat Domènech, sobre no trobar-se afectada per 
causa d'incapacitat i/o incompatibilitat, i ensems amb la declaració de voluntat 
formulant opció a l'explotació de la parada en règim concessional amb assumpció 
expressa de totes les obligacions derivades del Plec de condicions econòmico-
administratives de la concessió, Reglament del Mercat Municipal Torre Blanca, i 
compliment estricte de la legislació aplicable en els ordres de la contractació 
administrativa, laboral fiscal i qualsevol altre. 

 

En base a tot l'anterior, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

 

1r.- AUTORITZAR a l'actual titular de conformitat amb el que preveu l’art. 44 del 
vigent Reglament del Mercat Municipal de Torre Blanca, en relació amb els articles 
128.1.5) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955 i 
dels arts. 19 i 20 del R.D. Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, aprovatori del text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el traspàs de la concessió de 
la parada 1.21) del Mercat Municipal de Torre Blanca destinada a la venda de peix 
fresc i marisc, a favor de Meritxell Prat Domènech, pel temps que resta de vigència de 
la concessió amb els drets i obligacions derivats de la mateixa, constant a l'expedient 
informe favorable del Cap de Secció de Mercats. 
 

2n.- APROVAR la liquidació de drets de traspàs que, en aquest cas, quant al 
50% serà gratuït, en tractar-se de traspàs entre mare i filla, i en l’altre 50%, en tractar-

se de traspàs entre familiars de segon grau, tindrà un cost de CINC-CENTS 

CINQUANTA-UN EUROS I VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (551,88 €), de conformitat 
amb el que estableix l'apartat 2.3.1) de  l'Ordenança Fiscal núm. 16 vigent per al 2017, 
Cànon per traspàs de parada botiga o local. 
 

3r.- PREVENIR a la nova concessionària que haurà de constituir fermança 

definitiva en forma reglamentària per un import de MIL CENT TRES EUROS I 

SETANTA-SIS CÈNTIMS (1.103,76 €) equivalents al 4% del valor estimat de la 
parada i acreditar davant de l’Ajuntament el compliment de les obligacions tributàries 
que es puguin derivar del Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre i Reial 
Decret 828/95 de 29 de maig. 
 

4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldia per a la formalització d'escriptura pública de la 
transferència de drets concessionals en els termes que preveu l'art. 114.2.d) del R.D. 
Legislatiu 2/2000. 
 

5è.- SUBORDINAR l’eficàcia dels anteriors acords tot condicionant-la 
suspensivament en els termes previstos per l’art. 39.2) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, a 
l’aportació per part dels cessionaris de la corresponent documentació acreditativa de 
no tenir cap deute pendent amb aquest ajuntament. 
 

6è.- TRASLLADAR el present acord a la Delegació de Sant Cugat del Vallès de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, així com als serveis 
municipals que correspongui, per al seu coneixement als efectes escaients. 
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7è.- NOTIFICAR l’adopció del present acord a les persones interessades, Ma. 
Àngels i Adelaida Domènech Viola i Meritxell Prat Domènech, als efectes escaients. 
  

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ: El punt 12è també és un 
punt de traspàs al Mercat de Torre Blanca, però és un altre cas diferent. En aquest 
cas és un traspàs, la Maria Àngels i Adelaida Domènech farien transferència a 
Meritxell Pla Domènech, que en aquest cas és filla, llavors quan és un cas de traspàs 
de mares a filles hi ha unes clàusules que és que el 50% del traspàs és gratuït i l’altre 
50% és bé, això, traspàs entre mare i filles, amb lo qual s’hauria d’aprovar un traspàs 
de 551,88 € i, per un altre costat, s’hauria de fer una fermança de 1.103,76 € i amb 
tota la corresponent burocràcia i acords que corresponen. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      22 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

regidor no adscrit) 

Vots en contra:    0  

Abstencions:       1 (PP) 

 

(Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la tinent d’alcalde Sra. 

Joana Barbany i del regidor Sr. Sergio Blázquez). 
 

13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT PER A 

L’ADJUDICACIÓ DE 8 CONCESSIONS PER A L’ÚS PRIVATIU DE PARADES DEL 

MERCAT MUNICIPAL DE TORRE BLANCA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXP. 

NÚM. 42/2015). 

 

I.- ANTECEDENTS PRINCIPALS 
 

1r.- Aprovació pel Ple Municipal en sessió 21 de març de 2016 de la 
convocatòria i del Plec de condicions econòmico administratives i jurídiques que 
regeixen la licitació. 
 

2n.- Exposició pública del Plec en el BOPB en data 15.04.16 i posteriorment al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini comprès entre el 25 d’abril i el 31 de 
maig, sense que s’hagin presentat al·legacions. 
 

3r.- Publicació de sengles anuncis licitatoris al BOPB i al perfil de contractant de 
l’Ajuntament en data 17.06.2016. 
 

4t.- Obertura en acte previ del sobre número 1 comprensiu de la declaració 
responsable dels licitadors presentada en els termes que estableix l’article 146.4) del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i celebració en data 
25 de juliol de 2016 per part de la Mesa de Contractació de l'acte públic d'obertura del 
sobre número 2 comprensiu de la documentació tècnica amb el resultat que consta a 
la corresponent acta. 
 

5è.- Emissió d’informe dels serveis tècnics municipals de data 14 de setembre 
de 2016, d’avaluació i valoració motivada de les ofertes tècniques de conformitat amb 
els criteris d’adjudicació del contracte no quantificables de forma automàtica establerts 
en el Plec de condicions econòmico administratives i jurídiques.  
 

6è.- Aprovació per la Mesa de Contractació en data 19 de setembre de 2016 de 
la valoració i puntuacions en els termes de l’esmentat informe tècnic que s’accepta 
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com a motivació, d’acord amb l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú; comunicació en acte públic de les puntuacions atorgades i obertura en el 
mateix acte del sobre número 3 (oferta econòmica) de l’única licitadora que subsisteix 
en el procediment amb el resultat que consta a la corresponent acta. 
 

7è.- Proposta de la Mesa de contractació de data 19 de setembre de 2016 de 
requeriment de documentació administrativa a la Sra. Mercè Laporta Fatjó, única 
licitadora per la parada núm. 1.33), amb la següent puntuació total:  
 

PLICA LICITADORA CRITERIS NO 
QUANTIFICABLES 

DE FORMA 
AUTOMÀTICA 

CRITERIS 
QUANTIFICABLES 

DE FORMA 
AUTOMÀTICA 

 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
1 

Mercè Laporta 
Fatjó 
Parada 1.33 

 
35 

 
40 

 
75 

 
8è.- Resolució de l’Alcaldia Presidència de data 11 de novembre de 2016 de 

requeriment documental a la licitadora que ha presentat l’única oferta subsistent, de 
conformitat amb el que estableix l’article 151.2) del TRLCSP. 
 

9è.- Constatació per la Mesa de contractació, en aquest acte, de la validesa i 
adequació al Plec de clàusules administratives particulars dels documents 
administratius presentats per la Sra. Mercè Laporta Fatjó, que queden incorporats a 
l’expedient. 
 

II.- PROPOSTA D’ACORDS 
 

1r.- DECLARAR VÀLIDA la licitació convocada mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària per a l’adjudicació de 8 concessions administratives per l’ús 
privatiu de parades del Mercat Municipal de Torre Blanca de Sant Cugat del Vallès 
(exp. núm. 42/2015). 

 

2n.- ADJUDICAR a la Sra. Mercè Laporta Fatjó, amb NIF 46747480 A, la 
concessió per l’ús privatiu de la parada núm. 1.33) per a ésser destinada a herbolari i 
dietètica, del Mercat Municipal de Torreblanca de Sant Cugat del Vallès, pel cànon de 

18.502,00 € (IVA no inclòs), corresponent a la durada total de la concessió, des de la 
signatura del contracte fins l’any 2032, amb subjecció a l’oferta presentada al Plec de 
condicions econòmico administratives i jurídiques que regeixen la licitació, de 
conformitat amb el que estableix l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP). 
 

3r.- INDICAR a l’adjudicatària que, en el dia i hora que oportunament li seran 
comunicats, haurà de concórrer a la formalització de la concessió en document 
administratiu, segons estableix l’article 156 del TRLCSP.  

 

4t.- NOTIFICAR els precedents acords a l’adjudicatària, de conformitat amb 
l’article 151.4) del TRLCSP i donar trasllat a l’àmbit gestor, a la Intervenció i a la 
Tresoreria municipal als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  

 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ: Un altre més del Mercat de 
Torre Blanca. Com ja sabeu, fa un temps va sortir a concurs 8 parades que estaven 
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lliures del Mercat, amb la corresponent obertura de sobres i tots els passos a seguir i 
llavors només la tercera convocatòria va sortir guanyadora una persona que podia 
optar. Va ser la Mercè Laporta Fatjó, i llavors el que estem sol·licitant ara ja que ella 
va ser la única, que quedi constància, declarar vàlida aquesta convocatòria, que va 
ser ella una de les que és vàlida per adjudicar i correspon que haurà de pagar un 
cànon de 18.502€ que és la concessió fins l’any 2032, igual que la resta de paradistes. 
 

 (En aquests moments es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Sergio 

Blázquez). 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      23 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

regidor no adscrit) 

Vots en contra:    0  

Abstencions:       1 (PP) 
 

(Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la tinent d’alcalde Sra. 

Joana Barbany). 
 

DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 

14.- DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE “COMPROMÍS 

POLÍTIC AMB LA DEFENSA DE TORRE NEGRA I RODALIES” 

 

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha 

aprovat, per unanimitat, en sessió celebrada el 13 de març del 2017, a la 16 

hores, a la Sala Ginesta, una declaració de “Compromís polític amb la defensa 

de Torre Negra i Rodalies”. El contingut de l’esmentada declaració és el 

següent: 
 

“Els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat volem reafirmar, vint anys 
després de l'agressió al Pi d'en Xandri, el nostre compromís amb la protecció de Torre 
Negra i els seus rodals, tal i com ho vàrem fer el 16 de març de 1997. 
 

Malgrat les legítimes diferències programàtiques de les nostres formacions 
polítiques, totes estem d'acord en que l'espai natural de Torre Negra i el seu entorn 
han de ser lliurats per sempre més de la pressió urbanística. 
 

Amb aquest compromís atenem una demanda ferma i constant de la ciutadania 
de Sant Cugat: la defensa del nostre patrimoni natural i la memòria històrica de la vila. 
 

Volem protegir Torre Negra, pels seus valors històrics, socials i ecològics únics. 
No hi ha cap altre indret a Sant Cugat que vinculi el passat, el present i el futur: el 
passat agrícola de la nostra ciutat, el present de gaudi social d’un entorn natural 
excepcional, i la necessària contenció de l’expansionisme urbà sobre el medi natural 
pel bé de les generacions futures. 
 

El contacte entre la Serra de Collserola i la plana del Vallès, amb el seu 
ecosistema de torrents i rieres i espais oberts és el que fa de Torre Negra un 
ecosistema singular, compartit només amb el municipi veí de Cerdanyola. La riera de 
Sant Cugat, riera Major, és l’eix natural vertebrador d’aquest espai, i és per això que 
entenem la necessitat de conduir els esforços cap a una gestió conjunta d’un espai 
natural que traspassa les fronteres municipals.  
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Amb tot, la complexitat de la protecció de Torre Negra requereix d’un esforç 
col·lectiu de tots els agents socials, polítics, institucionals i també econòmics. Cal, 
doncs, mantenir una aposta integradora en la seva convocatòria, ferma en el seu 
propòsit protector (i la de l’interès de defensa comú), i també creativa, per a buscar 
una solució a la incertesa que genera la llarga batalla jurídica que lliura l’Ajuntament. 
 

Per tot això, com a grups municipals, ens comprometem a treballar 
conjuntament amb els altres partits polítics de Sant Cugat, amb els agents que 
desenvolupen activitats esportives i educatives a Torre Negra, amb l’Ajuntament de 
Cerdanyola, amb el Parc Natural de Collserola i amb la Generalitat de Catalunya de 
cara a dur a bon port aquest esforç protector. I ens comprometem també a facilitar la 
participació ciutadana en les discussions i en la presa de decisions sobre aquests 
temes”. 

 

No volem ni cases ni vials a Torre Negra i Rodals. 
 

Signat: Grup municipal de Convergència, grup municipal de la CUP-PC, grup 
municipal de C’s, grup municipal d’ERC-MES, grup municipal d’ICV-EUiA, grup 
municipal del PSC i grup municipal del PP  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entenem que s’incorporaran al llarg del plenari 
membres de la Plataforma Pi d’en Xandri + 20 i per tant en el moment de la 
intervenció del públic els hi donarem la veu per si volen intervenir. Només comentar 
que tota la Junta de Portaveus de manera unànime ha aprovat en sessió celebrada el 
13 de març de 2017 una Declaració de compromís polític en la defensa de Torre 
Negra i rodalies. Els hem transmès el contingut i per tant seguirem treballant de 
manera consensuada per poder preservar aquest patrimoni natural i aquest entorn 
natural. 
 

MOCIONS INSTITUCIONALS 
 

15.- MOCIÓ INSTITUCIONAL EN RELACIÓ AL 8 DE MARÇ DIA 

INTERNACIONAL DE LES DONES.  

 

ANTECEDENTS 
 

Atès que el passat dia 8 març es va celebrar el dia internacional de les dones.  
 

Atès que a la nostra ciutat aquests dia reivindicatiu dels drets de totes les 
dones es va celebrar amb tot un seguit d’actes.  
 

Atès que les institucions del nostre país van acordar un manifest reivindicatiu 
pel dia 8 de març.  
 

Atès que veiem la necessitat que aquest consistori, malgrat el dia 8 ja ha 
passat, doni suport a aquest manifest, perquè el seu contingut és vigent el propi dia 8 i 
al llarg de tot l’any, sent-ne aquest el seu contingut:  

 

 Un any més celebrem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Des de l’inici 
de la Revolució Industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors 
populars es van incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació no les eximí, 
però, de continuar sent responsables del treball de cura de les persones del grup 
familiar ni de les activitats domèstiques. Les precàries i difícils condicions de treball 
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industrial van provocar, des de mitjans del segle XIX, l’aparició de moviments de 
dones que reivindicaven millors condicions laborals.  

 

 En l’origen de la commemoració del 8 de març, com a Dia Internacional de les 
Dones, podem destacar diversos esdeveniments importants com la vaga de les 
obreres tèxtils nord-americanes de 1857, l’incendi de la fàbrica Cotton o la de 
Triangle Shirtwaist Company de Nova York, el dia 25 de març de 1911, -indústria 
tèxtil on treballaven cinc-centes persones, en la seva gran majoria dones 
immigrants joves-.  

 

 Aquesta data és un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no 
es basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història 
canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també, però la reivindicació 
de millors condicions de treball i de vida, de drets socials i polítics, són alguns dels 
temes que per desgràcia en aquest segle XXI continuem reivindicant.  

 

 La realitat social de les condicions de vida de les dones està en un continu procés 
de transformació. L’evolució del paper de les dones en la nostra societat constitueix 
un procés complex on els avenços es contraposen a la persistència d’algunes 
desigualtats. Si bé, en els últims anys s’ha avançat en la consecució de la igualtat 
d’oportunitats, no menys cert és que, encara avui, cal seguir treballant des dels 
diversos àmbits públics i privats per tal de reduir progressivament les desigualtats 
de gènere.  

 

 Tot i els progressos assolits, les dones continuen tenint majors dificultats d’accés al 
mercat de treball que els homes, i es confirma l’existència de diferències rellevants 
tant en les condicions de treball com en la retribució econòmica. De fet, i a tall 
d’exemple, la bretxa salarial -és a dir, la diferència salarial entre la remuneració 
laboral dels homes i de les dones- ha augmentat.  

 

 Són molts els avenços que s’han aconseguit però és molt encara el camp que cal 
recórrer en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, volem 
recordar que, per acabar definitivament amb aquestes discriminacions, cal que les 
dones siguin presents a tots els espais de decisió.  

 

 Sense aquesta presència, totes les polítiques d’igualtat seran parcials i insuficients. 
La plena participació de les dones en condicions d’igualtat en totes les esferes de 
la societat, inclosa la participació en els processos d’adopció de decisions i l’accés 
al poder. Les dones són les que ocupen un treball invisibilitzat domèstic i un paper 
devaluat en el mercat laboral i això s’ha d’acabar. No es pot progressar en la nostra 
societat si no trenquem amb aquests rols. És feina de tothom, d’homes i de dones, 
de la societat. É́s feina d’educar o reeducar en valors d’igualtat de gènere als 
nostres infants. És establir com un objectiu fonamental de la nostra societat 
l’assoliment ple i real de la divisió del treball, en totes les seves vessants, 
equitativa. És fonamental per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i 
homes.  

 

 Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i 
la complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes 
dels nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer- ho realitat.  

 
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 
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Primer.- Donar suport al manifest que la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis van consensuar pel dia 8 de març Dia internacional 
de les dones.  

 

Segon.- Instar a totes les institucions a treballar de manera plegada per 
reconèixer arreu del món els drets socials, polítics i econòmics de totes les dones.  
 

Tercer.- Promoure des de totes les instàncies de l’Ajuntament la igualtat de 
tracte i no discriminació, fent un èmfasi especial en els assessoraments fets a 
emprenedors a través del servei de promoció econòmica de la nostra ciutat.  
 

Quart.- Rebutjar qualsevol tipus de manifestació de discriminació de gènere i 
potenciar les actuacions i campanyes de prevenció, així com reforçant els actuals 
serveis d’atenció a la dona tals com la Comissió de Lluita contra els maltractaments i 
la violència de gènere; la Xarxa de seguiment de protocols d’atenció a la dona, el 
Servei d’atenció i recuperació terapèutica per Infants i Adolescents, Far de Colors, 
entre d’altres. 
 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, a 
l’Institut Català de les Dones, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya.  
 

 (En aquests moments s’absenta de la sessió la regidora Sra. Mayte Pérez). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDORA SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: El nostre grup va ser el proposant i agraïm el consens de tots els grups en 
relació a fer aquesta moció institucional del Dia internacional de les dones i per tant 
com que és institucional llegirem els acords. 
 

 (En aquests moments la regidora Sra. Pellicer dóna lectura de la part 

dispositiva de la moció). 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sra. Pellicer, queda donada la 
lectura d’aquesta moció institucional de tots els grups polítics representats en aquest 
plenari. 
 

16.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER FOMENTAR UNA PUBLICITAT NO 

SEXISTA I NO LGTBIFÒBICA. 

 
Atès que malgrat la lluita que les dones hem fet durant les últimes dècades 

exigint els nostres drets, encara vivim en una societat sexista, patriarcal i 
heterosexista. El sexisme és present a tots els àmbits i les relacions de la nostra vida, 
encara que no hi hagi una percepció i identificació directa, ja que actualment parlem 
del Neosexisme, que considera que ja hem arribat a la igualtat, anul·lant les mesures i 
accions que es poden portar a terme per aconseguir la igualtat real. 
 

Atès que la publicitat és un dels espais de transmissió i reproducció dels models 
socials. Per tant, aquest nou tipus de sexisme es pot identificar també en els espais 
publicitaris, instaurant-se directament i indirecta, conscientment i inconscient, en les 
nostres ments i d'una forma molt ràpida a través d'eslògans i d'imatges que consumim 
constantment i sense adonar-nos-en. La percebem, la integrem i la transmetem de 
generació a generació, continuant alimentant el patriarcat. 
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Atès que les institucions públiques, entre elles els ajuntaments, tenen per 
objectiu vetllar pels drets del conjunt de la ciutadania. 
 

Atès que l'Ajuntament de Sant Cugat manté des de fa anys el compromís de 
treball per l'equitat efectiva entre homes i dones i també per lluitar contra la 
LGTBIfòbia. 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat, juntament amb altres municipis afectats, 
ha rebutjat recentment la campanya transfòbica de l’Associació Hazte Oir que pretenia 
venir a Sant Cugat amb una campanya contra la transsexualitat amb un autobús que 
s’instal·laria a la ciutat. 
 

Atès que l'Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també 
sobirà pel que fa a les seves campanyes informatives i/o publicitàries. 
 

Atès que la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, 
especifica en l'article 25, sobre mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i 
la comunicació, en el seu punt 4: 
 
Es prohibeixen la realització, l'emissió i l'exhibició d'anuncis publicitaris que presentin 
les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del sexe, o com 
a mers objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la violència contra les 
dones o incitin a practicar-la. Aquest tipus d'anuncis es consideren publicitat il·lícita, de 
conformitat amb el que estableix la legislació general de publicitat i de comunicació 
institucional. 
 

Atesa la capacitat de les institucions públiques en general, i en concret de les 
administracions locals, per sensibilitzar i promoure una publicitat no sexista. 
 

Atès que l’ajuntament de Sant Cugat, el Ple de 21 de febrer de 2011 va aprovar 
l’ordenança municipal de Sant Cugat del Vallès, modificada el passat Ple de 19 de 
desembre de 2016. 
 

Atès que aquesta ordenança, a banda de regular la instal·lació de material 
publicitari en sòl urbanitzable i no urbanitzable, estableix també quins són els principis 
a través dels quals s’ha de regir aquesta publicitat. 
 

Atès que aquesta ordenança es regeix pels principis que estableix la Llei 
18/2000, de 29 de desembre, de Publicitat Institucional de Catalunya, que té per 
objecte regular la publicitat institucional dins de la comunicació pública i establir els 
principis generals que han de regir l’activitat publicitària de caràcter institucional que 
duen a terme les administracions de Catalunya mitjançant contractes de publicitat, 
difusió publicitària, creació publicitària i patrocini.  
 

Atès que aquesta Llei estableix, entre altres, que la publicitat ha de respectar 
els prinicipis de: 
 

 La protecció dels infants i dels adolescents: la publicitat institucional destinada a 
aquests segments de població ha d’ésser extremament acurada. No pot explotar-
se la inseguretat o la immaduresa de les persones ni la credulitat natural dels 
infants, ni tampoc no es pot abusar del seu sentit de lleialtat. D’altra banda, la 
publicitat institucional sí que ha de preveure tot el que ajudi a la protecció de la 
infància i de l’adolescència, amb campanyes extremament curoses i formatives. 

  

 La no-discriminació: la publicitat institucional ha de respectar, difondre i promoure 
els drets fonamentals de les persones. No pot ésser discriminatòria, sinó que, ben 
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al contrari, ha de promoure el respecte per les diversitats. No ha de suggerir 
circumstàncies de discriminació per raons de raça, nacionalitat, religió, sexe o 
orientació sexual ni atemptar contra la dignitat de la persona.  

 
Atès que l’ordenança sobre publicitat en el títol segon capítol primer, article 

quart estableix que: 
 
4.1. En l’exercici de l’activitat publicitària caldrà respectar els principis que en aquesta 
matèria estableixi la Constitució i, en particular, el respecte a la dignitat de la persona 
impedint la vulneració dels valors i drets en ella reconeguts i especialment els relatius 
a la infància i a la joventut, així ́com no incórrer en discriminacions per raó de raça, 
nacionalitat, religió i sexe ni atemptar contra la dignitat de la persona.  
 
4.2 Es prohibeix l’activitat publicitària, que pel seu contingut, incorri en engany, 
deslleialtat o la consistent en l’emissió de missatges subliminals. 
 
4.3 No s’autoritzaran en cap cas, activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o 
contingut siguin contràries a les llei i/o normativa específica que reguli la publicitat de 
determinats productes, bens, activitats i serveis, al planejament general i sectorial 
d’aplicació, com a regulació detallada en sòl urbà, així com a les presents ordenances.  
 

Atès que aquesta ordenança estableix també que: 
  

 L’exercici de l’activitat de publicitat dinàmica ha de respectar, pel que fa al seu 
contingut, la dignitat de les persones, impedint la vulneració dels valors reconeguts 
per la Constitució especialment als relatius a la infància, joventut i la dona, així com 
els relatius als sectors socials més marginats.  

 

Per tot això, proposem al Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Vetllar pel compliment de l’ordenança municipal de publicitat de Sant 
Cugat del Vallès, que d’acord amb la Llei 18/2000, de 29 de desembre, de Publicitat 
Institucional de Catalunya, estableix els criteris i principis per regular la publicitat 
respectant els principis de no discriminació per raons de cap tipus.  

 

SEGON.- Que l'Ajuntament habiliti canals, telemàtics i/o presencials, per tal que 
la ciutadania pugui denunciar casos de publicitat sexista que l'Ajuntament es 
compromet a remetre a l'Institut Català de les Dones (o altres). 
 

(Es fa constar la reincorporació a la sessió de la tinent d’alcalde Sra. 

Joana Barbany). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

EUiA: En primer lloc volem agrair que tots els grups municipals s’hagin adherit a 
aquesta moció que pretén només evitar repetir els clixés sexistes, patriarcals i 
d’hetereopatriarcat i en contra de la llibertat sexual que sovint reprodueix la publicitat 
perquè la llibertat d’expressió creiem que té un límit i és l’atac a les llibertats personals 
i als drets humans. 
 

(En aquests moments la regidora Sra. Casamitjana dóna lectura de la part 

dispositiva de la moció). 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Agraïm molt que tots els grups polítics ens 
haguem posat d’acord amb aquesta moció institucional i així en donem compte i ho 
fem saber també a la ciutadania. 
 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

17.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, 

CONVERGÈNCIA, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA I PSC PER RETRE HOMENATGE ALS 

SANTCUGATENCS DEPORTATS ALS CAMPS NAZIS I PER L'ADHESIÓ DE SANT 

CUGAT A LA XARXA “MAI MÉS”. 

 
El 27 de gener de 1945 l'Exèrcit Roig va alliberar el camp d'extermini nazi 

d'Auschwitz i es va destapar la barbàrie comesa pel nazisme, que havia dissenyat un 
model de societat basat en l'exclusió de la diversitat, la xenofòbia i el racisme. Els 
camps d'extermini eren la conseqüència tràgica del nazisme, que va portar la mort i la 
destrucció arreu d'Europa. L'estat alemany va planificar l’extermini de jueus, persones 
d’ètnia gitana, persones homosexuals, sindicalistes, persones amb discapacitat, etc. 
Dins d'aquest capítol de la història contemporània, també cal incloure les persones 
republicanes catalanes i espanyoles exiliades a França arran de l'ocupació franquista, 
que amb l'inici de la Segona Guerra Mundial van ser tractats com a apàtrides i alguns 
dels quals van acabar deportats a camps de treball i extermini nazi. 
 

Entre 1939 i 1945 més de 9.300 republicans catalans i espanyols van passar 
pels camps de concentració nazis. D'aquests, prop de 5.200 van perdre la vida i uns 
3.800 van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desapareguts. 
 

D'entre els catalans que van ser deportats als camps nazis hi figuren 3 
santcugatencs: Francisco Calventus Navarro, Joaquín Moya Braulio i Bonaventura 
Bartralot Auladell. Francisco Calventus i Joaquín Moya moririen a Gusen (camp de 
concentració depenent de Mauthausen) l'octubre de 1941. Bonaventura Bartralot seria 
l'únic supervivent santcugatenc. Va ser alliberat pels aliats al camp d'Ebensee el 6 de 
maig de 1945, segons recull l'historiador local José Fernando Mota al seu blog Història 
de Sant Cugat del Vallès. 
 

A prop de 1.800 municipis europeus s’ha volgut recordar i mantenir viva la 
memòria de les persones que van ser víctimes de la deportació nazi, acollint-se a una 
iniciativa coneguda com Stolpersteine. La paraula alemanya 'Stolpersteine' vol dir 
'pedra que fa ensopegar'. Són plaques individualitzades que recorden als deportats als 
camps nazis i formen part d'un projecte de l'escultor Gunter Demning que relaciona art 
i memòria. D’aquesta manera es manté viva la memòria de les persones de tots els 
col·lectius: jueus, gitanos, homosexuals, dissidents polítics, testimonis de Jehovà i 
ciutadans discapacitats que varen ser perseguits o assassinats pel règim nazi. 
 

L'abril de 2015 es van col·locar les primeres plaques Stolpersteine de l'Estat 
espanyol a Navàs, i a dia d'avui, Manresa, Igualada, El Palà de Torroella i Castellar del 
Vallès ja han col·locat 41 Stolpersteine a fi de mantenir viva la memòria dels seus 
veïns i veïnes que van patir la deportació als camps de concentració nazi, sumant-se 
a les prop de 60.000 que hi ha repartides per tot Europa. 
 

L'any 2013 l'Amical de Mauthausen i altres camps endega el projecte Xarxa de 

memòria i de prevenció del feixisme, "Mai més", amb l'objectiu de crear una xarxa a 
nivell local integrada per centres educatius, entitats i ciutats per educar en la prevenció 
del feixisme des de la memòria històrica. 
 

Actualment, la xarxa està integrada per 30 centres i compta amb el suport de 12 
ajuntaments i diverses entitats. Recentment, es va fer la I Trobada d'alumnes per a la 
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prevenció del feixisme, de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, amb l'assistència de 
representants de 15 centres de tot el país, 80 alumnes i 20 professors. El projecte 
preveu dur a terme altres activitats i estendre's a altres territoris de l'Estat espanyol i 
Europa. 
 

Atès que el proper 17 de maig i fins el 30 de juny, el Museu del Monestir de 
Sant Cugat, acollirà l’exposició “Fugint de l’Holocaust”. Una exposició que tracta sobre 
Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial i que recupera la història 
desconeguda de milers de jueus i jueves que escaparen de la política d'extermini duta 
a terme pel nazisme travessant el Pirineu; alguns ho aconseguiren, d'altres s'hi 
deixaren la vida. 
 

Proposem que el Ple de Sant Cugat adopti els següents acords: 

 

PRIMER.- Retre homenatge i reconeixement als santcugatencs que van ser 
deportats als camps nazis, encarregant a l’artista Gunter Demnig la creació de 3 
Stolpersteine per a ser col·locades en la nostra ciutat. 

 

SEGON.- Adherir la ciutat a la xarxa Mai Més promoguda per l'Amical 
Mauthausen. 

 

TERCER.- Comunicar aquests acords al Memorial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: A 
nosaltres ens hauria agradat que aquesta moció també fos institucional, en tot cas 
contents que s’aprovi perquè amb els grups que signen som una majoria aclaparadora 
al Ple. Per què hem presentat aquesta moció?, doncs aquesta moció va de memòria 
històrica bàsicament i com s’exposa en la moció de totes les persones que van patir el 
feixisme fins les seves últimes conseqüències, la detenció, la deportació, en alguns 
casos la mort, d’aquests 9.000 republicans que van ser deportats als camps de 
concentració nazis n’hi ha tres que són de Sant Cugat. Ho hem sabut gràcies a José 
Fernando Mota, l’historiador local que té un blog que es diu Història de Sant Cugat del 
Vallès on explica moltes coses i anem descobrint cada setmana noves coses i gràcies 
a ell vam llegir que hi ha tres santcugatencs que van anar a Mauthausen, disculpin els 
qui saben alemany perquè no pronunciaré bé els noms, no sé alemany, i dos d’ells 
van morir a Gusen i només un va sobreviure. Els tres santcugatencs eren el Francisco 
Calventus Navarro -volia si us plau que constés en acta que en la moció està 
equivocat el cognom, posa Calventos amb o, i després el José Fernando Mota em va 
dir que ha de ser Calventus amb u, i per tant voldria que constés en acta per fer el 
canvi en l’aprovació de la moció-, el Joaquin Moya Braulio que va ser de la Unió de 
Rabassaires i del Partit Obrer d’Unificació Marxista, ells dos van morir a Gusen 
l’octubre del 41 i després el Bonaventura Bartralot Auladell que era germà del que va 
ser alcalde republicà entre el 36 i el 38, en Magí Bartralot, i ell va ser l’únic 
santcugatenc que va sobreviure a l’horror nazi. Pensem que la memòria històrica és 
molt important, cal conservar la memòria perquè és la millor manera de no repetir els 
errors que hem comès els últims anys. Conèixer la història és important i en aquesta 
qüestió que proposem nosaltres amb la instal·lació d’aquestes plaques “Stolpersteine” 
ens va agradar la idea que vam veure que s’havia implementat en altres localitats, en 
bastants llocs d’Europa ja, perquè moltes vegades la memòria històrica l’ha d’anar a 
buscar a un llibre, has d’anar-la a buscar, has d’anar a un Museu, has d’anar a veure 
un documental, i per tant arriba només a qui s’interessa d’alguna manera, en canvi 
d’aquestes manera aquestes plaques que s’han de col·locar al carrer, s’han de 
col·locar si pot ser al costat d’on van viure aquestes persones abans de ser 
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deportades, és una manera de que la memòria històrica te la trobes pel carrer quan 
camines i pensem que és una molt bona iniciativa que per això hem proposat al Ple. 
Com dèiem a casa nostra s’està fent, de fet hi ha bastants municipis que s’estan 
adherint darrerament, a Navàs, Manresa, Igualada, Castellar, i pensem que Sant 
Cugat és molt positiu que sigui un d’aquests municipis. Aquest és el primer acord que 
proposem, fer l’homenatge a aquestes tres santcugatencs i col·locar aquestes 
plaques a la ciutat, i el segon acord que proposem és l’adhesió a la Xarxa de memòria 
i prevenció del feixisme “Mai Més” que proposa l’Amical Mauthausen. Com dèiem per 
a nosaltres conservar la memòria històrica és essencial per no repetir els errors del 
passat, en aquest cas un dels errors més grans segurament del segle XX, i aquesta 
xarxa que proposa l’Amical Mauthausen vol que les ciutats que s’hi adhereixen des de 
l’Ajuntament, les entitats de memòria històrica, els instituts, facin pinya per tal de 
prevenir i sensibilitzar contra el feixisme, i aquesta xarxa s’estructura mitjançant 
projectes pedagògics, xerrades i conferències, cicles de cinema sobre la deportació, 
exposicions, així com la commemoració del Dia internacional de l’holocaust o fins i tot 
viatges als camps nazis. No m’allargo més, estem molt contents que avui s’aprovi 
això, la millor manera de combatre el feixisme és no oblidar on ens va dur el feixisme i 
creiem que aquests santcugatencs, molts santcugatencs, van patir el feixisme, però 
aquestes tres persones van patir-ho amb les últimes conseqüències i creiem que és 
de justícia fer-los-hi un homenatge a la nostra ciutat. 
 

 (Es fa constar la reincorporació a la sessió de la regidora Sra. Mayte 

Pérez). 
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE CONVERGÈNCIA: Afegir-me a la intervenció de la CUP en aquest cas i agrair-los-
hi aquesta moció que és una bona moció, és una moció que malauradament jo 
desitjava també que fos institucional però també amb el pes que tindrà amb la votació 
positiva i l’adhesió dels diferents grups gairebé podríem dir que és institucional i 
sobretot és una moció que dintre d’aquesta barbàrie del nazisme i d’aquest atac a la 
llibertat humana té una mirada molt local amb trets santcugatencs que mereixen 
aquest tribut, aquest record i que a més a més puguem recordar i puguem més que 
recordar reconèixer aquesta situació des de diferents mirades i sobretot en aquest cas 
la possibilitat de poder visualitzar aquestes plaques en un espai que és de tothom com 
és l’espai de la via pública. Nosaltres només comentar que en aquesta bona moció hi 
vam voler afegir també la feina que s’estava realitzant en aquest cas per part de l’Àrea 
de Cultura, en concret del Museu del Monestir de Sant Cugat, i en aquest sentit hem 
volgut afegir unes esmenes que han estat acceptades en el sentit de que s’acollirà 
una exposició justament amb el relat del “Fugint de l’Holocaust”, una exposició que a 
més a més complirà això que deia l’Ignasi, que més enllà de posar la placa i més enllà 
de fer una exposició en puguem fer visites comentades, puguem fer també tallers 
didàctics i sobretot que el puguem fer arribar també als nostres infants que també han 
de poder recuperar aquesta memòria històrica i aquest reconeixement. 
 

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

MES: Agrair als companys de la CUP que  hagin agafat aquesta iniciativa que s’està 
duent en alguns municipis d’Europa i que es dugui a terme, entenem que la memòria 
històrica ens serveix per moltes coses però entre altres per no repetir allò que es va 
fer en el seu moment i és la nostra obligació que els nens i les nenes coneguin 
aquesta situació i segurament amb aquestes plaques ho reconeixeran quan passin pel 
carrer sortint -com deia l’Ignasi- de les aules i fins i tot dels museus, per tant el nostre 
grup hi donarà suport, segurament seria un altre tema però també creiem que cal 
entrar -no seria el projecte aquest- però caldria entrar també en la repressió de les 
víctimes franquistes però això ja seria una altra història però va en el mateix discurs 
que comentàvem tots plegats. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.03.17                    pàg. 50 

 
ESBORRANY ACTA 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, disculpin, m’he saltat el torn, li 
dono la paraula al Sr. Blázquez de Ciutadans. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: No 
passa res.  Nuestro grupo no podía sino sumarse a esta moción que han traído al 
Pleno la CUP y los motivos para sumarnos son muchos, si bien por la brevedad de 
nuestro tiempo de intervención expondré los principales. En primer lugar para recordar 
a aquellos que padecieron -como son las tres personas a las que hoy homenajeamos- 
en primera persona el haber sido internados en un campo de concentración nazi 
sobreviviendo a esta extrema prueba o bien pereciendo en la mayoría de los casos, 
hoy nuestro pensamiento debe estar con ellos y con sus familias. En segundo lugar, 
ya lo apuntaba el Sr. Bea, para mantener viva la memoria de lo que supuso el 
nazismo y el holocausto, debemos aportar nuestro granito de arena, sobre todo de 
cara a las generaciones futuras, para que semejante fenómeno no vuelva a tener 
lugar. Estamos hablando de la barbarie extrema, de genocidio, y el “taylorismo” 
aplicado a la masacre de seres humanos, la industrialización de la muerte. Un hecho, 
me atrevo a decir, que no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad y que 
como seres humanos nos avergüenza a todos profundamente. Por último, en tal día 
como hoy es de recibo prestar atención a conductas o actitudes que observamos hoy 
a nuestro alrededor con preocupación y que nos recuerdan tímidamente a las que en 
los años 30 del siglo pasado acabaron por desembocar en la victoria del nazismo. Me 
refiero a la moderna xenofobia, el racismo latente, la creencia de que existen 
religiones y sociedades moralmente superiores a otras y que por consiguiente existen 
seres humanos superiores a otros. Actitudes que en mayor o menor medida han 
calado en el mundo occidental y ante las que siempre hay que estar alerta, bien es 
sabido por desgracia que la historia tiene la mala costumbre de repetirse. 
 

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

EUiA: Nosaltres ens hem afegit a aquesta moció perquè ens va semblar des del 
primer moment impecable, concisa, concreta, en els acords i en els atesos i que per 
tant la subscrivim al 100%. La iniciativa de les plaques individualitzades ens sembla 
també molt encertada perquè els nazis no només van crear mecanismes esperpèntics 
per eliminar els cossos de les persones, fossin jueves, gitanes, homosexuals, 
discapacitades, etc., sinó que també volien eliminar la seva identitat i per això els 
posaven un número fred, la nostra obligació doncs és recordar els noms i gravar-los a 
les pedres. Només volem recordar aquí que l’any 2002 el regidor d’Iniciativa, Sr. 
Godàs, va demanar que Sant Cugat dediqués un espai públic a l’Amical de 
Mauthausen per recordar als milers de catalans que hi van morir, aquesta iniciativa 
malauradament, no sabem per quines situacions, no va ser efectiva en aquell moment 
i encara malauradament no ho és a dia d’avui. Així doncs ens sembla una molt bona 
iniciativa per homenatjar a les persones deportades que van patir l’horror dels camps 
nazis, però també creiem que és bona iniciativa per crear consciència per tal que 
aquell capítol de la història no es torni a repetir i no només la història del nazisme 
alemany sinó també la història del feixisme espanyol, com tampoc podem oblidar, 
però això també seria una altra història com es deia abans, els centenars de persones 
enterrades en fosses comuns i cunetes de la resta d’Espanya. 
 

En definitiva, creiem que és important retre aquest homenatge a tota aquesta 
gent, un homenatge que la dictadura i la transició van voler silenciar o van fer 
desaparèixer, i el que està clar és que no podem repetir aquells capítols foscos de la 
nostra història, no es pot passar pàgina sense haver-la abans llegit. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Aquesta és una d’aquelles mocions que òbviament suscita un consens amb els que 
som en el Consistori. Nosaltres creiem que és un encert haver portat aquesta moció 
perquè per més que passin els anys precisament la memòria històrica serveix per 
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això, per recordar allò que no havia d’haver passat moltes vegades, o allò que va 
passar, que no havia de passar, com va passar. Malgrat tot aquest paral·lelisme 
nosaltres volem posar en valor la llei de la memòria històrica, no és per posar en valor 
un president socialista que la va impulsar, però sí que va fer possible que molts 
d’aquests petits gestos quotidians que fem des dels consistoris municipals agafin 
volada. Lògicament ens falta molt a fer i sobretot ens falten molts recursos, i una de 
les qüestions que sempre hem volgut posar en relleu són els escassos recursos que 
tenim des de les administracions locals o des de les administracions autonòmiques o 
de la Generalitat per fer front a acabar de desenterrar, i mai més ben dit, de 
desenterrar tota la nostra memòria històrica. Avui el que ens afecta és un fet local, 
malauradament un fet local d’uns protagonistes locals que van tenir aquest patiment, 
però si mirem en positiu ens veurem obligats cada vegada que passem per davant 
d’aquest homenatge a explicar el per què hi havia aquelles plaques i haurem de fer 
pedagogia, sobretot per aquella gent que no van patir, aquestes generacions que no 
van patir en primera carn el que va passar, la Guerra Mundial i la nostra Guerra Civil. 
Però és un motiu més i és una excusa, jo crec que en aquest moment hem de posar 
en valor que aquest Ple i aquest Consistori faci aquest pas endavant. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Se va repitiendo una y 
otra vez en la historia y es que la intolerancia siempre lo que va a buscar son 
pretextos, que si tú eres blanco, que si tú eres negro, que si tú eres feo, que si no me 
gusta tu cara, que si no me gusta tu posición política, siempre va a haber el pretexto 
para llegar a esto, muchas veces no se va más allá, como no se fue más allá en 
Guatemala, con 3 millones de muertos, como se fue más allá en Ruanda, no se 
convirtió propiamente en la cuestión nazi porque no tenían las herramientas para 
sistematizar su odio y por eso no puedo más que saludar esta moción y recordarles 
que, aunque suene a cliché, cada vez que se mata a una persona nos están quitando 
un pedazo de humanidad a todo el resto de los millones de pobladores de la tierra. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Desde el Partido Popular también queremos condenar la violación sistemática de los 
derechos fundamentales que tuvo lugar en los campos de concentración nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que se cometieron en aquellos 
centros de exterminio donde la vida humana fue totalmente denigrada. El recuerdo de 
estos tres santcugatenses y el de millones de personas que sufrieron persecución, 
tortura o muerte vuelve a hacer presente el mal que el hombre arrastrado por la 
ideología puede llegar a causar. Lamentamos profundamente este episodio de la 
historia de la humanidad y lo condenamos con toda rotundidad esperando que nunca 
más sucedan acontecimientos como estos. Pero quizás el texto de esta moción olvida 
a otros miles de personas víctimas del odio, la barbarie y el fanatismo, también 
vecinos de Sant Cugat, que también han sufrido en algún momento persecución y 
fueron arrestados y encerrados en por ejemplo checas donde muchos fueron 
asesinados. Y si tienen voluntad de hacerlo los partidos proponentes podemos 
aprobar en el próximo Pleno una moción, también, para homenajear a aquellas 
víctimas, que también existen, y las hay de Sant Cugat, y más por cierto que la de los 
campos de exterminio nazis. Sería extraño que esa moción no prosperara con el voto 
a favor de todos por lo que silenciaria, es decir, por ese genocidio que ha existido, por 
esos otros holocaustos que han existido en otros momentos antes y después del 
genocidio nazi. El Ejército Rojo liberó en Auschwitz el 27 de enero de 1945 a los 
prisioneros que ahí había, y no es menos cierto que durante gran parte del siglo XX 
ese mismo Ejército Rojo regentó cientos de Gulags en los que fallecieron más de 20 
millones de personas, y aquí hoy no decimos nada de ellos, ni del régimen totalitario 
comunista que las perpetró. Desde aquí les pedimos que para el próximo Pleno 
apoyen también una moción consensuada si quieren en el sentido de homenajear a 
esas víctimas que hoy no estamos diciendo nada de ellas y que también se merecen 
todo el respeto. 
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 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Estem 
molt contents que s’aprovi aquesta moció, per tant no entrarem en segons quines 
coses. En tot cas les conseqüències nefastes de l’Stalinisme las van patir molta gent, 
és evident, és evident, es van carregar la revolució que hi havia aquí entre altres 
coses per tant hi ha coses sobre les quals no val la pena discutir, el que passa és que 
si comencem a discutir històricament, l’Exèrcit Roig no regentava els Gulags per 
començar, i en tot cas si vostè té víctimes de les “checas” porti-les i en parlem, la 
memòria històrica és molt important i no s’ha d’oblidar mai. En tot cas la moció d’avui 
parla d’una cosa determinada i a més a més perquè tenim una associació a casa 
nostra, l’Amical Mauthausen, que fa aquestes propostes. Hi ha molts crims a la 
història de la humanitat, moltes coses que han passat, i la moció d’avui parla de 
l’horror del feixisme i no d’altres coses, per tant si algun dia fa una moció en 
discutirem, el que passa és que no és comparable en cap cas, en cap cas, el feixisme, 
i ho dic a nivell històric, ni per xifres, vostè ha afirmat molt tranquil·lament que molts 
més santcugatencs van patir les “checas” que el feixisme, ho ha dit molt a la valenta, 
ah! perdó, m’ha semblat que deia això, però en cap cas és comparable ni 
històricament ni amb dades a la mà no s’aguanta aquesta comparació. Ja he parlat de 
les conseqüències nefastes de l’Stalinisme però no fem comparacions perquè els 
mètodes racionals que van aplicar per obtenir objectius totalment irracionals com els 
nazis no s’han aplicat a cap altre lloc, ni a on vostè fa referència tampoc, ni molt 
menys. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Yo la 
verdad es que siento decir que me sabe mal la postura que ha adoptado en este caso 
el Partido Popular y sinceramente no la entiendo, creo que es la forma más suave de 
cómo se puede decir, no la entiendo. La moción yo creo que lo que hace es condenar 
el nazismo, que creo que en la revisión histórica seguramente es lo más cruel que le 
ha pasado a la humanidad porque une lo que es la barbarie con la industrialización de 
la muerte y la moción no iba más allá, en ningún caso pretendía ser un compendio de 
todas las atrocidades que se han cometido a lo largo del siglo XX. Efectivamente el 
Stalinismo y los Gulags eran una masacre también de personas como lo ha sido la 
guerra de los años 90 en Sarajevo y prácticamente todas las guerras. La moción era 
muy sencilla, lo único que pretendía era condenar básicamente el nazismo y allá 
ustedes con sus posicionamientos. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Por 
un lado recordar al Sr. Bea que en esos campos en los que usted dice que no es 
comparable han muerto más de 100 millones de personas. Y que el antiguo bloque 
comunista, me refiero a la URSS, Bulgaria, Polonia, Hungría, Yugoslavia, en campos 
de concentración de Camboya, en Vietnam, en Angola, en China, en Corea del Norte, 
en Cuba -quiero recordar que hace poco la Sra. Gibert fue a homenajear a una  
persona que murió, a un dictador de Cuba, saltándose un Pleno aquí de este 
ayuntamiento; estábamos todos aquí votando y usted no estaba, y sabía 
perfectamente que estaba convocado el Pleno-, y yo creo que el Sr. Blázquez no se 
ha enterado de lo que voy a votar, principalmente porque no lo he dicho y usted ha 
dado por supuesto que voy a votar en contra o abstención, no lo sé, supongo, porque 
sino no entiendo la intervención que acaba de hacer. 
 
 Yo voy a votar a favor de esta moción porque nosotros estamos a favor de 
homenajear a las víctimas del holocausto nazi, las de Sant Cugat y cualesquiera otras, 
por lo tanto con lo que nosotros estamos de acuerdo, con el fondo de la cuestión, es 
eso, y por lo tanto vamos a votar a favor, yo no he dicho que vayamos a votar en 
contra, lo que he dicho es que echamos de menos que también de vez en cuando 
aquí homenajeemos a otras víctimas de otros holocaustos que también han existido. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Saben que el tercer torn és molt excepcional, i per 
tant seré molt contundent amb els temps. Tenen 10 segons. Vostè declina, li agraeixo. 
Sr. Bea té 10 segons i ha d’intentar que les seves paraules no portin a una altra 
intervenció. 
 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: No 
hem vingut aquí a debatre avui història però vostè amb les dades que ha donat 
demostra que no en té ni la més remota idea d’història, quan porti dades discutim 
tranquil·lament. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No debatem història, avui hem portat una moció 
de veritat que els hi agraïm al grup de la CUP com a proponent per portar aquesta 
moció, com alcaldessa els hi haig de dir que em sento molt satisfeta i honorada de 
que tots els grups la puguem votar, i sobretot de que fem aquest reconeixement a 
aquestes persones santcugatenques que van patir l’holocaust, però a més que 
tinguem la valentia de reivindicar aquesta memòria per explicar-la a les generacions 
futures, perquè el nostre objectiu ha de ser aquest, del que hem viscut, i ho deia molt 
bé la Roser Casamitjana, del que hem sabut llegir ho hem de poder aplicar i explicar, i 
explicar tal com va ser, per tant tenim una gran oportunitat i de veritat crec que avui 
votem una moció que val molt i molt la pena i ens alça com a societat i ens alça i ens 
eleva com a ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 

membres electius presents). 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Avui tenim un Ple una mica accidentat, no només 
ens han visitat uns alcaldes de l’Equador que estan treballant temes de cooperació 
amb la nostra ciutat, sinó que com saben des del grup Pi d’en Xandri + 20 ens van 
demanar de poder intervenir en el plenari en el punt en que donàvem compte de la 
Declaració de la Junta de Portaveus de compromís polític en la defensa de la Torre 
Negra. Hi ha hagut un desajust dels horaris, nosaltres ens hem avançat, ells s’han 
incorporat ara a les 5 de la tarda, i per tant si no hi tenen inconvenient els membres 
d’aquest consistori els donaríem la paraula. Només informar que efectivament hem 
donat compte d’aquesta aprovació, d’una Declaració de la Junta de Portaveus per 
unanimitat, per tant entenc que avui també fem un pas més en el consens d’aquesta 
ciutat, en el consens dels diferents grups polítics entorn a la defensa i la protecció de 
la Torre Negra. Tenen la paraula, són benvinguts i benvingudes en aquest plenari, i tot 
seguit els hi donem la paraula. 
 

INTERVENCIÓ DEL SR. KRISTIAN HERBOLZHEIMER, EN REPRESENTACIÓ DEL 

COL·LECTIU PI D'EN XANDRI +20, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 
Començaré parlant jo però vull compartir la paraula amb la diversitat de companyes i 
companys de la Plataforma Cívica per la defensa de Torre Negra i rodalies és una 
expressió ciutadana que des que es va crear ha tingut una perspectiva i una vocació 
de transversalitat, entenem que la defensa de la Torre Negra no és una qüestió de 
partits sinó que entenem també que no hi ha un debat social o polític a Sant Cugat 
sobre si cal protegir Torre Negra o no, creiem sempre ho hem entès així des del 
principi que hi ha unanimitat, poden haver algunes discrepàncies sobre el com però no 
sobre el què. En aquest sentit ens plau molt que primer ens haguéssiu convidat a 
presentar un text i després que la Junta de Portaveus del passat dilluns haguéssiu 
aprovat la proposta que vàrem presentar nosaltres íntegrament i a més a més per 
consens entre tots els grups municipals. El que pensava que podíem fer si us sembla 
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és llegir, de fet està escrit com signat pels grups municipals però ho llegirem nosaltres 
i després en tot cas afegiré un parell de reflexions finals. Demanaré doncs -això ho 
estem improvisant una miqueta- que cadascun dels meus companys llegeixi un 
paràgraf, que comenci la Imma Casajoana i es vagin passant el micro fins que 
acabem al manifest i després afegiré unes breus observacions si us sembla. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs moltes gràcies, endavant, i és bo que 
agafin el micro perquè es grava i consta en acta, i per tant quedarà constància de la 
seva presència avui aquí. 
 

 (En aquests moments diferents representants de la Plataforma Cívica per 

la defensa de Torre Negra i rodalies donen lectura de la Declaració de la Junta 

de Portaveus). 
 

INTERVENCIÓ DEL SR. KRISTIAN HERBOLZHEIMER, EN REPRESENTACIÓ DEL 

COL·LECTIU PI D'EN XANDRI +20, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 
Aquest és el compromís que vàreu acordar tots els grups municipals el dilluns passat, 
de part nostra crec que ens resta expressar la nostra satisfacció pel fet que l’hagueu 
subscrit conjuntament tots els partits, em sembla fonamental mantenir aquesta unitat 
institucional que representa creiem també un sentiment unitari de la ciutadania de 
Sant Cugat. Estem confiats en la capacitat tècnica i amb el compromís fins i tot 
personal de la gent que treballa a l’Ajuntament de Sant Cugat per la preservació de 
Torre Negra, és un tema difícil, és un tema que ve de llarg i malauradament potser 
també encara va per llarg, però això requereix perseverança i crec que sobre tot un 
bon criteri tècnic i professional. Malgrat tot hem d’afegir que no deixem d’estar 
preocupats pel que entenem que és una certa deixadesa en l’aspecte de la gestió, ara 
fa uns 20 anys, quan es va construir la Carpa Sàbat sota el govern de l’alcalde 
Aymerich, l’alcalde personalment va dir: “Tranquils Plataforma Cívica, això és una 
instal·lació provisional i donem una llicència de tres anys, m’han assegurat que en tres 
anys recuperen la inversió i fan el negoci que volen fer i aquella carpa es desmunta i 
es tornarà al seu estat inicial”, i d’això fa 20 anys. Fa 10 anys vàrem denunciar que la 
Hípica de Can Caldés havia ampliat i multiplicat espai d’aparcament i s’estava 
convertint en un aparcament bàsicament per la zona de serveis adjacents, en aquell 
moment i ara fa 10 anys l’Ajuntament va obrir un expedient sancionador i va exigir a 
Can Caldés que tornés a restaurar l’espai a la seva situació anterior i preservant el 
que s’entén que és un espai natural i no un aparcament de cotxes, d’això fa 10 anys i 
no ha passat res. Vàrem expressar la nostra preocupació perquè es va asfaltar el 
carrer d’accés a l’Escola Avenç i entenem que l’Escola Avenç necessita un accés com 
cal, però en un espai natural que entenem que té uns valors especials no entenem per 
què s’ha de fer amb asfalt, quan es pot fer d’una altra manera. 
 
Avui percebem que bàsicament hi ha tres problemes, un problema d’accés incontrolat 
de vehicles privats de cotxes, a banda del tema de Can Caldés que esmentava abans, 
els alumnes de d’Esade Creàpolis aparquen a l’Escola Avenç perquè els hi queda a 
prop i així s’estalvien el pàrquing, aparquen al carrer d’accés al Club de Tennis, els 
socis del Club de Tennis aparquen els seus cotxes dins l’aparcament de la Carpa 
Sábat i per tant hi ha un descontrol complet en quant a proliferació de vehicles privats 
que entenem que necessiten una gestió. Entenem també, com comentava abans, que 
hi ha el tema d’unes llicències provisionals i fins i tot d’uns requeriments a les activitats 
esportives i educatives que s’han obert i que no se’ls hi ha donat continuïtat i entenem 
finalment que malgrat que hi ha un sentiment d’apropiació molt important de la 
ciutadania sobre Torre Negra, encara en l’imaginari col·lectiu entenem molt la 
protecció natural com la protecció del bosc i crec que falta valorar que el que li dóna 
valor i singularitat a Torre Negra no és el bosc, Collserola és plena de bosc, el que no 
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hi ha a Collserola són planes obertes amb el mosaic entre bosc, rieres i camps oberts 
que només existeix a Torre Negra i a Cerdanyola, i que necessitem una visió més de 
conca, més geogràfica, més ecològica, que ens vinculi més cap a la via verda i cap a 
Cerdanyola i no només l’eix vertical de Torre Negra, Can Borrell i Sant Medir.  
 
Per tot això el que estem demanant és que hi hagi un pla de gestió, estem demanant 
que hi hagi una política coherent entre les diferents àrees de l’ajuntament, i per tant 
que treballin d’una forma cohesionada perquè la mobilitat, perquè els serveis, perquè 
l’educació, perquè la gestió urbanística però també ambiental tingui una coherència i 
en definitiva això és el que a dia d’avui felicitant pel compromís, felicitant per la 
tenacitat en la defensa jurídica, creiem que entra en contrast i voldríem demanar a 
l’ajuntament que prengui un paper més actiu en la gestió pràctica que, malgrat que és 
un territori complex perquè és principalment propietat privada, hi ha un cert marge 
perquè hi hagi una actuació municipal i pública. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Us agraïm que hagueu vingut, la intervenció, 
també dir-vos que tenim tots els espais per poder debatre aquestes peticions, en 
aquest cas estem en fase de mocions del Ple i per tant quan nosaltres treballem les 
Declaracions Institucionals donem compte, entenem que vosaltres avui heu volgut 
acompanyar en aquest plenari amb aquesta Declaració, i entenem també que tingueu 
reivindicacions però us haig de dir que les tractarem en seu on correspongui, no com 
a punt d’aquest ordre del dia, per tant no us podrem donar resposta avui de tot això 
que heu plantejat, sent el més respectuosos i atents amb les peticions que feu. 
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, nosaltres continuem la sessió 
plenària i passem al punt divuitè. 
 

18.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, 

CONVERGÈNCIA, ERC-MES I PSC PER LA REGULACIÓ DEL MERCAT DE 

LLOGUER D’HABITATGES A SANT CUGAT. 

 
Atès que, malgrat que en la Declaració Universal dels Drets Humans s’estableix 

que cada persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, entre d’altres, 
l’habitatge, les Administracions durant molt temps han mirat cap a un altre costat i no 
han actuat regulant i dirigint el mercat de l'habitatge de manera que es garantís per a 
totes les persones un habitatge digne, en propietat o en lloguer, on cada persona 
pogués desenvolupar el seu projecte vital. 
 

Atès que, segons l'informe anual de Fotocasa de l'any 2016, Sant Cugat és la 
tercera ciutat amb el preu per metre quadrat de lloguer més car de Catalunya, només 
superada per les ciutats de Barcelona i Gavà. 
 

Atès que, segons aquest mateix informe de Fotocasa, durant l'any 2016, el preu 
de l'habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha disparat un 16%. De fet, actualment el preu 
del lloguer al nostre municipi supera àmpliament el que hi havia l’any 2008, quan va 
esclatar la bombolla immobiliària. 
 

Atès que pel que fa a la compra d’habitatge, Sant Cugat és la segona ciutat de 
Catalunya de més de 25.000 habitants amb el preu més car, segons dades d'aquest 
passat mes de febrer del Ministeri de Foment espanyol. El preu mitjà del metre 
quadrat a Sant Cugat és de 2.779, preu només superat per Barcelona. 
 

Atès que l’augment desmesurat del preu de l’habitatge a una ciutat o a un barri 
concret provoca gentrificació. El fenomen de la gentrificació es defineix com la 
substitució de la classe popular d'un barri o d’una ciutat per una de poder adquisitiu 
més gran, amb el conseqüent perill de convertint-se en espais elitistes i excloents. 
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Atès que cal fer mesures públiques per contenir les fluctuacions de preus del 
mercat immobiliari, ja que és evident que un mercat en el que els preus creixen un 
10% o 20% tots els anys, abans o després explotarà. Ja tenim experiència en això 
amb la crisi iniciada l'any 2007-2008 que va rebentar el mercat de les hipoteques i el 
de la compra-venda d'habitatges. Si alguna cosa d'evident hi ha en un mercat amb un 
creixement anual molt per sobre del PIB, és que aquest mercat està sobrecalentat. 
Podem esperar a què rebenti el mercat de lloguer i que la ciutadania pagui els plats 
trencats, com ja va passar fa 10 anys, o podem tractar de refredar-ho. 
 

Atès que una mesura de contenció del preu dels habitatges és la creació d'un 
índex de preus de referència. Aquests índexs els crea l'administració i consisteix en 
establir un preu raonable de mercat per habitatges tenint en compte la zona, els 
metres quadrats, la mitjana d'edat del barri, la qualificació energètica, etc. Per tant, la 
persona que lloga l'habitatge sap que no hauria de pagar més d'aquell preu. 
 

Atès que la Generalitat de Catalunya està creant un índex de referència del 
lloguer per protegir els consumidors dels increments desproporcionats de preu dels 
habitatges.  
 

Atès que, una vegada elaborat aquest índex, cal estudiar molt bé com aplicar-lo 
per tal que esdevingui efectiu i no surti més a compte pels especuladors pagar una 
multa que complir amb l’índex. 
 

Atès que el Govern de la Generalitat, a través de la LIei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc 
d'exclusió residencial, que contempla la creació de l’índex de referència del lloguer, i 
que té com a objectius: moderar els increments desproporcionats del lloguer, donar 
transparència al mercat de lloguer, millorar la rehabilitació dels habitatges per posar-
los en lloguer i millorar l’oferta existent i, oferir més garanties i equilibri entre els drets i 
els deures dels llogaters i propietaris.  
 

Atès que la regulació del preu de l’habitatge demana de la implicació de totes 
les administracions, i en aquest sentit, el Govern de la Generalitat demanarà la 
implicació dels Ajuntaments que acullin l’índex, i també a l’Estat, per tal que amb els 
instruments de política fiscal –a través de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost 
sobre la Renda (IRPF) o l’Impost sobre Societats (IS), es pugui beneficiar o penalitzar 
els lloguers que es trobin per sota o per sobre d’aquest indicador.  
 

És per tot això, que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Demanar a la Generalitat la ràpida publicació de l'Índex de preus del 
lloguer, així com tota la informació necessària per poder preveure les polítiques 
municipals que se’n puguin derivar. 

 

SEGON.- En el marc de la Comissió Tècnica i Social de l’Observatori de 
l’Habitatge, amb representació tècnica, política i de professionals del sector, definir les 
estratègies per implementar l’índex una vegada es publiqui. 

 

TERCER.- Les sancions i bonificacions, ajudes o subvencions que s’estableixin 
en aquesta Comissió Tècnica, s’incorporaran a les Ordenances Fiscals del 2018. 

 

QUART.- Enviar aquests acords a les entitats municipalistes, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Moltes gràcies a tots i a totes, sobretot als grups que s’han adherit a la nostra moció i 
també a tots aquells que hi acabaran donant suport. Segons les dades del passat mes 
de febrer del Ministeri de Foment Sant Cugat és la segona ciutat de més de 250.000 
habitants amb el preu del lloguer més car. El preu mitjà per metre quadrat a Sant 
Cugat és de 2.779 €, preu només superat per Barcelona. Un dels perills més evidents 
de l’augment desproporcionat del preu de l’habitatge és que es provoqui la que 
s’anomena gentrificació, un fenomen que malauradament s’ha posat de moda i que 
consisteix amb la substitució de la classe popular d’un barri o d’una ciutat per una de 
poder adquisitiu més alt amb el conseqüent perill de convertir-se en un espai més 
elitista i més excloent. Un procés que a Sant Cugat malauradament ja està en marxa, 
tots sabem que Sant Cugat expulsa gent, que de la nostra ciutat se’n va molta gent 
que no pot mantenir el seu nivell de vida, estem parlant de gent treballadora, de gent 
jove que es vol emancipar i que per fer-ho han de marxar a ciutats més barates, per 
això creiem que el tema de l’habitatge a la nostra ciutat és un tema urgentíssim i que 
cal que des d’aquest plenari ens marquem com a prioritat 1. Nosaltres creiem que a 
més de fer veritables polítiques d’habitatge, amb promocions públiques de lloguer, 
també cal mesures públiques per contenir les fluctuacions dels preus del mercat 
immobiliari ja que és evident que un mercat en que els preus creixen un 10 o un 20% 
tots els anys abans o després explotarà. Actualment vivim una nova bombolla 
immobiliària que s’infla sense pausa i aquesta vegada enfocada als habitatges de 
lloguer. Ja tenim experiència en això amb la crisi iniciada el 2007-2008, que va 
rebentar el mercat de les hipoteques i el de la compra-venda d’habitatge. Si alguna 
cosa d’evident hi ha en un mercat amb un creixement anual molt per sobre del PIB és 
que aquest mercat està sobreescalfat, i sobre això només podem fer dues coses, 
podem fer com vam fer el 2008, esperar que rebenti i que la ciutadania pagui els plats 
trencats, o bé podem tractar de refredar aquesta bombolla. La nostra proposta es 
basa en demanar a la Generalitat la ràpida publicació de l’índex de preus de 
referència del lloguer, un índex en el que en teoria ja hi està treballant, un índex que 
com s’ha incorporat a la moció -gràcies a les incorporacions dels altres grups- és 
mandat de la Llei 24/2015, de mesures urgents de l’habitatge. Aquest índex consisteix 
en establir un preu raonable de mercat pels habitatges tenint en compte la zona, els 
metres quadrats, la mitjana d’edat del barri, la qualificació energètica, etc. Per tant la 
persona que lloga l’habitatge sap que no hauria de pagar més d’aquell preu, i la nostra 
proposta també inclou que a nivell municipal es treballi de forma participada l’aplicació 
d’aquest índex. Creiem que un cop publicat aquest índex caldrà tenir a punt les 
mesures per aplicar-lo i per fer que esdevingui efectiu. És per això que proposem que 
dins del marc de l’Observatori de l’Habitatge, també gràcies a les esmenes dels altres 
grups, es proposi establir un sistema d’ajuts, subvencions o sancions i bonificacions, 
el que sigui, sobre el compliment d’aquest índex. Unes mesures que es vegin 
incorporades a les Ordenances del proper exercici 2018, fent que no surti més a 
compte pels especuladors pagar una multa que complir amb el fet que Sant Cugat 
sigui una ciutat on no es deixi a ningú enrere. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: Convergència ha presentat unes esmenes a la moció que agraïm al grup 
proposant que les hagi acceptat. Les nostres esmenes feien referència a la Llei de 
mesures de protecció d’habitatge que ofereix la Generalitat de Catalunya en el sentit 
de que estem treballant respecte a aquesta llei l’índex de referència, i també vam 
proposar que en lloc de fer una Comissió nova doncs aprofitar la Comissió tècnica i 
social de l’Observatori de l’Habitatge que tenim doncs que allà discutíssim aquests 
temes. Nosaltres entenem aquest índex com un instrument per donar transparència, 
que quan una persona vagi a llogar un pis o un habitatge, tant el qui va a llogar com el 
llogater, sàpiguen a quin índex seria el correcte de fer-ho. Entenem que és un índex 
de transparència per donar més garanties i equilibri entre els drets dels uns i els 
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altres. També l’entenem com un índex per incentivar el lloguer, per ajudar –com deia 
Iniciativa- a moderar els preus i així és com el veiem, amb una finalitat informativa, 
orientativa i incentivadora. Fa poc com saben hem començat una campanya per 
localitzar pisos buits i això aniria una mica en la mateixa línia, aconseguir pisos que en 
aquests moments estan en desús per posar-los en lloguer, i aquest índex també ens 
pot ajudar a saber quin seria el preu. En tot cas ja veurem com es desplega la llei i un 
cop tinguem aquest índex la tractarem en el marc de l’Observatori de l’Habitatge. 
 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
També agrair al grup que va proposar inicialment la moció, a les esmenes que s’han 
fet i a tots als qui ens hem acabat afegint. Creiem que el debat d’aquesta moció, més 
enllà de demanar que es pugui aplicar immediatament aquest índex de preu de 
lloguer, que com molt bé ha explicat el company d’Iniciativa i quines són les mesures 
que preveu i que realment tenim pressa en aquest sentit, crec que és un tema que 
mereixeria un altre Ple extraordinari i probablement en aquest Ple extraordinari amb 
una hora no en tindríem prou tampoc per parlar d’habitatge. Igual que abans dèiem 
que podríem parlar de segons quins temes amb molts Plens d’ajuntaments, en 
matèria d’habitatge també a Sant Cugat hauríem de ser pioners a fer-ho perquè 
precisament el problema de l’accés a l’habitatge a Sant Cugat el vivim en primera 
persona. I també crec que a més a més seria bo en aquest tema la unanimitat entre 
totes les forces polítiques perquè creiem que és un tema estructural i conseqüència 
de la concepció que hem tingut durant aquests darrers anys en aquest país en matèria 
d’habitatge. Afrontar el problema de l’accés a l’habitatge per a nosaltres és essencial. 
 
 Tot això ve del fet, i això també ho ha comentat molt bé el Ramon, de que 
l’habitatge mai ha estat considerat un dret fonamental, a l’habitatge mai li hem donat 
tractament de dret social i per tant al no considerar-lo un dret social tampoc hem fet 
normatives que protegissin a l’habitatge com ho fan amb altres drets socials. De fet en 
aquest país s’ha especulat amb l’habitatge perquè l’habitatge sempre ha estat en 
mans privades i per tant s’ha deixat sempre el seu desenvolupament a les lleis del 
lliure mercat, i quan fas això se t’escapa del teu control i per tant acaba passant el que 
precisament ha passat i a on som ara. Hem arribat aquí, de fet hem tingut una situació 
de que d’entrada facilitem unes condicions d’habitatge a moltíssima gent, que 
probablement si no els haguéssim persuadit de fer-ho no hi haguessin accedit, però 
immediatament els fem fora, el circuït entra per una banda i surt per l’altra, és la 
perversitat d’aquest circuït, d’aquestes milers de famílies que han estat desnonades i 
d’aquests milers de famílies que ni poden accedir-hi. I a Sant Cugat podem dir que ara 
sí ens hem convertit en una ciutat elitista, com molt bé deia el Ramon, expulsa, abans 
expulsava sobretot al jovent, ara diem que expulsa al jovent i que expulsa a 
moltíssima altra gent, perquè realment és molt difícil accedir a un habitatge en 
qualsevol de les modalitats, també en el lloguer, a Sant Cugat. 
 
 Continuem tenint un percentatge d’habitatge de lloguer molt inferior al que tenen 
els països europeus del nostre entorn, i ja no parlem de lloguer públic, ja no parlem de 
lloguer social, que aquest continua sent i mereixent un capítol a part o aquest Ple 
extraordinari que dèiem, de fet crec que algun dia hauríem d’aclarir i explicar per què 
se li diu a tantíssima gent, a determinada gent en aquesta ciutat que volen accedir a 
un habitatge de lloguer social que se’n vagin a la ciutat del costat. L’accés al mercat 
de lloguer és complicat pels preus, això té moltes causes, ara no farem aquí un 
simposi sobre el tema, però és veritat que sempre s’ha facilitat molt més l’accés a la 
compra que no pas l’accés al lloguer, per la influència de les grans empreses 
promotores, financeres, etc. De fet a més a més anem tenint nous mecanismes que 
encara ho dificulten més, la darrera reforma de la LAU (Ley de Arrendamientos 
Urbanos) promoguda per l’actual govern del PP, que en el seu moment tenia majoria 
absoluta, el que ha fet a més a més és reduir l’obligatorietat del termini pels propietaris 
de 5 anys a 3 anys, i això el que fa és fomentar encara més la sensació de 
temporalitat, que això per se no és dolent però sí la percepció d’inestabilitat, que 
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aquesta sí que té una connotació absolutament negativa, i això s’ha fet per aconseguir 
que els bancs, que ara més o menys poden estar obligats a cedir habitatge buit en 
lloguer puguin recuperar molt més aviat la possessió de l’habitatge i la puguin tornar a 
posar en el mercat immobiliari i tornar a fer especulació. 
 
 Aquí ja ho ha dit el Ramon, tenim un problema similar a la magnitud que tenen 
a Barcelona, amb la diferència que ells tenen un problema amb l’habitatge turístic i 
aquí no tenim aquest problema però en tenim altres, que ara tampoc no entraríem a 
detallar. La nova normativa catalana en matèria d’habitatge, tant la Llei 24/2015 com 
la 4/2016, que tot això s’ha hagut de fer per fer equilibris per esquivar al Tribunal 
Constitucional, són una normativa que Déu n’hi do! el que ens permet avançar, i que 
preveu a banda de l’índex que és objecte d’aquesta moció moltes altres mesures que 
dóna eines als ajuntaments per tal de poder treballar una mica més i aconseguir 
aquest foment del lloguer i per tant rebaixar preus. Però és clar, això implica que li 
dóna eines als ajuntaments però els ajuntaments s’han de posar les piles i ara mateix 
no seríem molt optimistes veient tampoc el compromís en aquest sentit perquè 
realment és una matèria complicada i que sempre hem dit: què pot fer una 
administració?, doncs una administració hi pot fer moltíssimes coses.  
 
 Simplement dir també a més a més que a nosaltres ens agradaria que aquest 
Observatori de l’Habitatge que s’ha inclòs com a esmena s’hagués convocat ja perquè 
creiem que tenim moltes coses a dir entre tots plegats, que és veritat que hem 
avançat, tenim l’Hàbitat 3 que ja està fent una feina a l’hora d’aconseguir com deia la 
Tinent d’Alcalde habitatge de lloguer per poder sobretot tenir lloguer social i cobrir 
sobretot aquestes demandes de famílies que estan al llindar de l’exclusió social, que 
aquest és un problema també que tenim ara. Ens agradaria també més compromís 
per part de l’Oficina Local d’Habitatge, que pugui implementar aquestes eines que ens 
dóna la normativa actual, per tant jo crec que des de Sant Cugat el que hem de tenir 
molt clar és que no podem continuar liderant aquests preus en matèria de lloguer i ens 
agradaria que fóssim un ciutat, com som pioners en moltes coses, també en matèria 
d’habitatge i de facilitar-ne l’accés. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
Primer de tot voldríem agrair el fet de que ens hagin deixat sumar-nos a la moció 
preparada i poc més hi afegirem perquè ho ha explicat força bé en Ramon, però sí 
que és veritat que cal constatar que els pisos de lloguer a Sant Cugat, el parc de pisos 
de lloguer a Sant Cugat és escàs, sembla que n’hi hagi molt més perquè n’hi ha molt 
més de lloguer però no està deshabitat, i l’accés a l’habitatge és un drama, és un 
veritable drama, sobretot preocupant en aquelles generacions que intenten iniciar el 
seu cicle de vida o endegar un nou projecte per tirar endavant, és car, escàs i per tant 
com administració tenim l’obligació de posar-hi algun tipus de mesura correctora. En 
aquest cas aquesta moció va en aquest sentit i per tant nosaltres creiem que és una 
mesura més per afavorir precisament aquest mercat de lloguer de l’habitatge, aquest 
indicador, aquest preu de referència, i sobretot la seva possible repercussió -que això 
s’ha passat una mica- en futures ordenances fiscals del nostre municipi. Per tant 
nosaltres això ho volem posar en valor, evidentment som proposants i per tant hi 
donarem suport. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Felicitaciones a todos los 
proponientes de esta moción. Hemos debatido bastante sobre vivienda aquí pero 
puede ser que esta moción es una de las que más pise tierra, en el sentido de como 
ya decían los proponentes, Mireia lo dijo durante un buen momento, l’índex será un 
gran avance porque tendremos realmente una referencia. El problema muchas veces 
para poder hacer política de cara a la vivienda es que carecemos de datos, porque 
muchos de ellos están en manos de los bancos y la administración, por una ley que en 
ocasiones se vuelve perversa, que es la Ley de Protección de Datos, y muchas veces 
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no nos deja acceder a fines más altos que es hacer justicia social amparados en casi 
lo que sería un derecho de forma muchas veces, no digo todas las veces para no 
iniciar un debate con los grupos. Mis felicitaciones a la moción, mi voto será positivo y 
yo creo que suma a los esfuerzos que se vienen haciendo ya que nos comentaron en 
Comisión Informativa para poder seguir trabajando, a ver si frenamos de alguna 
manera toda esta fuga de personas, de valores, que está viviendo la ciudad porque yo 
creo que ya hoy en día cualquiera de nosotros tiene por lo menos tres personas que 
conocemos que se hayan ido de Sant Cugat por no poder pagar el arriendo o la 
vivienda en general. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros como Partido Popular conceptualmente somos partidarios del libre mercado 
y abogamos porque el mercado se regule por sí mismo mediante la ley de la oferta y 
la demanda. No obstante somos muy conscientes de la problemática del mercado, del 
mercado laboral por ejemplo, para las personas que tienen trabajos que no les 
permiten pagar una vivienda a los precios que hay en Sant Cugat; Sant Cugat es la 
tercera ciudad con los alquileres más caros de Cataluña y la quinta de España; en 
Sant Cugat la vivienda de alquiler está a 14€ el metro cuadrado de media y a 3.700 
€/m2 la vivienda de compra en el caso de los pisos, otro caso son las casas 
unifamiliares. Este dato tiene un aspecto positivo y es que podemos estar orgullosos 
de una ciudad en la que la gente quiere vivir, donde la demanda es cada vez mayor, 
pero también tiene un aspecto negativo y es que parece que en nuestro pueblo no hay 
sitio para todos aquellos que no pueden hacer frente a un alto alquiler, algo cada vez 
más habitual en nuestro municipio. No obstante hay que recordar, como paréntesis, 
que los precios, hoy, los ponen los propietarios, no los pone el Ayuntamiento ni los 
pone ninguna institución, ni empresas, aunque también las empresas influyen, pero 
los ponen las personas, los propietarios de inmuebles y que cuando deciden 
marcharse de ese inmueble y ponerlo en alquiler deciden poner un precio alto, poner 
un precio acorde al mercado o incluso superior para ver si alguien se lo alquila. De 
todas maneras creemos necesario el establecimiento de mecanismos que atemperen 
esta situación y si bien somos partidarios de medidas incentivadoras más que de 
prohibiciones y sanciones, entendemos que en cualquier caso la intervención de la 
administración debe ser la menor para que el propio mercado se corrija gradualmente. 
 

 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’s: Anunciando nuestro voto a favor de la moción presentada pasamos a 
exponer nuestra postura. La idea de implementar el índice de alquiler que se trae a 
debate surge de la Ley 4/2016 de 23 de diciembre, de medidas de protección del 
derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, ahí es donde 
se contempla. Es evidente que tal y como señalan los grupos proponentes la 
existencia de tal índice puede ser una herramienta para moderar el incremento 
desproporcionado del precio, dar transparencia al mercado, etc. Por eso vamos a 
darle nuestro apoyo, nuestro voto, a la espera de que el Observatorio de la Vivienda 
se reúna alguna vez y podamos entrar a debatir sobre el tema que se propone en los 
acuerdos. Aquí los temas de urbanismo van muy rápido para facilitar a 
multinacionales farmacéuticas mejoras en sus instalaciones pero muy lentas para la 
política social. No obstante no queremos dejar pasar esta oportunidad para hablar de 
lo que ningún grupo político ha hablado y es que el índice forma parte de una batería 
de medidas que establece una Ley del Parlament y esta moción insta a que se 
publique ese índice, es decir, al desarrollo de esa Ley. Cuando se llenan la boca 
algunos grupos ensalzando la ley citada y toda esta cuestión no se dice que esa ley 
carece de presupuesto, es decir es como un avión sin alas, por cierto argumento este 
de que las leyes no tengan dotación presupuestaria que muchas veces se utiliza sobre 
todo cuando se dice que Madrid no da dinero para esto o para lo otro, pero la realidad 
es la siguiente, que Cataluña es la Comunidad Autónoma con más desahucios pese a 
no ser la más poblada, que la Generalitat destina 8 veces más recursos a las 
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embajadas haciendo el ridículo a nivel internacional que a la compra de vivienda para 
darle uso social, que la exclusión residencial y la pobreza tienen su origen en el 
reparto de la renta y la situación del empleo pero también en la especulación con 
bienes básicos como es la vivienda. En este sentido conviene señalar que en el año 
2013 el partido antes llamado Convergencia estando en el Gobierno quiso privatizar 
14.000 viviendas de Incasol, algo que llamaron optimización de activos. Y para 
terminar, hay una ley que es una ley del 2007, que es la Ley del derecho a la vivienda, 
que fijaba como objetivo disponer de un parque de vivienda social en 2027 que 
representase un 15% del total. No ha tenido traducción presupuestaria y esa ley se 
aprobó hace casi 10 años y a día de hoy la vivienda protegida de alquiler no alcanza ni 
siquiera el 2%. El presupuesto que quiere destinar la Generalitat en vivienda el 2017 
no supera el presupuesto que destinaba en el año 2006, por lo tanto desde este foro, 
el ayuntamiento, queremos señalar a las personas que con estos antecedentes y los 
mismos actores implicados, gastando casi lo mismo en medios de comunicación que 
en políticas de vivienda, no queriendo hacer políticas públicas sino leyes que no están 
acompañadas de dinero que las haga una realidad, poco podemos esperar. 
 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Comparteixo plenament la intervenció que ha fet la gent d’Iniciativa i d’Esquerra 
Republicana, no repetiré les coses que han dit, jo tinc la sort de viure en un pis de 
Promusa a Sant Cugat, un pis que està molt bé, aquest darrer mes m’he trobat amb 
dues situacions que poden semblar conya però que són preocupants, vas veient com 
sovint hi ha molta rotació dels pisos i una de les persones que vivia al meu bloc sortia i 
li vaig preguntar si marxava, i em va dir que se li havia acabat el “chollo”, i al 
preguntar-li a on anava em va dir que tornava a casa els pares, primera situació; i 
després una altra situació que és diferent però que també ens hauria de fer 
reflexionar, un company de feina que se li acaba d’aquí a un any el pis de Promusa 
Lloguer jove, i diu: o em busco novia o no podré viure a Sant Cugat perquè estic fart 
de compartir pis amb els amics de fa molts anys i sinó no podré viure a la meva ciutat. 
És evident que cal fer més, tots coneixem situacions d’aquestes, la dificultat de l’accés 
a l’habitatge és una qüestió que sempre ha preocupat al nostre grup i hem presentat 
algunes propostes com la penalització de l’IBI pels pisos permanentment desocupats, 
cosa que no s’ha pogut aplicar perquè és competència estatal, per tant qualsevol cosa 
que vagi en la línia d’incrementar la intervenció pública, d’aprofitar totes les escletxes 
que ens deixa la llei per tal de regular el mercat de lloguer tindrà el nostre suport. No 
només ho diuen els drets humans, com diu la moció, ho diu la Constitució espanyola 
que a dia d’avui encara regeix a Catalunya, l’article 47 que diu: tothom té dret a gaudir 
d’un habitatge digne i adequat; algunes coses de la Constitució són sacrosantes i 
altres se les passen per l’Arc de Triomf. El preu de l’habitatge a Sant Cugat sabem 
quin és però tampoc cal oblidar que el preu de l’habitatge té a veure amb moltes 
coses, una d’elles és el model de ciutat, molt maco, però que té el preu que té i fa que 
molta gent hagi de marxar. Nosaltres sempre hem dit, no només en la campanya 
electoral, que ningú més hagi de marxar i que tota la gent que ha marxat de Sant 
Cugat pugui tornar. 
 

Per tant, benvinguda aquesta mesura, creiem que cal una aposta molt més 
decidida per l’habitatge de lloguer a Sant Cugat, segons el que se’ns va dir en el 
darrer debat pressupostari hi haurà una aposta més decidida pel mercat de lloguer, 
confiem que així sigui perquè la nostra ciutat expulsa a molta gent i no ens quedarem 
de braços plegats, no hem de parar fins que qui marxa ho fa senzillament perquè vol i 
no perquè no pot viure a la nostra ciutat. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permetin-me una breu reflexió. El debat de la 
gentrificació és absolutament pertinent i molt interessant, no és un debat d’ara, és un 
debat de fa molts anys, i aquesta ciutat jo crec que fa molts anys que està afrontant 
aquesta dificultat. Una ciutat on pel context per les comunicacions, pel model de 
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desenvolupament, l’habitatge ha estat un bé escàs i un bé car. Jo vull posar en valor 
la tasca que s’ha fet en relació a la promoció de l’habitatge públic, i saben que 
nosaltres votarem a favor precisament d’aquesta moció, i tant, ho considerem 
absolutament oportú, però m’agradaria que vostès comparessin i ens portessin 
exemples de ciutats de la mateixa dimensió que la nostra que tinguin habitatge públic 
de lloguer i per tant tinguin parc de lloguer, perquè parlar de 500 habitatges de lloguer, 
d’un parc públic de lloguer, que no és suficient però és bastant, vull dir que cal que 
estiguem una mica orgullosos del què hem fet. Jo no dic que no haguem de millorar, 
però traiem una mica de pit del que hem fet!, és que a vegades tinc la sensació, de 
veritat, que troben que aquesta ciutat no es mereix prou orgull per ella mateixa, i crec 
que aquesta ciutat es mereix estar ben considerada, crec que és una ciutat que té 
aquestes dificultats però que vol lluitar per evitar-les aquestes dificultats, i per tant un 
parc de 500 habitatges de lloguer em pregunto quina ciutat de l’entorn ho té, diguin-
me un exemple, això per començar. I en segon lloc, i tant que podríem tenir un model 
molt diferent de ciutat, un model amb habitatges molt més densificats, amb 11 plantes 
a munt i amb un ús del sòl molt més intensiu, doncs no ha estat aquest el nostre 
model, no ha estat el model de la criticada Convergència i Unió que tradicionalment ha 
governat aquesta ciutat, no ha estat aquest el nostre model, potser ens hem 
equivocat, doncs plantegin vostès el model que volen, el que els hi agrada, expliquin 
als ciutadans que vostès volen un model amb molta més densitat de població, un 
model amb molta més gent, un model amb un ús molt més intensiu del sòl i estarem 
parlant de les ofertes que els hi fem a la ciutadania. En aquest moment comparteixo 
absolutament amb vostès, és important poder disposar d’aquest índex, és important 
trobar consensos de com atenem aquesta demanda que tenim, però tinguem també 
una mica de perspectiva del que hem fet i mirem que les coses no les hem fet pas tan 
malament, que hi ha moltes persones que s’han pogut quedar a Sant Cugat gràcies a 
Promusa, i em sap greu que es digui “Promusa quin chollo”, perquè no és un chollo, 
és un dret, és un dret de la ciutadania, i el dret l’ha de tenir tothom, totes les persones, 
i per tant hem de fer rotacions, perquè totes les persones tenen dret precisament a 
poder optar a un pis o un habitatge de Promusa. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Dues coses, primer responent a una cosa que comentava la Munia, que deia que la 
llei del dret a l’habitatge no tenia dotació pressupostària, li haig de dir que sí que en 
tenia, el que passa és que després va arribar una llei de Convergència amb PP, que 
era la llei òmnibus que la va desmantellar, però sí que en tenia.  
 
 És cert, deia l’alcaldessa, que no és una novetat d’ara, i estic completament 
d’acord, no és una novetat d’ara, és una qüestió que al cap dels anys hem anat 
transformant però és una mica fals acusar-nos de voler una ciutat amb edificis d’11 
plantes i aquestes coses perquè no anàvem per aquí. Nosaltres el que estem dient no 
és tant una qüestió de model urbanístic, que també el podem plantejar, però el podem 
plantejar en altres moments, sinó una qüestió d’accés a l’habitatge. 500 habitatges de 
lloguer són suficients?, hi ha altres municipis al nostre voltant que n’hi ha més o n’hi 
ha menys?, doncs no ho sé. El que sí que tinc clar és que no són suficients pel cas 
concret de Sant Cugat perquè en el cas concret de Sant Cugat els preus segueixen 
sent els que són i que per tant malgrat que hem sigut líders -i això també els hi puc 
reconèixer- durant els últims 10 o 15 anys hem sigut líders amb promoció d’habitatge 
públic, potser no hem sigut pel cas concret de Sant Cugat i pel que ens faria falta a 
Sant Cugat. Jo crec que tampoc és un moment ara de començar a rivalitzar; vostè ens 
ha situat en un debat com si nosaltres estiguéssim criticant a la nostra ciutat, com si 
no ens en sentíssim orgullosos, i a mi això la veritat és que em dol bastant, nosaltres 
estem presentant propostes precisament que és el que vostè ens demana, que fem 
propostes, i llavors celebro que hi votin a favor. 
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 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
també parlava del mateix, no hauríem de prendre’ns les coses tan a pit, en el sentit de 
dir que quan diem les mancances que tenim com a ciutat les tenim entre tots, però 
òbviament aquells que han tingut responsabilitat de govern és normal que nosaltres 
des d’aquí els hi aportem iniciatives i en aquest cas a més a més eines que ens dóna 
una normativa que fins ara no havíem tingut. Orgullosos de la nostra ciutat aquí 
n’estem tots. Respecte al model, aquest ha estat el seu model, respecte el nostre 
model ja l’explicarem nosaltres, no cal que ens expliqui vostè que a més a més ens 
explica un model que no és el nostre, o sigui que aquí està fent trampes. Cada vegada 
que hem parlat d’habitatge hem explicat el nostre model i ho farem les vegades que 
calgui i en el marc de l’Observatori quan se’ns convoqui, però jo el que volia dir és que 
quan vostè diu: això ja passava fa molt de temps, és que si ha escoltat la meva 
explicació precisament venim d’on venim, és a dir som perquè no hem fet durant molt 
de temps, no només a Sant Cugat, sinó en general, no s’han fet polítiques públiques 
d’habitatge com calia i ara som on som. I no em refereixo només a vostè com 
Alcaldessa, em refereixo a tot el país i aquí ens hi posem tots. 
 
 En matèria d’habitatge públic de lloguer, perdoni que li digui, però aquí es va 
parlar d’habitatge públic de lloguer per primera vegada quan Esquerra va ser al 
Govern i ara en els pressupostos s’ha posat en l’acord en que Esquerra ha volgut que 
es posés habitatge públic de lloguer, perquè per a nosaltres era molt important que 
l’habitatge públic fos de lloguer, ja hem explicat moltes vegades també per què. Per 
tant, jo insisteixo, i ho he dit abans també, aquí del que es tracta és que ens posem 
tots d’acord i que intentem buscar una solució perquè realment com a ciutat tenim un 
problema, en el moment en que ens convertim amb una ciutat elitista per una cosa tan 
bàsica com és l’habitatge tenim un problema com a ciutat, jo no hem dedico a repartir 
culpes, podem parlar-ho amb profunditat però tenim un problema com a ciutat, igual 
que n’estem orgullosos per moltes coses, jo personalment i el nostre grup no n’estem 
amb el tema de l’habitatge perquè tenim un problema. 
 
 Dit això, molt ràpid, jo lamento la intervenció de Ciutadans perquè començava 
molt bé però parlar d’habitatge, del problema que tenim i fer demagògia barrejant 
ambaixades públiques..., vol que li recordi el que ha costat el quadre de l’ex ministre 
Wert?, 22.000 €, li recordo el que val les obres a l’ambaixada espanyola a Londres? 
76 milions d’euros; vol que parlem d’ambaixades? parlem-ho el dia que parlem 
d’ambaixades però no avui, perquè a més a més aquesta llei, la primera que vam fer, 
molt avançada, la 24/2015, que tenia mesures molt importants i innovadores per donar 
suport sobretot a la gent que té més dificultats per tirar endavant és una llei i a vostè 
aquí li ha agafat un atac d’amnèsia que resulta que la va suspendre el Tribunal 
Constitucional per tots aquells articles que sobretot donaven suport a la gent amb 
dificultats i hem hagut de fer una altra llei, la 4/2016 per salvar aquesta suspensió, ho 
hem aconseguit una altra vegada perquè a nosaltres el que ens preocupa, a la 
majoria, veig que a vostès només li preocupen les ambaixades, però a nosaltres el 
que ens preocupa és que la gent d’aquest país i de Sant Cugat també tingui 
normatives que li donin suport per poder accedir a l’habitatge, que hem quedat 
d’acord, vostè no ho ha dit perquè d’això no n’ha parlat perquè està per altres temes, 
per considerar l’habitatge un dret social. 
 

 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’s: No hace falta que se altere Sra. Ingla, lo que nosotros hemos dicho respecto 
a la Ley de 23 de diciembre es que desde este Pleno con esta moción se está 
instando a la Generalitat que establezca el índice, con los recursos que se establecen, 
con el presupuesto que se establece por la Generalitat a la vivienda es muy difícil que 
todas esas medidas caigan a los municipios porqué realmente no se dota del 
presupuesto necesario a la vivienda porque se está yendo a otras cosas, le guste o 
no. 
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 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Només tres cosetes, que en més d’una intervenció com em mirava a mi m’he donat 
per al·ludit, suposo que correctament. A l’alcaldessa li sabrà greu que la gent pensi 
que tenir un pis de Promusa és un “chollo”, a mi em sap greu que a l’alcaldessa li 
sàpiga greu però és que és la pura realitat, o sigui, jo que visc en un pis de lloguer 
jove parlo amb la gent i els meus veïns estan preocupats per quan se’ls hi acabi 
perquè hauria de ser un trampolí per emancipar-se o per fer vida a part, i no és així, 
és una xutada de pilota endavant, i he començat dient que està molt bé tenir un pis de 
Promusa, per tant nego la major, la intervenció de l’alcaldessa ve precedida per un 
error en la premissa. Aleshores, a grans problemes gran solucions. No podem 
comparar el volum d’habitatges de lloguer de Sant Cugat amb el d’altres poblacions de 
la mateixa població perquè per començar un cafè amb llet val 40 cèntims més a Sant 
Cugat que a poblacions limítrofs, aleshores això, com també he dit en la meva 
intervenció, no només és causa de model de ciutat, però és una de les causes el 
model de ciutat; és un model de ciutat determinat que evidentment vostès expliquen i 
vostès guanyen però és que nosaltres també i això demostra que no va llegir el 
programa de la CUP-PC perquè parlem clarament de model de ciutat, en parlem 
clarament i oberta i sense pèls a la llengua, el que passa és que és molt fàcil 
caricaturitzar a vegades i dir que volem fer 12 pisos, i no estem parlant d’això. En tot 
cas, a grans problemes, grans solucions, i Sant Cugat té una problemàtica molt forta 
de l’habitatge, nosaltres en cap moment hem dit que sigui només culpa del model de 
ciutat però s’ha de dir que també és el model de ciutat que fa una ciutat cara, i en una 
ciutat cara com Sant Cugat calen més pisos que els que hi ha, senzillament, ara, 
després la intervenció no tenia massa a veure amb el havíem exposat els grups 
anteriorment penso. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs fetes totes les intervencions passem a la 
votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 

membres electius presents). 
 

19.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PP Y C’s 
PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT ANULE EL ACUERDO DE 
ADHESIÓN A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI). 
 

Considerando que el 9 de septiembre de 2015, Societat Civil Catalana (SCC), 
Associació Civica i Cultural y 5 vecinos del municipio de Reus, presentaron un recurso 
contencioso administrativo contra la adhesión a la AMI y el pago de la correspondiente 
cuota por parte del Ayuntamiento de Reus aprobado en pleno.  

 
Considerando que en base al citado recurso contencioso administrativo, la 

sentencia 16/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Tarragona 
determina: 
 
1. "Que las entidades municipales, como todo el Estado (del que son parte esencial), 

están sujetas en primer lugar a la Constitución y el artículo 2 de la misma, que 
establece la indisolubilidad de la nación española".  

 
2. "Indudable el derecho de los políticos que forman las instituciones locales a 

sostener la conveniencia, e incluso la necesidad, de la independencia de Cataluña, 
pero no se pueden instrumentalizar las instituciones que dirigen para lograr esta 
finalidad, porque ello las colocaría en el imposible lugar legal de incumplir la 
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Constitución bajo el pretexto de una supuesta voluntad popular", y que por tanto, 
"las instituciones, como tales, han de cumplir en todo momento con las leyes, la 
primera de ellas la Constitución, y no pueden realizar acto alguno que la 
contravenga o conculque". 

 
3. "No es legalmente posible que una institución pública adopte decisiones de puro 

posicionamiento político ajeno a sus propias competencias decisorias, en general, 
pues ello sería tanto como imponer dicho posicionamiento a todos los que están 
sometidos a su autoridad, pero menos aún es posible este posicionamiento si el 
mismo contraviene el tenor literal de la Constitución. Y es que, ciertamente, los 
representantes políticos pueden utilizar las instituciones de las que forman parte 
para expresar su propia posición política, como se observa cotidianamente, e 
incluso pueden realizar declaraciones institucionales como el ente del que forman 
parte y como elemento de su actividad política ordinaria. Sin embargo, excede y 
desborda claramente el ámbito de la libertad de expresión y de acción política el 
disponer recursos públicos para llevar a cabo finalidades contrarias al 
Ordenamiento jurídico, en los términos en los que hoy existe”. 

 
4. "Que considerar la independencia de Cataluña como una finalidad de interés 

común supone ignorar que se trata de un tema notoriamente polémico y sobre el 
que no existe, en absoluto, un consenso; se trataría en todo caso de una finalidad 
de interés común de los representantes políticos que deciden la adhesión a la 
asociación, pero en modo alguno es una finalidad de interés común de los vecinos 
del Ente que se asocia, al tomar claramente partido por una opción política en 
detrimento de la otra opción, sobre una materia que, se insiste, no pertenece al 
ámbito de la competencia local.  

 
Considerando que en su resolución judicial el Tribunal determina que la 

adhesión del municipio a la AMI supone una " vulneración de la legalidad en el que 
nos ocupa, por cuanto se ha instrumentalizado el propio Ente para una finalidad 
partidista, en los términos referidos por el Tribunal Supremo. Y que la Asociación 
tenga otras finalidades no impide considerar, como algo notorio a la vista de su propia 
denominación y actuación, que su finalidad esencial es coadyuvar al proceso 
independentista catalán, finalidad que es partidista y política, además de estar 
completamente fuera de las competencias municipales, por lo que no es posible que 
un Ayuntamiento o entidad local, como tal y con plena vulneración de la Constitución, 
participe del ejercicio de esta finalidad, sin perjuicio, se reitera, de las actuaciones de 
sus cargos electos.  

 
Considerando que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de 

Tarragona, estima el recurso presentado y declara nulos todos los Acuerdos de Pleno 
y los Decretos firmados en el Ayuntamiento de Reus sobre la adhesión y pago de 
cuotas del municipio a la AMI.  

 
Considerando que Sant Cugat, en su condición de miembro de la AMI de 

desde su adhesión el 19 de diciembre de 2011, se encuentra en una situación 
equiparable a la que el juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1 de Tarragona 
obliga a corregir al municipio de Reus. 

 
Los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos proponen al 

Pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Declarar nulos los acuerdos alcanzados en el Pleno municipal de 
19 de diciembre de 2011 sobre la adhesión de Sant Cugat a la asociación de entes 
locales “municipis per la independència” (AMI), causando baja automáticamente de 
dicha asociación en virtud de este acto. 
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SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a anular los decretos aprobados que 

hacen efectiva la adhesión de Sant Cugat a la AMI y el pago de las cuotas 
correspondientes respetando la legalidad vigente y la Constitución.   

 
TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la AMI, y a los grupos 

parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlament de Cataluña, así como 
también, a la Delegación del Gobierno en Cataluña.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Esta moción responde, pues bueno, hace tiempo ya, en 2013, Sant Cugat se adhirió a 
la Asociación de Municipios por la Independencia, se votó aquí en el Pleno y nosotros 
votamos en contra, porque entendíamos que no respondía o que no se adaptaba a la 
neutralidad de los poderes públicos que ha de respetarse por parte de un 
ayuntamiento, cualquiera, y en este caso el de Sant Cugat. Nosotros hemos ido 
pidiendo cada año que Sant Cugat saliera de esta Asociación de Municipios por la 
Independencia y al final ha habido una Sentencia, no sé, por causa de una denuncia 
de varios particulares y de alguna entidad en el municipio de Reus, a los Tribunales 
Contenciosos Administrativos, por la cual el propio Tribunal ha sentenciado que no es 
correcto que el municipio esté adherido a esta Asociación de Municipios por la 
Independencia, porque con ello se está financiando una opción política. De hecho, 
uno de los argumentos que dice es que “considerar la independencia de Cataluña 
como una finalidad de interés común, supone ignorar que se trata de un tema 
notoriamente polémico y sobre el que no existe, en absoluto, un consenso. Se trataría, 
en todo caso, de una finalidad de interés común de los representantes políticos que 
deciden la adhesión a la Asociación pero en modo alguno es una finalidad de interés 
común de los vecinos del ente que se asocia. Al tomar claramente partido por una 
opción política en detrimento de la otra opción sobre una materia que se insiste, pero 
no pertenece al ámbito de la competencia local”. Considerando todo esto y que el 
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Tarragona estimó la demanda y obligó 
al ayuntamiento a sacar a la propia ciudad, representada en el ayuntamiento, de esa 
asociación, declarando nulos aquellos acuerdos del Pleno, solicitamos que en Sant 
Cugat se haga lo mismo, dado que es lo que legalmente corresponde.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nosotros 
intentaremos abordar no desde el punto de vista legal, sino un punto de vista más 
banal, que es, bueno, que hemos estado revisando los Presupuestos de 2017, hay 
centenares de asociaciones que movilizan una gran parte de ciudadanos y el 
Ayuntamiento subvenciona con dinero de todos, en pro del interés común, más de 
300, creo que contamos. Sin ir más lejos, recientemente, nos reuníamos, por ejemplo, 
con los clubs de baloncesto de la ciudad, que este año celebran el hito deportivo 
histórico de que Sant Cugat sea la ciudad catalana del baloncesto, el Bàsquet Català 
2017, un hito histórico. Unas entidades, como son el Cubasquet o como es la Unió 
Esportiva Sant Cugat, que aúnan a casi 1.000 familias de toda la ciudad, 1.000 
personas, 1.000 niños. Podríamos hablar también, bueno, pues, de qué es lo qué 
aporta el Ayuntamiento a este tipo de clubs deportivos, en el caso del Cubasquet 
5.000 euros y en caso de la Unió Esportiva Sant Cugat 9.700 euros. Estamos 
hablando de 1.000 santcugatenses. Podríamos hablar también de la deuda que el 
Ayuntamiento sigue teniendo con el Centro Castilla La Mancha, más de 3.000 euros, 
desde el año pasado. El Centro de Castilla la Mancha que da de comer a centenares 
de personas, entre los cuales, muchos convergentes, recuerde, en sus reconocidas 
comidas populares, o de la Asociación del Párkinson de Sant Cugat, que se dota 
anualmente con un presupuesto de 3.000 euros. Como estas asociaciones de 
implantación local de interés arraigadas en la ciudad hay muchas, mientras pagamos 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.03.17                    pàg. 67 

 
ESBORRANY ACTA 

una cuota de 8.300 euros a una asociación cuya finalidad es dar de comer a la gente 
afín y que no aporta nada, absolutamente nada a la ciudad, más que un cartel en la 
Carretera de Rubí, que con toda probabilidad seguramente hemos pagado también de 
las arcas municipales. Por tanto, solicitamos que se anule este acuerdo de adhesión a 
la AMI de inmediato y que estas aportaciones correspondientes a la cuota de 2017 se 
reviertan efectivamente en el bien de la ciudad y sus ciudadanos.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Como ya dice, la 
Sentencia es un tema también, es un tema político en realidad. Volvemos una y otra 
vez a debatir esto. Ya hemos escuchado la cuestión del día de la marmota muchas 
veces. Volvemos a debatir esto, pero me causó curiosidad una cosa, que es que la 
AMI no está declarada de interés común por el Juzgado, o sea, esta posición 
independentista ellos dicen, no está declarada de interés común, pero es el mismo 
argumento que usó….ese mismo argumento se podría hacer para tumbar el Dictamen 
del Tribunal Constitucional cuando prohibieron las corridas de toros en Cataluña, 
porque el Tribunal Constitucional dijo, es que las corridas de toros son de interés 
nacional, ¿Y dónde está la encuesta? ¿Dónde está la votación? ¿Dónde está el 
debate social que hubo cuándo…? Las corridas de toros ellos las declararon de 
interés social unilateralmente. Entonces yo creo que con la AMI, si le aplicamos esta 
norma, que dice el Juez, estaríamos aplicando una doble vara de medir y tal vez esta 
norma, cuando llegue, si llega al Tribunal Constitucional, a lo mejor la tumba el 
Tribunal Constitucional, de ahí lo otro serán consideraciones políticas que ya serán 
parte de un rico debate.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Molt breu. Nosaltres ens abstindrem. En primer lloc, perquè no estem d’acord en com 
planteja la moció el Partit Popular, però també perquè ja en el seu moment ens vam 
abstenir quan es va votar sobre la incorporació a l’AMI, d’aquest Ajuntament, nosaltres 
creiem que no té sentit formar part d’una entitat per la independència sinó que tindria 
molt més sentit ampliar les mires i parlar doncs del que és més bàsic i que necessitem 
primer que és el dret a decidir i poder exercir el dret a fer un referèndum. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo ara 
mirava i esperava potser trobar-me els membres de Societat Civil Catalana que van 
venir l’altre dia a increpar en aquest Ple, ja que en veritat són els que van portar 
aquest recurs als Jutjats, en el cas per l’Ajuntament de Reus veig que no hi són, 
segona oportunitat que tenien de demostrar que tenien una altra actitud i una altra 
maner de fer i no han comparegut. En tot cas, que el PP torni a portar una moció que 
en origen també va exactament, prové de la mateixa entitat, doncs tampoc és 
sorpresa, però bé. Aquesta moció doncs com deia el company del Partit Popular, té 
l’origen en una sentència concreta del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Tarragona, una, n’hi ha 13 en sentit contrari. N’hi ha una única i exclusiva en aquesta 
línia per la qual el Jutge, Guillermo Peral, estima la demanda presentada com deia per 
Societat Civil Catalana, que darrerament li han trobat el punt a això d’anar als Jutjats, 
vull dir, aquí a Sant Cugat ja han anat per l’estelada, que els fa nosa, suposo que com 
que les manifestacions aquestes de la seva majoria silenciosa, que de fet és cada cop 
menys silenciosa i menys majoria, doncs no donen de si, i aturar el cop separatista al 
carrer amb manifestacions que ells consideren de suport massiu, 6.500 persones, 
segons la Guàrdia Urbana, 15.000 segons la pròpia organització, doncs això són 
massives, quan surt 1,5 milió de persones al carrer no són massives, és que la 
majoria està pel contrari. Bé, són maneres d’interpretar els números. Com deia se’n 
van als Jutjats a portar aquest tema, aviat demanaran l’aplicació del 155 de la 
Constitució, és a dir, la suspensió de l’Autonomia. Ja ho van dir a la manifestació, ho 
van reiterar varis cops, era un dels càntics que se sentia, on hi havia companys 
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d’aquest Consistori allà, doncs bé, no sé cadascú, jo en tot cas no defensaré que em 
suspenguin l’Autonomia, doncs porten als Jutjats això, un Jutge concret accepta el 
recurs de Societat Civil, això, que és una entitat amb vincles feixistes com Societat 
Civil doni lliçons de Democràcia ja és sorprenent, però que els Jutjats acceptin aquest 
recurs i ho acceptin qüestionant una entitat com l’Associació de Municipis per la 
Independència, que és una associació plenament legal, legalment constituïda, inclosa 
al Registre de Partits, i que ha defensat i ho ha dit reiteradament que els conflictes 
polítics s’han de resoldre per la via del diàleg, doncs ja no és que sigui sorprenent sinó 
que és paradoxal. Si a més, els Jutjats li donen la raó a Societat Civil doncs ja veiem 
quina és la situació actual de la justícia en el nostre país. En tot cas, és una sentència 
clarament política, que no hi ha un raonament jurídic de fons, jo me l’he llegida, però 
com jo molta altra gent, entre altres coses perquè un Jutjat Contenciós Administratiu 
no és qui per dir si és inconstitucional o no defensar la independència de Catalunya o 
qüestionar la legalitat de l’AMI. De fet, el propi Tribunal Constitucional que tant 
defensen ha dit que defensar la independència a Catalunya és plenament 
constitucional, el que qüestiona, en tot cas, és les vies per a fer-ho, suposo que com 
que no tenim capacitat d’anar als Jutjats i que ens donin la raó com a vostès doncs no 
hi acudim i el que fem és sortit al carrer, en aquest cas, la majoria d’aquest poble. 
Nosaltres evidentment, doncs no recolzarem aquesta moció, entenem que Societat 
Civil Catalana no és ningú per donar-nos lliçons de Democràcia, ni de dir-nos què és 
el que interessa a la ciutadania de Catalunya, ni de res, i molt menys per intentar 
limitar la lliure capacitat d’associació d’aquest municipi que per una majoria 
amplíssima, tant de suport popular com d’aquest Consistori, doncs ha decidit adherir-
s’hi, per tant, doncs vagin als Jutjats ja que al carrer són poquets, suposo que als 
Jutjats els surt més a compte.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, jo crec que això que ha dit l’Èric ara, a l’últim moment, és que és la clau. Nosaltres 
als Jutjats no ens donen la raó, som forces polítiques, estem representades, tenim 
majoria i els Jutjats es cenyeixen a una llei que va en contra dels nostres 
posicionaments. Per tant, la llei és injusta i les lleis injustes doncs s’han de canviar i 
estem en això. Nosaltres no estem d’acord, efectivament, ni amb els acords ni amb 
els atesos ni amb el títol ni amb el fons, gairebé només amb la data. Creiem que l’AMI 
no només té raó de ser, sinó que és imprescindible, és una associació de municipis 
independentistes, que el que fa és constatar una realitat que a vostès no els agrada, 
que és que la immensa majoria dels municipis d’aquest país són independentistes i 
tenen ganes d’iniciar una ruptura democràtica i un procés constituent. Jo els emplaço 
a que facin una associació de municipis constitucionalistes. M’agradaria saber quants 
en trobarien, un a tot estirar? Dos? Quan tinguin l’associació feta vinguin i fem una 
competició de legitimitats, a veure doncs qui en té més. Jo crec que seria un bon 
baròmetre per veure com està el pati al nostre país, no els sàpiga greu, intentin-ho, 
deixin d’agafar-se a la llei, facin campanya pel no, que la llei canvia, que l’estem 
canviant, que la canviarem d’aquí a poc. Simplement una mica avorrida d’aquest 
debat ja i una mica cansats de que se’ns qüestioni la legitimitat de la nostra raó de 
ser. Nosaltres respectem la seva, respectin la nostra si us plau. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: No sé si és el dia de la marmota, però tornem a parlar 
d’aquests temes. Com saben, nosaltres no apostem per la política de la confrontació, 
no ens agrada figurar en una associació amb la qual no compartim els valors, i ho 
hem dit sempre, però som un partit que respecta les decisions democràtiques 
d’aquest Ple. Tampoc ens tremola el pols de dir el què pensem, en veu alta i sense 
haver d’abaixar el cap, encara que tinguem una postura minoritària en aquest 
Consistori i cada dia treballem perquè sigui majoritària en un moment donat. Saben 
quin és el tarannà del nostre partit amb totes aquestes qüestions des del 
començament de mandat. No ens agraden els cartells ni les senyals ni la simbologia 
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que són de part i que no representen a tothom i ho saben, ho saben bé. Per tant, no 
ens trobaran en la divisió. Sí que ens trobaran en el consens, ens trobaran en el 
pacte, ens trobaran en tot allò que sumi i que vagi endavant i que no retrocedim, 
nosaltres creiem que hi ha passes que ens retrocedeixen. Com hem dit, respectem les 
resolucions del plenari perquè hi participem i per tant, som corresponsables de les 
decisions que hi prenem i no tornem a presentar qüestions que es tomben un cop rere 
l’altre. Està molt clar, quan es porten iniciatives com aquestes en el Plenari són per 
guanyar-les, perquè sinó ja sabem perquè es porten, per fer soroll. No creiem en la 
retroalimentació i últimament veiem molta retroalimentació en diferents aspectes i 
excuses per parlar de segons què en una seu plenària. Nosaltres creiem que hem de 
fer una ciutat millor i no per tenir banderes, plaques o senyals que siguin de part no la 
puguem fer. Per tant, no entrarem ni amb l’immobilisme ni amb la ruptura, saben que 
el nostre posicionament és el federalisme i per això ens abstindrem.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Bé, jo seré molt breu, el nostre Grup serà molt 
breu en la intervenció, perquè és que està tan clar el que hem de dir en aquest 
posicionament, no donarem suport a aquesta moció i a més no ens aixecarem al 
plenari, no marxarem del plenari, ens quedarem aquí, donarem la cara, n’estarem 
molt segurs i diem no a que Sant Cugat anul·li l’acord a l’adhesió a l’Associació de 
Municipis per la Independència i, per acabar, Sr. Ciprián, vostè parlava de que hi ha 
una sentència, doncs la resposta..., sí, vostè ha dit que hi havia una sentència i que 
per tant, s’anul·li l’acord de l’adhesió a l’AMI de l’Ajuntament de Sant Cugat..., doncs 
Benejam, vostè ho ha dit? Bé, jo crec que ho ha dit vostè, bé en qualsevol cas, com 
que també és una part de la moció i la moció la subscriuen tots dos, doncs m’adreço a 
tots dos. Dir-los que en aquests moments i en un recent informe del Secretari aquest 
Ajuntament ja va fer un recurs d’apel·lació i es va interposar aquest recurs d’apel·lació 
contra aquesta sentència. Per tant, continuarem amb aquesta adhesió i la bona feina 
que es fa des de l’AMI per arribar a l’objectiu que tots volem.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno, yo primero voy a hacer referencia a esta última intervención, yo creo que al 
margen de los deseos que pueda tener cada partido, que cada partido tiene los suyos, 
lo que es cierto es que desde y lo ha dicho este Juzgado, desde una administración 
pública como es el Ayuntamiento de Sant Cugat o cualquier otro, no se puede 
financiar una opción política. Esta es la conclusión y yo creo que en esto deberíamos 
estar de acuerdo todos, otra cosa es que entendamos es que esta asociación no debe 
hacer política. Yo no sé si, porque yo no creo que aquí nadie esté de acuerdo con que 
ahora financiemos a otras entidades que hacen política pero en otro sentido, es decir, 
que sean unionistas, lo que decía la Sra. Gibert. Yo creo que no lo entenderíamos ni 
nosotros, es decir, es que no lo vamos a proponer nunca porque no creemos que sea 
correcto. La administración pública tiene que ser neutral y ese principio de neutralidad 
es un principio del Derecho, no es un invento, es un principio del Derecho que 
proviene de la Democracia, es decir, votado. Entonces, la CUP, bueno el PSC ha 
comentado, el Sr. Soler ha comentado que las iniciativas son para ganarlas, me ha 
gustado mucho la frase porque yo creo que esa política la ha adoptado desde hace 4 
días, que está en el equipo de Gobierno, porque antes, él proponía mociones, como 
cualquier otro, y las perdía, entonces no entiendo el argumento. La CUP decía que 
esta sentencia va en contra de sus posicionamientos políticos, bueno, es verdad, va 
en contra de sus posicionamientos políticos pero es que no se está yendo en contra 
de posicionamientos políticos, sino de la utilización de la administración para financiar 
posicionamientos políticos, que es diferente, o sea, radicalmente diferente. Ustedes 
pueden estar, pueden tener cualquier posicionamiento político y defenderlo donde 
quieran, aquí en el Pleno, fuera, pero no hay que financiar desde la administración 
esos posicionamientos políticos. Y respecto a lo que ha dicho ERC-MES, aplicar las 
mismas palabras que acabo de decir a la CUP, pero es que ustedes están con una 
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fijación de Sociedad Civil Catalana, en este caso, con la fijación de Sociedad Civil 
Catalana, había otros 5 demandantes en esta demanda, personas particulares que no 
son ninguna entidad y que la sentencia falló a favor de ellos. Usted sólo se fija en 
Sociedad Civil Catalana porque es lo que le interesa. No es tan difícil entender que no 
se está cuestionando la constitucionalidad o legitimidad de querer la independencia de 
Cataluña, no es eso lo que se está cuestionando, se está cuestionando financiarla a 
través de las administraciones públicas. Para la financiación de ideas políticas ya hay 
una ley de financiación de los partidos políticos, que es la que determina cómo se 
deben financiar las ideas políticas y ya está y hay que constituirse en partido político 
para poder recibir ese dinero y si no, pues no se puede recibir dinero para hacer 
política. Todo el mundo, cada partido de aquí, es libre para financiar las fundaciones o 
las asociaciones que estime conveniente, pero desde los partidos, no desde la 
administración y esa es nuestra postura y por eso pedimos que no se financie desde 
el Ayuntamiento, nada más. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Brevemente. Yo quisiera simplemente responder un poco a los señores d’Esquerra 
Republicana, Sr. Gómez, su continua fijación con Sociedad Civil Catalana, nosotros 
no comulgamos también con las actitudes de la AMC, pero en ningún momento las 
hemos tildado ni de fascistas ni de fuera de la ley, al contrario, nosotros respetamos 
otras opciones, cosa que usted no hace y ha hecho varias veces en este Pleno y creo 
que es incorrecto, debería de pedir disculpas. Otra cosa también, le explicaría una 
historia Sr. Gómez, nosotros hace 10 años nacimos aquí en Sant Cugat, éramos muy 
pocos, realmente, éramos pocos. Al cabo de unos años empezamos a trabajar en la 
calle como hemos trabajado directamente hasta la fecha de hoy y actualmente 
nosotros estamos en este Pleno siendo la tercera fuerza, recuerde que usted es la 
cuarta ¿vale? A partir de aquí me gustaría dirigirme también a los señores de la CUP, 
yo entiendo su posicionamiento pero ustedes han creado un oxímoron, que van 
repitiendo constantemente, es decir, ruptura y democracia no es compatible, estamos 
hablando de términos completamente opuestos, por tanto, el razonamiento me parece 
correcto, pero utilicen términos correctos. Y por último a la Sra. Carmela, Fortuny, me 
gustaría comentarle que estamos hablando aquí de un presupuesto de 8.300 euros, 
usted no puede levantarse e irse, usted es responsable de ese presupuesto y si 
ustedes están de acuerdo y ustedes creen que esta asociación puede traer beneficios 
a la ciudad no es nada más honroso que pagarlo de su bolsillo, páguenlo de su 
bolsillo, no utilicen el dinero público, la hucha de toda la ciudad para un beneficio 
propio, como se ha demostrado que es beneficio de partido. Entonces, le agradecería 
que si tanto le gusta esta asociación pues hagan una colecta entre sus afiliados y lo 
paguen de su bolsillo.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Hi ha respostes, entenc, per tant, per 
ordre de les interpel·lacions, diria que al Sr. Gómez li toquen bastants, però sigui breu, 
no entrem en la roda aquella... 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Gràcies, Alcaldessa. Sí, sé el temps que tinc i no pateixi que intentaré no esgotar-lo. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I sobretot que no li facin rèplica, perquè després, 
m’entén?  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
començo, si li sembla, responent al company de Ciutadans. Jo de debò, jo no he 
portat a Societat Civil al Ple, però és que la moció que vostès porten a la primera línia 
ja menciona Societat Civil Catalana i no l’he redactada jo, vull dir, que per tant, tampoc 
aquí ara semblarà que sóc jo que tinc una fixació amb Societat Civil Catalana: 
“considerando que el 9 de septiembre de 2015, Societat Civil Catalana...”, bé, doncs ja 
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està, vull dir, a partir d’aquí no sé, jo crec que la gent del públic té prou coneixement, 
sap llegir i podran veure que no sóc jo el que ha portat el tema de Societat Civil 
Catalana. Jo no em disculparé per dir les coses com són, Societat Civil Catalana té 
vincles amb el Feixisme, ho vam discutir aquí abastament, no m’he disculpat quan ens 
han portat a la Fiscalia, com comprendrà no ho faré perquè vostè m’ho demani en 
aquest Ple, no em disculpo per dir les coses com són. Responent al company del 
Partit Popular, a mi em sorprèn que sigui tan escrupolós quan parla de finançar una 
opció política mentre forma part d’un partit polític que any rere any manté subvencions 
a entitats com Fundación Francisco Franco. Llavors, jo entre la Fundación Francisco 
Franco o l’Associació de Municipis per la Independència, com comprendrà, doncs ho 
tinc molt clar, però jo entenc que vostè no i és respectable, a mi em fa ràbia haver-ho 
de pagar, per això estem construint la República Catalana, però bé, així estem. No 
parlaré sobre la llei de finançament de partits i sobre com s’han de finançar els partits 
o sobre si es financen o no, perquè tots sabem com es financen alguns partits, el seu, 
ho hem pogut constatar abastament, per tant, com el nostre, si de cas, abans del que 
diu la llei de finançament de partits, sàpiga que el financem també amb contribucions 
dels nostres diners, tant que li agrada dir-ho a l’Aldo, dels càrrecs electes, és una 
manera de finançar-se, l’altre és robant. Moltes gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Hi ha torn pel Sr. Soler, per la rèplica, 
per la Sra. Gibert i per la Sra. Fortuny. Sr. Soler, té la paraula. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt breument. Jo l’emplaço, Sr. Benejam, apart de fer 
esclatar de riure al públic, l’emplaço a que digui una moció ideològica que ha 
presentat el PSC no sabent que s’anés a aprovar. No, no, perquè vostè diu: el PSC, 
els Socialistes han presentat mocions en aquest Ple i les hem perdut, sabent que les 
anàvem a perdre”, per temes de ciutat, temes de construir i temes de ciutadania. 
Temes ideològics que sabíem que podíem fracassar, no els presentem, perquè 
entenem que o és fer el ridícul o ara que veig gent jove aquí en el públic és fer 
“postureo” ideològic. I ara ja poden riure, però és així, per tant, digui’m una sola moció 
que el PSC hagi presentat en termes ideològics i jo em callaré. Per tant, no sé, les 
coses han de ser en la justa mesura, potser no li agrada que nosaltres ens 
abstinguem, però ha estat la coherència que hem tingut com a partit durant tot aquest 
mandat i la part final del darrer mandat.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Vaig molt ràpida. Simplement, és que parlar la última és un rotllo, perquè fa molt rato 
que m’intervenia a sobre. Vostè està abonat a “la avestruz” o sigui diu les coses i si 
“cuela, cuela”, i sinó doncs escolti. Què vol dir que vostès no fan subvencions a 
organismes polititzats? Què vol dir que la política és neutra? I la Fundación Francisco 
Franco? I la FAES? I l’Associació del Valle de los Caídos? Home! Tenen un morro que 
se’l trepitgen! Perdoni que li digui, o sigui, tenen un morro que se’l trepitgen! I el 
senyor de Ciutadans, vostès diuen que és un oxímoron i jo ho respecto, però 
l’etimologia no menteix: Democràcia, demo poble, règim del poble; ruptura: és una 
ruptura emanada del poble i, per tant, és més legítima, perquè el poble és el qui més 
ordena i només li dic això. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: L’AMI és legítima, és legal i li continuarem donant 
suport i aquesta intervenció que ha fet vostè sobre el tema d’aixecar-se o no aixecar-
se, jo volia d’alguna manera apel·lar al respecte institucional. Res més. Per això li he 
dit vostès en aquesta institució s’aixequen i marxen, nosaltres mantenim el respecte 
institucional. Moltíssimes gràcies. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Tanquem el debat. Sr. Benejam, sap que 
és extraordinari, que és excepcional, entenc que no hi ha, jo crec que no li han donat 
peu a que contesti. A veure, és que clar tots hem de ser responsables de les nostres 
paraules en el plenari i saber amb la mesura justa per a que l’altre no ens pugui 
contestar. M’entén? A veure, molt excepcional, perquè vostès han estat proponents de 
la moció, i molt breument, però li demano, si vostè provoca o provoca algun comentari 
d’algú altre o falta al respecte li trec la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
D’acord, d’acord. No penso faltar al respecte a ningú. Depèn de com ho entenguin els 
demès, però la Fundación Francisco Franco, les últimes subvencions que va rebre per 
digitalització del seu fons d’arxiu va ser entre l’any 2000 i 2003. Punto. És així, per 
tant, no digui dades falses. He estat concret, no he insultat a ningú. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Exhaurit el debat, els agraeixo molt que haguem 
pogut debatre aquesta qüestió i passarem, doncs, a la votació de la moció. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       4 (C’s i PP)  

Vots en contra: 18 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES i regidor no adscrit) 

Abstencions:       3 (ICV-EUiA i PSC) 
 

20.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I 

CONVERGÈNCIA PER TAL QUE EL GOVERN ESPANYOL REPRENGUI LES 

OBRES DE CONNEXIÓ ENTRE L’A2 I L’AP7. 

 

ANTECEDENTS 
 

Atès que deu anys després de l’autorització́ del Consell de Ministres de la 
licitació de les obres de connexió entre l’A-2 i l’AP-7, seguim esperant l’acabament 
d’aquest important enllaç̧ de dos dels eixos viaris més importants i transitats de 
Catalunya, que consisteix en la construcció́ de 2,4 quilòmetres, dels quals 850 metres 
són de viaducte.  
 

Atès que són nombrosos els avantatges que representarà la posada en marxa 
de l’enllaç̧, per al conjunt del territori, ja que ningú́ discuteix la importància estratègica 
de l’AP-7 com a via ràpida principal que travessa Catalunya de nord a sud, com per 
l’autovia A-2 que connecta transversalment Barcelona fins a Lleida en direcció́ 
Saragossa.  
 

Atès que les obres de connexió́ entre l’AP7 i l’A-2 són un projecte complex, que 
ha patit incomptables paralitzacions, alentiments i noves paralitzacions, i han estat una 
de les principals damnificades de les retallades en inversió́ pública del Govern central 
davant la crisi econòmica. Alhora, ha nascut amb deficiències importants i errades en 
el disseny que, segons els experts, difícilment resoldran les reiterades retencions que 
col·lapsen la via diàriament. 
 

Atès que a aquestes alçades, cal reclamar que es reprenguin sense més 
demora les obres, perquè̀ ningú́ pot posar en qüestió́ que el benefici és molt alt 
respecte de la inversió́ que li manca.  
 

Atès que aquest enllaç̧ significarà̀ una millora en el trànsit comarcal, resolent 
problemes de mobilitat interna en carreteres locals com la C-1413 i la B-225, i posarà̀ 
als endèmics problemes que pateixen les indústries instal·lades a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.  
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Atès que encara més important és concebre aquest enllaç̧ com una mesura 

d’importància vital en la lluita contra la contaminació́ atmosfèrica del territori i, per 
extensió́, de la millora de salut de la nostra ciutadania. És, doncs, una infraestructura 
amb un alt impacte per a l’estat del benestar i per al progrés de la ciutadania.  
 

Atès que en el punt actual del desenvolupament de les obres no estem parlant 
d’una forta despesa pressupostària sinó́ d’eficiència gestora i de la inversió́ en el 
desenvolupament econòmic del país, que repercutiran en positiu en una recuperació́ 
més accelerada del seu creixement industrial i econòmic, amb un alt retorn sobretot 
en l’Àrea Metropolitana, on hi ha situats territoris industrials estratègics. 
 

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 
 

Primer.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que reprengui i finalitzi les 
obres de la connexió́ entre l’A-2 i l’AP-7, de forma immediata, amb un calendari clar i 
detallat de la seva execució́ i garantint que no es tornin a aturar fins a la seva 
finalització́, posant en funcionament aquest enllaç̧ durant l’any 2017.  

 

Segon.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que inclogui les partides 
pressupostàries necessàries i suficients perquè̀ les obres es reiniciïn i no es tornin a 
aturar, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament estratègic del país.  
 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, dins les 
converses que mantingui sobre infraestructures amb l’Estat espanyol, exigeixi el 
compliment dels dos punts anteriors.  

 

Quart.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, i als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, és una moció, és una proposta que no ens estendrem 
excessivament, però crec que val la pena escoltar una mica, val la pena. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Endavant, que aquesta moció és una moció molt 
important també. Endavant, Sr. Soler. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, aquesta és una moció que portem al plenari per 
intentar que es reprenguin les obres de connexió de l’Autopista A-2 i de l’AP-7. 
Tothom té en la seva retina o en la seva memòria de què estem parlant, de quin 
enllaç, de quins són els embussos que dia rere dia, matinada rere matinada, i 
vesprada rere vesprada pateixen en aquest indret. És un interès no només per a Sant 
Cugat, pel nostre municipi, sinó per tota la comarca i que 10 anys després de que 
s’hagués licitat aquesta obra i que a més figurava en la Disposició Addicional Tercera 
del nou Estatut, de l’estatut vigent, no del nou, sinó de l’Estatut vigent que tenim, 
doncs s’han aturat en dues ocasions i aquesta és la segona ocasió que s’atura i 
creiem que és un dels problemes més importants que tenim actualment sobre el tema 
de les infraestructures del nostre territori i de connectivitat del nostre territori, no 
només per Sant Cugat, sinó com he dit, per la comarca, però també pel nostre país. 
Jo sé que l’altre dia, precisament, es va donar la casualitat, bé casualitat no, la 
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circumstància que es van reunir els alcaldes afectats dels municipis afectats, suposo 
que la Sra. Alcaldessa ens podrà donar més detall d’aquest efecte, i senzillament el 
que intenta posar de relleu és que ens posem tots d’acord per intentar desencallar 
aquest tema. Agrairia moltíssim el suport de tots els Grups d’aquest Consistori, tots 
aquells que ostentem responsabilitats en diferents àmbits de l’administració i 
especialment aquells que estan governant a l’Administració Central.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sr. Soler. Té la paraula el Sr. Damià 
Calvet, també per exposar que ens hem sumat a aquesta proposta del PSC.  
 

. TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Efectivament subscriure al 100% les paraules del 
Tinent d’Alcalde Sr. Pere Soler, per tant, anunciar evidentment que donem suport a 
aquesta moció. No estem parlant únicament de l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7, és una 
infraestructura estratègica i bàsica entre dues infraestructures majors, per 
entendre’ns, sinó també de la connectivitat més menuda del que suposen aquestes 
obres, la C-1413, que en el tram, diguéssim, entre Sant Cugat, passant pel Polígon de 
Can Calopa, el desviament cap a Castellbisbal, cap al Papiol, la continuïtat cap a 
Molins de Rei, doncs també estan afectades per aquestes obres i que es completi 
aquest enllaç donarà efectivament sortida a tot el que el Tinent d’Alcalde Sr. Pere 
Soler esmentava i, efectivament, la setmana passada l’Alcaldessa va participar en una 
trobada d’alcaldes i alcaldesses de la zona, una trobada promoguda per l’Alcalde de 
Castellbisbal, per tal d’exigir que el Ministeri de Foment compleixi amb aquests 
compromisos que abans expressava i porti a terme aquestes obres que porten, 
efectivament, un retard d’uns 10 anys. En aquesta trobada, que es va publicitar, es va 
acordar procedir a la futura constitució d’un grup de municipis afectats pel retard 
d’aquestes obres, també es va acordar que en aquest grup de treball, que no només 
sigui institucional, sinó que s’hi puguin afegir Cambres de Comerç, i entitats 
empresarials i sindicals, en definitiva els agents socials i econòmics del territori i 
també demanar una reunió amb el Ministeri de Foment, per tal de cercant la 
complicitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, exigir la continuïtat d’aquestes 
obres.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres estem d’acord en que es sol·liciti la represa d’aquestes obres, obres que ja 
l’anterior Ministra de Foment, Anna Pastor, va dir aquí a Sant Cugat un cop que va 
venir a inaugurar el Celler Cooperatiu, les obres del Celler Cooperatiu finançades pel 
Ministeri de Foment, que es reprendrien immediatament, es van reprendre i ara estan 
en un període d’una parada per un tema tècnic, o sigui, les explicacions que ens han 
donat a nosaltres, un tema tècnic i de pressupost, però que les tornaran a reprendre 
de seguida que es pugui i és l’explicació que donarà i suposo que li donarà a vostè 
l’actual Ministre, però ja van començar aquestes obres quan el Partit Popular va tornar 
al Govern l’any 2011.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, per reivindicar un compromís incomplert, 
per part del Govern espanyol, ja fa més 10 anys, de fet ja fa 10 anys que es van 
començar les obres i no hi ha manera de que es puguin acabar. Ens hem sumat a 
aquesta moció igual que ho vam fer fa 3 anys, també, a la moció institucional que vam 
fer amb la mateixa reivindicació, i perquè el cost d’allargar l’obra d’una infraestructura 
ja compromesa i començada creiem que és intolerable. Tot i així, deixeu-me que 
aprofiti per demanar també la urgent priorització del transport públic pel que fa a la 
mobilitat territorial. Quan es demana l’acabament d’aquesta obra per connectar el 
Vallès Occidental i el Baix Llobregat, assegurem que per ara no hi ha cap connexió 
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gratuïta i que només es pot fer a través del peatge de Martorell, ens oblidem que el 
vehicle privat no és gratuït, ni tan sols surt més barat, si tenim en compte les 
conseqüències que té sobre les persones i sobre el medi ambient. Necessitem 
connexions amb el Baix Llobregat que beneficiïn a la majoria, que siguin superadores 
de desigualtats, que no tinguin un impacte ecològic desproporcionat, necessitem més i 
millor transport públic, sense excuses. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
amb aquesta moció el que visualitzem és un cop més l’exemple de l’estat en que es 
troben les infraestructures al nostre país, i de fet la deixadesa permanent dels 
Governs espanyols, d’un i altre color, i aquí no hi ha excepció, ni massa diferències 
entre el Partit Popular i el Partit Socialista, potser l’excepció és que el Partit Socialista 
arriba a pressupostar però després no executa, ho dic perquè aquesta obra ja ve del 
període Zapatero i va ser en el mateix període que va començar a aturar-se, llavors 
també per a contextualitzar-ho. Malgrat això, nosaltres evidentment hi donarem suport 
i hem donat sempre suport a que es finalitzi aquesta obra, hem presentat any rere 
any, durant tots aquests anys, esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per a 
que això s’incorpori. Les hem perdudes, de fet que s’hagués incorporat tampoc era 
garantia que l’obra s’acabés, per tant, al final, serveix pel que serveix i jo he d’aprofitar 
per dir que lamentablement nosaltres no ens podem creure que siguin problemes 
tècnics, la Ministra Ana Pastor a l’any 2014, quan va venir a Sant Cugat, es va 
comprometre que en un any això estaria acabat, n’ha passat més d’un i més de dos, 
per tant, no, casualment els problemes tècnics sempre sorgeixen als Països Catalans, 
la manca d’infraestructures és la que és, però mentrestant a la resta de l’Estat sembla 
que sí que s’acaben les obres i sembla que els problemes tècnics no s’esdevenen o 
no s’esdevenen al mateix nivell. Nosaltres votarem a favor, però assumim una realitat i 
és que aquesta obra només l’acabarem amb la República Catalana i és una cosa que 
potser va bé que ens anem conscienciant tots i totes.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nuestro 
Grupo municipal dará voto positivo a la moción presentada por Convergencia 
Democrática de Catalunya y el Partido Socialista, ya que coincidimos plenamente con 
el diagnóstico expuesto en los antecedentes de la moción. Entendemos que el enlace 
AP-7 con la A-2 es una infraestructura necesaria, no sólo para Sant Cugat, ya que 
favorece la conexión del Barcelonés con la Autovía de Zaragoza. Prueba de ello, es 
que nuestro portavoz de Fomento, de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, el 
Sr. Fernando Navarro, ya transmitió esta misma solicitud al Ministro Íñigo de la Serna 
en Comisión reservada para tal fin. En esa misma solicitud se incorporaba la 
propuesta del Partido Socialista como una infraestructura inacabada, por tanto, 
también apoyó esta propuesta. Allí seguramente es dónde toca, a los partidos con 
representación nacional, como Convergencia, como Esquerra Republicana, como 
Iniciativa, o como el propio PSC, es donde toca realmente solicitar lo que corresponde 
a Catalunya. Podemos hacer todos los lobbies de presión que sean necesarios pero 
no tendrán ningún efecto si no se hace fuerza donde realmente toca. Por favor, 
hagamos mociones que podamos desde el Ayuntamiento gestionar y no que escapen 
completamente a nuestras competencias, como esta. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: De tota manera Sr. Ciprián, jo vull pensar que el 
Ministre que ha sigut alcalde, que 10 alcaldes hi anem a explicar les dificultats que 
tenim, home, com a mínim, jo crec que mostrarà sensibilitat, no sé, sóc ben pensada i 
ben intencionada i, per tant, ha sigut alcalde i sap que els alcaldes com a mínim tenim 
un pes, per tant, bé, ho intentarem. Sra. Gibert, té la paraula. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Molt breument. Jo celebro que l’excusa dels problemes tècnics sigui una excusa tan 
internacional, que és una cosa que estigui sempre quan no és té a mà una segona 
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explicació i en aquest cas, doncs jo tampoc me’ls crec massa, però bé, en general, 
atenent que és una obra que està a mitges i que la demora és força inexplicable i que 
realment és una obra que milloraria moltíssim la circulació, tan castigada per la 
indústria a la nostra zona i el flux continu en aquests dos eixos, tot entenent que la 
prioritat no és sobre el trànsit rodat per la nostra formació, sinó que preferiríem que es 
potenciés d’una forma clara i diàfana el transport públic al si de la comarca, però 
també connectat amb tot el que és l’àrea metropolitana d’una forma, diguéssim, més 
unívoca, doncs pensem que és bo per a la comarca i per les connexions que en ella hi 
ha i llavors votarem a favor, en conseqüència.  
 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, molt breument. D’entrada agrair les mostres de suport 
a la moció, però si se’m permet, Ramon i Núria, totalment d’acord que cal potenciar el 
transport públic, és evident. Tota la gent que treballa a la Zona Franca o treballa al 
Baix Llobregat la seva manera de poder transportar-se d’una manera ràpida i eficaç és 
a través del vehicle privat, malauradament, perquè les connexions de transport públic 
són les que són en aquest moment. Per tant, totalment d’acord, però una cosa no treu 
l’altra, és una connexió que és necessària en aquests moments, perquè estem 
connectant dues vies principals del nostre territori i del nostre país, a més d’això que 
deia el Tinent d’Alcalde, en Damià Calvet, respecte als vials que tenen els municipis 
del costat de connectar-se, Castellbisbal és allà mateix en el nus i no té ni una 
connexió directa ni amb una via ni amb l’altra. Èric, home!, ens has tornat a colar la 
panacea de la República Catalana, està bé, està bé, trobar sempre algun tipus d’indici, 
però també m’agradaria ja que si contextualitzem contextualitzem-ho tot, aquesta va 
ser una obra planificada per un Govern Socialista i va ser assumida per un altre 
Govern Socialista a la Generalitat i a l’Estat, entre els quals, vostès a la Generalitat 
també hi formaven part, per tant, també ho hem de contextualitzar i vam planificar 
aquesta infraestructura malauradament que avui en dia està aturada i que no s’ha 
acabat. I per tant, doncs creiem que s’ha de tirar endavant. 

 
A veure, Aldo, tema lobbies i tema territori, home!, si Sant Cugat no pot dir res 

respecte a aquesta infraestructura “apaga y vámonos”, perquè no és una competència 
de l’Ajuntament, però tampoc és una competència de l’Ajuntament la Sanitat, no? i bé 
que ens hi posem, o tampoc és una competència, jo que sé, altres serveis o 
infraestructures que tenim al nostre municipi, però que ens hem de preocupar perquè 
formen part del nostre municipi, a més, ens ajudarà a la reactivació econòmica i ens 
ajudaran a tot allò que sigui, no només en el nostre municipi, sinó a la comarca i a la 
comarca tenim coses a dir també, crec jo, i és un lobby de pressió. Vull dir, no fa gaire 
també van anar tot un seguit d’alcaldes a Madrid a intentar desencallar també tot el 
que seria l’eix del Mediterrani i tampoc és una infraestructura que ens pertoqui 
directament, però sí que en traiem un benefici com a territori, com a ciutat i com a 
comarca.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Li 
volia recordar al Sr. Gómez que la Ministra no es va comprometre a tenir-les 
acabades en un any. Li van preguntar aquí els periodistes, li van preguntar quan 
estarien acabades, no, no, va dir que els tècnics que havien projectat l’obra li havien 
assegurat que trigaria un any, des de la represa de les obres, però ella evidentment va 
dir això, el què els tècnics li havien dit, però no va assegurar que es faria en un any. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, ja 
he dit que els problemes tècnics no ens els creiem, almenys des del Grup d’Esquerra 
Republicana, per tant, ja està. Jo, Sr. Tinent d’Alcalde, és que si no li dic Sr. Tinent 
d’Alcalde se m’enfada, per això ho dic, el company del Partit Socialista, sí, perquè el 
Ple passat m’ho va retreure, bé, és cert, va ser una infraestructura consensuada entre 
dos Governs on hi havia membres Socialistes, però qui va decidir deixar de complir 
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amb el Pressupost General de l’Estat i, per tant, de dotar-la, no va ser un Govern on hi 
hagués Esquerra Republicana. No, això és així, Esquerra Republicana no ha participat 
de cap Govern de l’Estat espanyol ni tenim voluntat de fer-ho, per tant, jo només he 
constatat una cosa i és que l’espoli econòmic al nostre país ha estat amb Governs del 
Partit Popular i ha estat amb Governs del Partit Socialista i que aquesta infraestructura 
també respon a aquesta realitat i això li pot agradar o potser no li agrada tant, 
nosaltres a fer la pressió i a defensar aquesta infraestructura ens hi trobarà a Madrid 
igual que ens hi trobarà aquí, segur, però deixi’m dir que la realitat també és aquesta i 
jo l’he de dir. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Crec que queda aclarit, però Sr. Gómez, 
vostès també van governar amb els Socialistes al Govern Tripartit de la Generalitat, la 
realitat és de tots, vull dir, que tenim la situació que tenim. L’espoli és clar i evident i és 
més, el Celler Cooperatiu es va pagar amb els impostos de tots i totes, perquè quan 
l’1% patrimonial del Ministeri subvenciona i, per tant, paga el Celler Cooperatiu, vol dir 
que ho fa amb els diners de tots i totes, els que estem aquí i d’altres. Passem a la 
votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(La present moció fou aprovada per assentiment dels 25 membres electius 

presents). 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda institucional. Moltíssimes gràcies. 
Gràcies pel recolzament. 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

21.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA LA 
REVISIÓN DEL IVTMU EN LOS CASOS EN LOS QUE NO HAYA EXISTIDO 
INCREMENTO REAL DE VALOR. 
 

Dado que el 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la 
cuestión de inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un Juez de lo 
Contencioso Administrativo de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1), 4.2.a) y 7.4) de la 
Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía Municipal. 
 

Dado que dichos preceptos que regulan tal gravamen, idénticos a los recogidos 
en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra Ordenanza Reguladora, han sido 
declarados inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación 
situaciones de inexistencias de incrementos de valor. 
 

Dado que lo declarado inconstitucional es la Norma Foral, pero es más que 
previsible que el Tribunal Constitucional en breve resuelva las numerosas cuestiones 
planteadas por otros Juzgados y Salas de lo Contencioso Administrativo, relativas 
específicamente al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aplicable al resto 
del Estado en el mismo sentido que la del Juzgado de Guipúzcoa y la norma foral. 
 

Dado que dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un 
impuesto cuya exigencia es potestativa. 
 

Dado que su devengo ha obligado a numerosos contribuyentes a hacer frente a 
pagos aun no habiendo obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de 
viviendas y locales en nuestra localidad. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.03.17                    pàg. 78 

 
ESBORRANY ACTA 

Dado que dichos pagos pudieron ser motivados por una elección personal, fruto 
de la necesidad o bien por una imposición legal, como han sido los supuestos de 
ejecución hipotecaria. 
 

Por todo ello consideramos que el Ayuntamiento de Sant Cugat ha de arbitrar 
con carácter urgente medidas al respecto y por todo ello solicitamos al Pleno  los 

siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Arbitrar, con carácter urgente medidas que, dentro de las 
competencias de las administraciones locales, logren que se exija el tributo con 
arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como para reparar a 
aquellos contribuyentes que hayan hecho frente al gravamen, pese a no existir 
incremento real del valor. 
 

SEGUNDO.- Que de forma urgente, el Ayuntamiento disponga, a través de un 
procedimiento establecido para ello, los medios materiales y humanos, mediante los 
cuales los contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías reales con la transmisión 
de inmuebles, puedan reclamar las cantidades satisfechas, de forma indebida, en 
concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha esmenes de Convergència, ERC-MES, PSC 
i ICV-EUiA. Té la paraula el Sr. Blázquez. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Efectivamente hay una moción y luego dos mociones alternativas y a la hora de 
explicarme o posicionarme pues lo haré todo conjuntamente. El Grupo de Ciutadans 
ha traído al Pleno de marzo una moción en relación al cobro indebido de las plusvalías 
municipales, dicho de forma sencilla, y en este caso, injustas puesto que se aplicaron 
de forma incorrecta en los casos en los que no se registró un incremento real del 
valor, lo cual, en definitiva, ya es una contradicción en términos y por lo tanto no es de 
extrañar que haya sido recogida recientemente en sentencias judiciales que han 
fallado en este sentido. Hasta aquí tenemos la certeza de que todos los partidos 
representados en el Pleno estaremos de acuerdo. Nuestra intención, ya lo digo de 
antemano, habría sido la de poder transaccionar la moción con el resto de partidos, si 
bien finalmente hemos llegado a la conclusión de que no era posible. Demasiado “run 
run” a nuestro alrededor, tanto desde el mundo municipalista, como por parte de 
quienes deben cambiar la Ley de Haciendas Locales, que es la raíz del problema y 
por lo tanto, deberá ser modificada. Me refiero a la responsabilidad última del 
Congreso de los Diputados para realizar este cambio legislativo. Esto ha sido visible, 
me refiero a la imposibilidad, por desgracia, de transaccionarla, ha sido imposible 
observando la moción alternativa que han presentado varias fuerzas políticas 
representadas en este Pleno y es la moción que ha surgido de alguna manera o que 
venía dada por la Federació Catalana de Municipis. Pues bien, nos sentimos o nos 
sentíamos ciertamente cómodos con esta moción, salvo en un acuerdo, que para 
nosotros es importante y que ha sido, bueno, pues el único punto que ha hecho que 
no nos podamos sumar o no lo hayamos podido transaccionar. Se trata del acuerdo 
número 2 y es el que propone que sea una dotación en los Presupuestos Generales 
del Estado la que venga a compensar a todos los ayuntamientos en el momento en 
que tengan que devolver lo indebidamente recaudado. A esto, le podemos denominar 
propuesta unilateral no consensuada y por lo tanto no podemos suscribirla. Nos 
sentíamos más cómodos cuando en la Comisión Informativa de Economía 
Convergencia presentó una moción en la cual se hablaba, nosotros creíamos que era 
lo justo, de consensuar y dialogar acerca de la financiación justa y legítima de los 
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ayuntamientos para hacer frente a todos los servicios que prestan. Este enfoque de 
problema y de realidad nos parece más justo y dicho sea de paso, nos parecía 
también más serio. Es cierto que en la moción alternativa si se incluye este talante 
negociador en el acuerdo tercero, pero repetimos, esto nos parece que entra en 
contradicción con el acuerdo segundo, puesto que ya antes de sentarse a negociar se 
le echa, por decirlo de forma coloquial, se le echa el muerto al Estado. Por lo tanto, es 
nuestra propuesta la de aceptar la enmienda a la totalidad, presentada por la 
Federació de Municipis de Catalunya, es decir, la que recoge este espíritu, que son 
Convergència y algunos Grupos de izquierdas, pero votando de forma diferenciada 
por acuerdos. En este sentido, nuestro voto sería favorable en todos los acuerdos, o 
aceptar todas estas enmiendas, excepto en el acuerdo segundo en el cual, nuestro 
Grupo se abstendría. 

 
Por último, en cuanto a la moción alternativa presentada por el Partido Popular, 

nuestro Grupo se va a abstener. Entendemos que sus acuerdos forman parte de la 
solución, pero que es una moción que se queda corta. Aquí el problema es que 
tampoco se insta a que haya una negociación para la financiación correcta del mundo 
local. Simplemente se pretende que sean los municipios los que sin más, absorban 
todo el perjuicio de una sentencia que supone un revés para las arcas municipales y 
que puede comprometer la labor del Gobierno municipal a corto y medio plazo. Por 
este motivo, repito, nos abstendremos a la hora de votar esta moción alternativa del 
Partido Popular.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Bé, doncs, per tant, tenim una 
complexitat de debat, una proposta presentada per part de Ciutadans, amb una 
proposta alternativa que han presentat una sèrie de Grups polítics, que corresponen a 
Convergència, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC, i hi hauria una altra proposta que presenta 
el Partit Popular i després els dos Grups que no s’han posicionat encara i que faran el 
seu posicionament. Per tant, el que demanaríem és que els Grups proponents de 
l’alternativa passin a presentar la seva proposta. Per part de Convergència té la 
paraula el Sr. Calvet. 
 

MOCIÓ ALTERNATIVA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA DE C’s 

 

- MOCIÓ ALTERNATIVA QUE ELS GRUPS DE CONVERGÈNCIA, ERC-MES, 

PSC-PM I ICV-EUiA PRESENTEN A LA MOCIÓ DE CIUTADANS PER A LA 

REVISIÓ DEL IVTMU EN ELS CASOS ON NO HAGI EXISTIT INCREMET REAL DE 

VALOR. 

 

ANTECEDENTS 
 

Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 
2017,  s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1), 4.2.a) i 7.4) de la Norma 
Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 

Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme 
les modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
 

Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU 
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4) d’aquesta 
llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa 
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declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi 
de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment 
es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de 
la Sentència de referència. 
 

Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en 
relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a 
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no 
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.  
 

En relació als antecedents exposats proposem al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un 
projecte de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència 
d’increment de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest 
impost en els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC. 

 

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, 
en el cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de 
procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en 
relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment. 

 

TERCER.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic 
al voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes 
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient 
les competències que els pertoquen. 

 

QUART.- Que l’Ajuntament de Sant Cugat, en els expedients iniciats a partir de 
la data d’aquest acord els interessats puguin acreditar documentalment la manca 
d’increment real de valor dels terrenys per tal que l’Ajuntament no emeti la liquidació, 
sempre i quan els serveis tècnics resolguin que ha quedat suficientment demostrat 
aquest supòsit. 

 

CINQUÈ.- Dotar els recursos tècnics i humans necessaris per assessorar els 
ciutadans en tot allò referent a la gestió i liquidació de l’impost sobre l’Increment de 
Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 

SISÈ.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del 
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 

. TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Sí, efectivament, hi ha una complexitat en el debat perquè aquest és un tema 
important i que interessa a la ciutadania. Jo vull reconèixer en primera instància 
l’interès demostrat pel Grup de Ciutadans, des del primer moment per aquest tema. 
En Sergio, el Sr. Blázquez de seguida ens en va parlar, de seguida va presentar una 
moció amb els seus raonaments i efectivament hi va haver un diàleg en la Comissió 
Informativa, un diàleg del que nosaltres com a Grup, m’estic referint estrictament a 
Convergència, vam aportar una primera moció, en forma de moció alternativa també, 
però que després va quedar superada per la moció que es va preparar des de l’entorn 
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municipalista, des de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. 
Jo crec que això li dóna molta fortalesa al posicionament que puguem adoptar avui 
com Ajuntament de Sant Cugat, sent un tema d’interès, perquè és un tema de 
preocupació ciutadana, estem parlant d’impostos, estem parlant de la possibilitat de 
que aquests impostos en el futur es vegin modificats, jo crec que el què hem de fer 
com Ajuntament és sumar-nos al debat i al treball que hi pugui haver, des dels 
ajuntaments amb l’Estat, lògicament també recolzats en l’opinió del Govern de la 
Generalitat, per tal que la solució que es pugui posar sobre la taula sigui el més 
harmònica possible, garanteixi els drets dels ciutadans a que no se’ls posin impostos 
per una cosa que no passa, si és que no hi ha increment de valor d’aquests terrenys 
de naturalesa urbana, però alhora que tot això no impacti de manera molt negativa en 
les Hisendes Locals, no impacti en els pressupostos, perquè en definitiva els diners 
recaptats per l’IBI o per les plusvàlues no els tenim en una caixa forta d’aquí 
l’Ajuntament, els tenim per fer i prestar serveis a la ciutadania, per construir 
equipaments i, de fet, en aquest plenari, plenari a plenari decidim tant construcció 
d’equipaments com prestació de serveis que necessiten d’aquests diners. Per tant, 
estem jugant amb tots aquests conceptes, però insisteixo que és un tema de molt 
interès de la ciutadania. Jo vull només recordar que aquest impost, el de les 
plusvàlues no grava l’increment de valor en el moment de les diferents transmissions, 
venda, herència o donació, no grava la diferència entre el preu de compra i el preu de 
venda, grava el valor i el valor es fa en base a uns càlculs, base cadastral amb una 
sèrie de paràmetres de temporalitat, també amb un índex que al final, tot i que un 
pugui tenir la sensació, em refereixo a una persona, o una família, que el preu de 
venda ha sigut inferior al de compra o molt similar o no hi ha hagut un increment que 
motivi aquest impost, el que es parla és del valor calculat amb unes bases que estan 
regulades per una llei efectivament estatal. Llei estatal que encara no s’ha modificat. 
El Tribunal Constitucional el que ha fet és dictar sentència contra una norma foral de 
Guipúzcoa, també una de Vizcaya i, per tant, hem d’esperar a que hi hagi alguna 
sentència del Constitucional cap allò que ens regula a nosaltres, que és una llei de 
l’Estat, no ens regulen les normes forals que han estat o que tenen sentències en 
contra. Quan això succeeixi és d’esperar que les liquidacions que siguin fermes en el 
moment de la publicació, d’aquestes sentències sí que existeix, quedin afectades. No 
obstant, dit tot això, a Sant Cugat aquest tema ja fa anys que s’ha anticipat i de fet, el 
meu predecessor en aquesta responsabilitat, el Sr. Carles Brugarolas, va instar a que 
d’una manera sistemàtica el Pressupost de l’Ajuntament contemplés, tingués 
quantitats reconegudes provisionades per aquelles plusvàlues que tenen recursos i 
estem parlant no d’una xifra menor, estem parlant que ara en el 2017 el sumatori de 
les quantitats provisionades pujaran pràcticament 3 milions d’euros. No totes aquestes 
quantitats van referides a temes de diferència de valor, hi ha una quantitat important 
que està recorreguda per un tema jurídic de si s’ha de cobrar o no s’ha de cobrar. 
Però en tot cas, el problema el tenim, diguéssim, apamat i sistemàticament 
provisionat. La modificació de la norma molt probablement serà immediata, aquest és 
un debat en el que suposo que tots més o menys hi serem com a Grups polítics que 
tenen representació al Congrés dels Diputats i, d’altra banda, i ja acabo, Sra. 
Alcaldessa, els que actualment, persones o famílies, que actualment acrediten 
documentalment la pèrdua de valor, en aquests casos la resolució de cobrament 
s’atura. S’ha d’acreditar en valors de mercat, no només val l’escriptura de venda per 
un preu inferior al de la compra i també nosaltres com Ajuntament podem fer un 
contra-peritatge, però aquestes són situacions que actualment ja estem gestionant i 
que crec que són símptoma d’una bona pràctica per part de l’Ajuntament, informem a 
l’Oficina de Recaptació, també està resolt el tema, ha sortit en altres mocions, de les 
dacions en pagament i dels desnonaments, estan resolts per la Llei 1/2013, però 
nosaltres lògicament ho vam recollir i estem ben atents i amb actitud proactiva, 
recollint aquesta moció de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació, per tal, 
com a Sant Cugat, intervenir en aquest debat i, insisteixo, no castigar a ciutadans 
imposant-los una cosa que no ha passat, si és que no ha passat, però tampoc 
impactar en les Hisendes Locals, per tal de poder continuar prestant serveis i 
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construint els equipaments que Sant Cugat també necessita, en base als 
pressupostos que elaborem cada any.  
 

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

MES: Avia’m, el responsable de la normativa de plusvàlues no és l’Ajuntament, sí que 
ho és de l’aplicació mitjançant els seus Organismes de Gestió Tributària, però en 
qualsevol cas, aquest és un tema que el representant del Partit Popular ha tret en 
diferents ocasions en aquest plenari i jo crec que també és just reconèixer aquesta 
iniciativa que s’ha fet en els darrers mesos per part del seu Grup. En qualsevol cas, 
aquí tenim diferents mocions que totes, jo crec que és cert que era una cosa similar, 
estem davant d’un fet que s’ha produït darrerament, on hi ha una diferència de valors i 
un cobrament emparat en la Llei d’Hisendes i nosaltres, els ajuntaments no som 
aquells que regulem aquesta normativa estatal. Ens trobem davant d’aquesta situació, 
de Guipúzcoa i a Navarra, em sembla que has dit a Navarra, per tant, nosaltres a 
Catalunya, en tot cas, estaríem dintre d’un règim general que caldria transposar o 
adaptar jurídicament. Què és el què volem dir també amb la proposta que realitzem 
conjuntament amb les entitats municipalistes i els diferents Grups citats? Home, els 
ajuntaments no som sols, un de sol, és difícil que puguem regular solament des d’un 
ajuntament i el que cal és regular-ho des de tots i, insisteixo, per exemple, 
l’Organisme de Gestió de la Diputació de Barcelona ho fa pel conjunt de tots plegats. 
Aquesta proposta el que diu és, sí, no s’ha d’aplicar allò que és injust i, per tant, on no 
hi ha una diferència de valors; segon, que no ens passi com en l’IAE. Recordaran 
vostès que durant un temps es va suprimir l’IAE a partir d’aquelles entitats, d’aquelles 
empreses que cobraven menys d’1 milió d’euros i, per tant, aquella font de 
finançament dels municipis va desaparèixer i no va haver-hi una altra dotació per part 
de l’Estat. Per tant, que hi hagi un estudi, un finançament, un reglament, un nou 
finançament local i, per tant, que hi hagi un fons. Això és el que als companys de 
Ciutadans no els agradava, però nosaltres creiem que és necessari que hi hagi aquest 
fons que compensi aquest no ingrés. Segurament s’hauria de pactar, etcètera i per 
això el que demanem és que hi hagi una proposta que en tot el tràmit parlamentari hi 
haurà aquest pacte i evidentment hi seran tots els partits. I l’altra, un parell d’articles 
que es basarien en l’actual, en el moment concret, que és que l’Ajuntament continuï 
fent el que fa i si cal augmentar els recursos sobre les demandes de les persones, 
sobre què hem de fer sobre la seva plusvàlua i, per tant, l’article 5è i, l’altra, que tots 
els expedients, com comentava anteriorment el Sr. Calvet, tots els expedients iniciats 
fins ara i que es pugui documentar el que diem, d’una diferència de valors, quedin 
aturats, quedin aturats a l’Organisme de Gestió de la Diputació de Barcelona, en el 
nostre cas, i en els propis d’altres ajuntaments, si s’escau. Per tant, aquesta és la 
proposta. Segurament en els propers mesos hi haurà propostes més avançades, 
segur que si estiguéssim discutint aquesta moció d’aquí a dos mesos, tindríem alguns 
camins més fets, però entenem que és la proposta més lògica i que resol les 
circumstàncies del valor no correcte, però també de camí comú i de finançament dels 
ens locals. 
 

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

EUiA: Bé, nosaltres ens vam afegir a la moció alternativa, majoritàriament perquè 
creiem que la moció de Ciutadans és una moció precipitada, en el sentit precipitada 
ho diem de que cal esperar com es pronunciarà el Tribunal sobre la regulació de 
l’Impost de les Plusvàlues, com s’aplicarà aquesta regulació i quines modificacions 
haurem de fer, si és que les hem de fer, a les Ordenances Fiscals. Nosaltres, ens 
sembla que el que no podem fer ara és interpretar la sentència i fer canvis que 
després no s’ajustin a la norma, no és la nostra potestat interpretar-la i, per tant, ja 
veurem què passa i com funciona el tema. El que sí que podem fer, creiem, és 
demanar celeritat a l’Estat i que aquest prevegi la compensació als ajuntaments si és 
que els ens locals hem de retornar les plusvàlues cobrades, que no havien tingut cap 
increment. Per tant, estem d’acord amb aquest punt que sigui un provisionament de 
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diners per part de l’Estat. I un altre punt que per a nosaltres és especialment 
destacable i que ens agrada de la moció alternativa és el que promou o intenta 
promoure un debat al voltant del finançament amb els ens locals. Per tant, per aquests 
dos motius ens hem sumat a la moció alternativa. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El PSC subscriu també aquesta proposta i atès 
que forma part de l’equip de govern ja considera representada la seva posició amb la 
intervenció del Tinent d’Alcalde. Demanaré al Partit Popular que presenti la seva 
proposta. Té la paraula, Sr. Benejam. 
 

MOCIÓ ALTERNATIVA DEL PP SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA DE C’s 

 

- MOCIÓN ALTERNATIVA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR A LA “MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA LA 
REVISIÓN DEL IVTMU EN LOS CASOS EN LOS QUE NO HAYA EXISTIDO 
INCREMENTO REAL DE VALOR”. 

 
Considerando que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 

del pasado 16 de febrero ha declarado inconstitucionales parte de las normas del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido 
como plusvalía municipal) de la norma foral tributaria local de Guipúzcoa, en el caso 
en que no haya habido objetiva y realmente un incremento, sino una disminución del 
valor de los terrenos. 

 

Considerando que el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 
establece este procedimiento como un mecanismo muy simplificado para facilitar la 
liquidación y la gestión del Impuesto gravando el incremento cuando se produce la 
transmisión de un inmueble, sin tener en cuenta el incremento real del valor, sino que 
presume “iuris et de iure” que el incremento se ha producido en cualquier caso y sobre 
el valor catastral aplica una fórmula que cuantifica la cuota tributaria teniendo en 
consideración esencialmente los años de la “teórica plusvalía”. 

 

Considerando que en dicha sentencia el TC establece el criterio de que es 
inconstitucional exigir el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana cuando no hay capacidad económica a gravar, y que parece 
evidente que si el impuesto grava un incremento de valor, y éste no ha existido, no 
debe tributarse aunque del procedimiento liquidatorio resulte una cuota a pagar. 

 
Considerando que aunque el TC ha entendido con gran rigor que la “cognitio” 

estaba limitada a las normas en cuya virtud hubiera de resolverse el caso concreto en 
el que el Juez promovente plantea la cuestión previa de constitucionalidad, y éste se 
regía por la Norma Foral; no cabe duda que las cuestiones de constitucionalidad 
planteadas por los Juzgados y Salas de lo Contencioso Administrativo se resolverán 
siguiendo el mismo criterio del alto Tribunal. 

 
Considerando que hasta la crisis de la burbuja inmobiliaria dicho mecanismo 

no planteaba problemas, debido a que siempre se incrementaba el valor de los 
terrenos urbanos, pero que con el estallido de la crisis y la pérdida de valor 
generalizado en los inmuebles –y con el gran número de ejecuciones hipotecarias, en 
las que también se devengaba el impuesto pero cuyo precio suele ser inferior al de 
adquisición e incluso al valor de tasación- se produjeron casos de pérdida del valor de 
adquisición, en la enajenación de éste, y sin embargo había que pagar la “plusvalía” 
del valor del terreno. 

 
Considerando que en sentencia de 18 de julio de 2013 la Sección 1ª de la Sala 

de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó 
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sentencia resolviendo que los casos en los que se acredita que no ha habido 
realmente incremento de valor, no se da el hecho imponible gravado por el tributo y es 
por tanto un caso de no sujeción a éste, obligando a la administración recurrida, el 
Ayuntamiento de Montcada i Reixac, a no exigir el impuesto a la contribuyente que por 
la compraventa de un bien inmueble contrajo pérdidas como resultante de la 
diferencia entre el valor de adquisición y el de venta a consecuencia de la crisis 
económica y del mercado inmobiliario. 

 
Considerando que en este sentido el TSJC expone en su sentencia con 

meridiana claridad que cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha 
existido, en términos económicos y reales incremento alguno, el impuesto no podrá 
exigirse.  

 
Considerando que el TSJC fundamenta su afirmación en que “el incremento de 

valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer 
elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal 
incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas 
de cálculo de la cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho 
imponible, no puede surgir la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia objetiva 
de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como 
consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no 
puede ni debe resolverse a favor del "método de cálculo" y en detrimento de la 
realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia 
y capacidad económica.” 

 
Considerando que esta doctrina jurisprudencial está refrendando otras 

resoluciones como son la sentencia de 21 de marzo de 2013 del mismo TSJC o la 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona nº 13, de 22 de 
enero de 2013, y a su vez se ha visto refrendada recientemente por la referida 
Sentencia de 16 de febrero de 2017 del Tribunal Constitucional. 

 
Considerando que en la referida sentencia el TC confirma la imposibilidad de 

gravar por parte del legislador local una riqueza imponible inexistente, situación que 
entendemos que podría producirse cuando el transmitente pueda acreditar la 
generación de una pérdida de patrimonio con ocasión de la transmisión del bien 
inmueble; constata además que diversos TSJ, entre ellos Canarias, Murcia, Cataluña 
y Castilla La Mancha, han estado admitiendo en los últimos años la prueba de que no 
se ha producido un incremento del valor a efecto de excluir la sujeción a la llamada 
plusvalía municipal. 

 
Considerando que la recaudación del impuesto sobre el incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana durante el periodo 2011-2016 ha sido: 2011, 
11.606.770€; 2012, 13.768.195€; 2013, 14.847.650€; 2014, 16.876.927€; 2015, 
23.797.871€ y en 2016 teniendo en cuenta la rebaja del 18%, aprobada en la Ley de 
Presupuestos del Estado, de los valores catastrales, ha alcanzado un total de 
17.797.871€. 

 
Considerando que muchas de las transmisiones que se han hecho en este 

periodo y muchas de las que se están haciendo en 2017, en nuestra ciudad, son en 
estas mismas circunstancias, con el prejuicio económico que para los contribuyentes 
ello conlleva que podría superar el 50% de las liquidaciones presentadas. 

 
Considerando que el Partido Popular en numerosas ocasiones, ya desde el 

año 2012, ha presentado alegaciones a las Ordenanzas Fiscales en este sentido con 
el objetivo de solucionar, sin la necesidad de acudir a un procedimiento contencioso, 
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la grave injusticia tributaria que el TSJC ya en su día consideró no conforme a 
derecho, y ahora el TC viene a declarar inconstitucional. 

 
Considerando que la recaudación del Impuesto sobre el incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana la lleva a cabo la Diputación de Barcelona. 

 
Considerando, por una parte, el alto índice de litigiosidad de este 

Ayuntamiento y la más que previsible resolución de los tribunales estimando la 
pretensión de los contribuyentes que reclamasen la no exigencia del tributo a causa 
de la pérdida patrimonial resultante de la transmisión (inter vivos o mortis causa) con 
la consiguiente pérdida de recursos municipales (humanos y económicos) y, por otra 
parte, y más importante, la obligación legal de todas las Administraciones públicas de 
servir a los ciudadanos conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, siendo para ellos un 
instrumento a su servicio y no una carga añadida. 

 
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno Municipal la 

adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Realizar un estudio sobre el volumen de transmisiones que se han 
producido en las anteriores circunstancias, con una pérdida del valor de adquisición 
tras la enajenación, valorando numérica y porcentualmente la cantidad total cobrada 
en exceso por el Ayuntamiento desde el año 2011. 

 
SEGUNDO.- Elaborar, previa consulta a la Diputación de Barcelona, un 

procedimiento administrativo ágil y simplificado para la devolución de las cantidades 
cobradas en exceso. 

 
TERCERO.- Realizar una campaña de comunicación con la finalidad de 

informar a la ciudadanía de los derechos que les asisten, y del procedimiento a seguir, 
con fin de poder recuperar las cantidades satisfechas de más. 

 
CUARTO.- Realizar una provisión presupuestaria suficiente para hacer frente a 

la devolución de las cantidades cobradas en exceso. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA PP 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nuestra propuesta va en el sentido de que la idea principal, aparte de coincidir otras 
ideas con las que se acaban de decir en esta moción, que viene de la Federación 
Catalana de Municipios, lo que dice nuestra moción, el fin, es que se cuantifique el 
dinero que se tiene que devolver, que ahora el Sr. Calvet acaba de dar unas cifras 
sobre lo que está provisionado. Nosotros entendemos que estas cifras no son 
correctas, es decir, es imposible que sólo haya 3 millones de euros que se tengan que 
devolver, es imposible, porque desde luego, habiendo recaudado en el año 2016 
bastante más de 15 millones de euros, habiendo recaudado en el año 2015 23 
millones de euros, habiendo recaudado el año 2014 17 millones de euros si no 
recuerdo mal y así hacia atrás hasta el año 2012, que se recaudaron 11, 
evidentemente muchas de las compra-ventas que se han realizado en los últimos 5, 6, 
7 años, desde que empezó la crisis, están hechas en estas circunstancias. No sólo 
dos, como dice usted, o tres, o cinco, sino, muchas más, es decir, son 3 millones de 
euros, pero ya hay una sola que son 900.000 y pico euros. Entonces, claro, el tema es 
que si cuantificamos todo lo que se ha producido entonces sabremos de qué cantidad 
estamos hablando y nosotros no iremos a ciegas pensando o dudando de si esa 
cantidad es correcta o no. Hagamos el estudio y sepamos de qué cantidad estamos 
hablando, puesto que la Diputación tiene todas las escrituras de todas las 
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transmisiones que se han realizado, tiene copia de todas las escrituras, porque 
cuando vas a pagar el impuesto te exigen copia de la escritura. Si no lo tienen en su 
base de datos, bueno, pues que lo miren, no sé, es que para eso nosotros tenemos 
encargada la gestión y ahora hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo 
dice, y usted ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional a una 
norma foral, Sr. Calvet, a una norma foral, sentencia del Tribunal Constitucional, pero 
es que ya teníamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que 
decía en conclusión lo mismo, con otros argumentos, pero lo mismo, es decir, ¿la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no le importa? ¿Sólo le 
importa la del Tribunal Constitucional? Es que estos criterios, la verdad, es que no 
entiendo de donde los sacan, la verdad, la sentencia del TSJC ya decía esto. 
Entonces si ya lo decía en el año 2013, toda la gente que ha pagado desde el 2013 
hasta hoy y que no debería de pagar, según el criterio que han adoptado ustedes ya 
dando como correcto el criterio de la FMC, ¿Por qué con aquellas personas no se 
hizo? Es que yo no acabo de entenderlo. Estoy muy de acuerdo con que se plantee 
esta moción, tanto la inicial de Ciutadans, como la alternativa que se ha planteado por 
los otros partidos, y también estoy de acuerdo con la que hemos planteado nosotros, 
de saber que sería lo principal, de cuánto dinero estamos hablando, cuánto dinero 
habrá que devolver. Ustedes, no sé si van a votar o no a favor, me parece que no, por 
lo que han dicho, o sea, van a votar a favor de la otra, de la alternativa, pero yo creo 
que es una irresponsabilidad no querer saber o no querer que se sepa los datos de 
cuantas plusvalías habría que devolver según esta posible sentencia, que con toda 
probabilidad lo que va a salir de las impugnaciones que ha habido de la Ley estatal, no 
sólo de la ley de Guipúzcoa, que no nos afecta, efectivamente, pero como la ley 
estatal es con puntos y comas igual que la ley foral de Guipúzcoa, pues oye, blanco y 
en botella. Es que no sé, cuál es la duda, yo ya no comprendía cuál era la duda 
anteriormente, lo único que comprendía era que el Ayuntamiento no tenía voluntad de 
dejar de cobrar esas plusvalías municipales porque le venía perfecto para salvar el 
Presupuesto. De hecho, como he dicho antes, desde el año 2011 a 11 millones de 
euros de recaudación, al año 2015, 23 millones de euros de recaudación, esto no es 
doblar, es triplicar y entonces, bueno, claro, algo estaba pasando, algo estaba 
pasando.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
nosaltres hem dubtat bastant amb quina de les mocions donar suport. Donarem 
suport, per no dir els noms, a la que té més proposants. Em sembla, la prova de 
plusvàlua no ens agrada gens a nosaltres d’entrada, però em sembla una obvietat que 
si algú compra per 10 se la ven per 8, ja perd uns diners i que pagui la plusvàlua, com 
a mínim no estem parlant de plusvàlua, estem parlant d’una altra cosa, però la 
plusvàlua no la paga, en sentit estricte. En aquests casos, em semblava evident i, per 
tant, creiem que això és una injustícia i que molts ciutadans ho pateixen. No ens 
oposarem, per tant, a que s’aprovi això, de fet hi votarem a favor finalment, però ens 
preocupa una qüestió: en el projecte de llei aquest de modificació de com es calcula la 
plusvàlua, creiem que l’exempció total, com si diguéssim, podria d’alguna manera 
afavorir determinades formes d’especulació. Aleshores, entenem que, clar, la majoria 
de gent creiem que no són especuladors els qui pateixen això, però seria una manera 
de no penalitzar tant l’especulació i això ens preocupa. Això és el que ens ha fet 
dubtar fins el final entre abstenir-nos o votar favorablement, però creiem, no tenim un 
càlcul que ens faci estar del tot segurs, creiem que és evident que hi ha situacions i 
més en aquests darrers anys on hi ha gent que ha hagut de vendre per necessitat i 
que aquests diners els fan passar-ho força malament. Per tant, votarem 
afirmativament a la moció alternativa que presenten quatre grups. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Doncs si no hi ha més 
intervencions, passem a la votació.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
perdó, només a l’hora de votar recordar que hem demanat que es facin les esmenes 
de l’alternativa en dos blocs, tots els acords per una banda i per l’altra banda, l’acord 
número 2. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord, el segon, sí, Sr. Calvet? 
 

. TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Sí, només per respondre un parell d’afirmacions que ha fet el Sr. Benejam. Diguéssim, 
la recaptació d’aquest impost ve basada en una llei d’obligat compliment i, per tant, no 
es que poguéssim o no poguéssim cobrar-lo, és que l’Oficina de Recaptació el cobra 
automàticament i el que es presenta -entre molts altres papers- a l’hora de recaptar o 
de requerir informació per recaptar aquest impost són les escriptures que parlen de 
preu de venda, no de valor. Tornem-hi, no confonguem els preus de compra i venda 
amb els valors dels immobles, que necessiten de taxacions, de peritatges i de contra-
peritatges. Nosaltres, d’altra banda, tenim provisionat el 100% de les liquidacions que 
han estat recorregudes, no digui que faig trampes, el 100% de les liquidacions 
recorregudes estan provisionades. I finalment, això no és que ens salvi els 
pressupostos, perquè torna a utilitzar un llenguatge que sembla que nosaltres aquí 
recaptem diners i els posem a la caixa forta del “tio Gilito”. No, amb el Pressupost el 
que fem és prestar serveis, construir equipaments, etcètera, etcètera. Llavors, no parli 
com si tinguéssim un afany recaptador per..., no, no, no, escolti, ni salvem 
pressupostos, senzillament aprovem pressupostos en benefici de la ciutat i de la 
ciutadania i lògicament a una llei que regula un impost aquest Ajuntament, com tots 
els ajuntaments de Catalunya i de l’Estat espanyol, també allà on governen vostès, Sr. 
Benejam, també allà on governen vostès, també escrupolosament es cobren en els 
mateixos termes i, per tant, està exigint a l’Ajuntament de Sant Cugat amb una posició 
particular unes coses que ni el seu partit s’aplica. Per tant, faci-s’ho mirar. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
ara veig que sortir per la tangent dient-me que el meu partit no ho aplica i tal, aquí, 
això són hisendes locals, i el tema de la llei, està molt bé que ara demanem al Govern 
de l’Estat que modifiqui aquesta llei, està molt bé, però és que és el criteri dels 
Tribunals i és majoritari ja, no és un criteri d’un Tribunal Contenciós Administratiu de 
no sé on, sinó que és un criteri del propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
d’uns altres, d’altres Comunitats Autònomes, majoritari, és que si hi ha una 
contradicció entre els valors cadastrals i la fórmula que surt de calcular la plusvàlua, 
tal i com diu la llei, i el que preveu la llei, que és que es cobri la plusvàlua quan 
realment hi ha hagut una plusvàlua econòmica, com hi ha una contradicció, això no 
s’ha de dirimir a favor del mètode de càlcul, sinó a favor de la realitat de les coses, i la 
realitat és que no hi ha hagut plusvàlua econòmica i, per tant, no es merita l’impost. És 
el criteri de la meritació i el TSJ de Catalunya el que va dir és, si passa això, no es 
merita l’impost i, per tant, no s’ha de cobrar i no s’ha d’aplicar automàticament la 
fórmula de càlcul. És així, és que és tan senzill com això i vostès ja ho tindrien d’haver 
aplicat. Que ho aplica l’Organisme de Recaptació directament? Bé, doncs que no ho 
faci, no sé.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam. Entenem la seva posició, però miri, 
també li direm molt clar.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Acabo i em respon vostè, si us plau. Amb el tema del valor de compra i el valor de 
mercat. És que clar aquí hi ha diversos criteris. Vostè diu, “el valor no és el valor de la 
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venta, no és la venta”, valor no és preu, però jo dic que sí, que valor és preu, un altre 
tema és una taxació. Esperi, esperi, esperi. Vostè ha de diferenciar entre valor 
administratiu i valor real de mercat. El valor real de mercat és el que algú està 
disposat a pagar per un immoble que tingui vostè. Vostè el vendrà, vostè el posarà a 
la venta a 500.000 euros, perquè creu que el seu pis val molt, bé, però si algú no li 
paga 500.000 euros, doncs no el vendrà i aquell pis no val 500.000 euros i encara que 
digui una fórmula d’una llei no ho val, perquè ningú està disposat a pagar-los, per això 
vostè confon els termes del què és valor. I amb el tema de les provisionades o no. 
Vostè té provisionades només les que els contribuents han impugnat, clar, val, val, 
però és que jo no sé si se’n recorda, no sé si se’n recorda que fins fa quatre dies hi 
havia a les clàusules, a les hipoteques, hi havia clàusules sòl a tota Espanya que no 
estaven impugnades. Al final hi ha hagut un Tribunal Europeu que ha dit que aquelles 
clàusules eren abusives si es donaven diverses circumstàncies i no estaven 
impugnades, per què? Perquè la gent no sabia que les podia impugnar. Bé, doncs en 
aquest cas passa el mateix, per tant, escolti’m, que la gent no ha fet autoliquidacions i, 
per tant, no tenen, no han fet autoliquidacions perquè l’Ajuntament els gira liquidacions 
i no poden fer autoliquidacions, “salvo en contadas ocasiones”, la gent, llavors, paga la 
liquidació que practica l’Ajuntament i té un mes per recórrer i com que no ho fa perquè 
no sap que pot recórrer, doncs clar, aquí estamos, ya está, han aceptado. Doncs no 
és això! No és això! Igual que les clàusules sòl i al final es tindran de donar compte. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam. Permeti’m que discrepi. Nosaltres 
com equip de govern, el primer que vam fer és consultar, evidentment, els Serveis 
Jurídics i els Serveis d’Intervenció d’aquest Ajuntament i li puc assegurar que si els 
Serveis d’Intervenció d’aquest Ajuntament i els Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament 
ens haguessin dit que no es meritava no haguéssim meritat. Escolti, estem vinculats 
nosaltres, estem vinculats amb els informes tècnics! Per tant, siguem seriosos. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: I 
amb les sentències, evidentment. Ja som seriosos, hi ha una sentència que ho diu, 
carai! No m’invento res. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant, escolti, hi ha sentències a favor i 
sentències en contra. Per tant, què ha fet aquest Ajuntament? En base a la seva 
responsabilitat és precisament provisionar allò que està recorregut i, per tant, crec que 
estem actuant amb absoluta responsabilitat. Què a partir d’aquí poden obrir-se 
escenaris diferents? O i tant que es poden obrir! Perquè el tema està als jutjats. 
Només faltaria! I estarem molt atents, perquè el primer és aplicar de manera justa la 
legislació i si es considera a través del Tribunal Constitucional que aquesta legislació 
no s’ha aplicat de manera justa, haurem de respondre, només faltaria, clar que sí! La 
primera, però escolti, el que no podem fer és posar-nos la bena abans de la ferida. Sí 
és això. En fi, votem? Doncs entenc que votarem en primer lloc la proposta de la 
moció alternativa dels Grups de Convergència, ERC-MES, PSC i ICV-EUiA i la 
votarem en dos blocs: en primer lloc, votarem l’acord primer, tercer, quart, cinquè i 
sisè.  
  

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA DE 

CONVERGÈNCIA, ERC-MES, PSC-PM I ICV-EUiA 

 (acords 1r, 3r, 4t, 5è i 6è) 

 

(Aquests acords s’aproven per assentiment dels 25 membres electius 

presents). 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA DE 

CONVERGÈNCIA, ERC-MES, PSC-PM I ICV-EUiA 

(acord 2n) 
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Vots a favor:    21 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no 

         adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      4 (C’s i PP) 
 

(La moció alternativa del PP decau en haver-se aprovat l’anterior). 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

22.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER ASSOLIR LA 
FINESTRA ÚNICA ADMINISTRATIVA A VALLDOREIX. 
 

ATÈS que l’Oficina d’Atenció Ciutadana és un element que permet i propicia la 
participació ciutadana, en tant que és un servei municipal que media entre 
l’administració pública i la ciutadania amb les següents competències: 
  

 Atendre i facilitar les peticions i consultes sobre informació municipal i d’altres 
administracions públiques, així com la tramitació de les demandes, reclamacions i 
suggeriments de la ciutadania, per mitjà dels canals presencial, telefònic i/o 
telemàtic. 

 

 Recollir els escrits dirigits a altres administracions traslladant-los als òrgans 
competents, comunicant-ho a la persona interessada. 

 
ATÈS que al territori de Valldoreix, a banda de l’Ajuntament de Sant Cugat, hi  

regeix l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix: una administració de 
proximitat i amb competències pròpies. 
 

ATÈS que dins dels catàlegs de tràmits locals, a Valldoreix, existeixen alguns 
que estan contemplats en les competències de l’Ajuntament de Sant Cugat i altres en 
les de l’EMD de Valldoreix. 
 

ATÈS que els procediments de competència municipal gestionats per 
l’Ajuntament de Sant Cugat i tramitats a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
mantenen punts desconcentrats a Mira-sol, les Planes i la Floresta. 
 

ATÈS que al territori de Valldoreix no existeix una desconcentració 
administrativa efectiva de la tramitació depenent de l’Ajuntament de Sant Cugat, fet 
que origina que, en molts casos, el veïnat de Valldoreix s’ha de desplaçar al territori 
administratiu de Sant Cugat per a disposar dels serveis que ofereix l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.  
 

ATÈS que l’EMD de Valldoreix disposa de capacitat, competències i 
instal·lacions que permeti la realització conveniada d’actuacions pròpies dels principis 
administratius de desconcentració administrativa. 
 

ATÈS que l’EMD de Valldoreix disposa d’un registre propi diferent del registre 
municipal. 

 
ATÈS que la formalització d’una actuació administrativa que permeti l’existència 

d’un registre municipal, diferent del registre propi de l’EMD, que permeti la realització 
de tramitació municipal a l’EMD de Valldoreix donaria suport a què els veïns puguin 
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accedir a serveis d’una oficina única registral (finestra única) de les dues 
administracions locals. 
 

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

PRIMER.- Impulsar un conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
l’EMD de Valldoreix que permeti la instal·lació efectiva d’una unitat de desconcentració 
administrativa de tramitació pròpia municipal a les instal·lacions de l’EMD de 
Valldoreix. 
 

SEGON.- Estudiar la viabilitat tècnica d’implantar un registre municipal compartit 
(finestra única administrativa interadministracions) a la seu de l’EMD de Valldoreix. 
 

TERCER.- Trametre els següents acords a l’EMD de Valldoreix. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

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

MES: Aquesta és una moció que beu d’una demanda que és, bàsicament, poder 
realitzar el conjunt de tràmits des del conjunt del territori de Sant Cugat, 
independentment que sigui des de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix o 
des dels diferents equipaments descentralitzats que té l’Ajuntament de Sant Cugat als 
districtes. És una moció també que hem tingut l’oportunitat de parlar en diferents 
ocasions amb la Sra. Barbany i, per tant, que les esmenes que presenta el Grup de 
Convergència quedaran, restaran acceptades i algunes les hem treballat i, per tant, ho 
considerem molt positiu. Bàsicament el que diu la moció i si volen ja amb l’aplicació 
sencera de les esmenes que els comentava anteriorment, és l’aplicació de la 
legislació sobre accés dels ciutadans i ciutadanes als procediments administratius, la 
Llei 39/2015, que el que diu bàsicament és que es puguin realitzar el conjunt de 
tràmits en format digital a partir d’un termini, de fet és a partir del 3 d’octubre, a Sant 
Cugat, com saben, aquesta aplicació i segur que estan per aquí els tècnics, ja les hem 
començat a aplicar d’una manera clara, abans del termini i, per tant, ho considerem 
positiu i des de l’EMD de Valldoreix el que creiem és que també s’ha de tirar endavant, 
si és que no ho han fet, en tot cas, no ens pertoca a nosaltres fer una anàlisi de 
l’administració de Valldoreix sobre els seus tràmits. Aquesta, el que diu la moció, 
bàsicament és això, aprofundir en aquesta situació, poder fer els tràmits mitjançant les 
plataformes digitals d’ambdues Webs i per tant, es crea un termini per acabar de 
perfilar-ho que seria durant l’any 2017, 2018 perdó, amb una prioritat en el primer 
semestre, insisteixo, tenint en compte que la tramitació de la Llei 39 és el 3 d’octubre i, 
per tant, allò que quedi pendent d’aquesta llei, diguem-ne, que s’hauria de concretar 
en el termini concret i, per tant, també el que es crea una col·laboració intensa entre 
les dues Oficines d’Atenció al Ciutadà de les dues administracions per a que això tiri 
endavant.  
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES QUE EL GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGENCIA I EL PSC 

PRESENTEN A LA MOCIÓ D’ERC-MES PER ASSOLIR LA FINESTRETA ÚNICA 

ADMINISTRATIVA A VALLDOREIX. 

 

ESMENA 1 

Modificar el redactat de l’atès primer per: 
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Atès que l’Oficina d’Atenció Ciutadana és un servei municipal que posa en contacte 
l’administració pública local i la ciutadania i que compta, entre d’altres, amb les 
següents competències: 
  

a. Atendre i facilitar les peticions i consultes sobre informació municipal i d’altres 
administracions públiques. 

b. Gestionar els tràmits del catàleg de servei que ofereix l’administració municipal. 
c. Tramitar les reclamacions, suggeriments i altres demandes de la ciutadania. 
d. Realitzar totes aquestes tasques mitjançant els canals presencial, telefònic i 

telemàtic. 
 

ESMENA 2 

Afegir un nou atès segon amb el redactat següent: 

 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar subscriure el Conveni marc de 
col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en 
nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, 
l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya 
per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació 
de les administracions catalanes, en data 21/04/2008, conveni que li permet actuar 
com a oficina de registre únic per recollir i traslladar sol·licituds de tràmits a altres 
administracions locals, autonòmiques i estatals. 
 

ESMENA 3 

Al final de l’atès segon afegir: 
, en determinats àmbits d’actuació 
 

ESMENA 4 

Modificar el redactat de l’atès tercer per: 

 
Atès que cada administració, Ajuntament i EMD, disposen de catàleg propi de tràmits 
de la seva competència i que la ciutadania s’ha d’adreçar a l’administració 
corresponent segons quin tràmit vulgui fer, ocasionant el seu desplaçament sovint 
innecessari. 
 

ESMENA 5 

Modificar el redactat de l’atès quart per: 
 
Atès que l’EMD de Valldoreix disposa d’un registre de documents propi i diferent del 
de l’Ajuntament, atesa la seva naturalesa jurídica com a ens propi. 
 

ESMENA 6 

Modificar el redactat de l’atès cinquè: 
 
Atès que les dues administracions estan avançant en la implantació de l’administració 
electrònica i que, de conformitat amb la Llei 39/2015, del procediment administratiu 
comú de les administracions publiques, cal: 
 
a. Garantir que els interessats es puguin relacionar amb l’Administració a través de 

mitjans electrònics, per a la qual cosa han de posar a la seva disposició els canals 
d’accés que siguin necessaris així com els sistemes i les aplicacions que es 
determinin en cada cas (art. 12.1) 

b. Garantir els drets de les persones en les seves relacions amb les administracions 
publiques, com ara:  
i. A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés 

general electrònic de l’Administració.  
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ii. A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les 
administracions publiques (art. 13). 

 

ESMENA 7 

Modificar el redactat de l’atès sisè per: 
 
Atès que, segons l’art. 16.4) de la Llei 39/2015, “els registres electrònics de totes i 
cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera 
que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió 
telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en 
qualsevol dels registres”. 
 

ESMENA 8 

Supressió de l’atès setè 
 

ESMENA 9 

Modificar el redactat de l’atès vuitè per: 
 
Atès que ambdues administracions utilitzen de forma habitual els serveis que ofereix 
el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que asseguren la possibilitat 
d’interconnexió telemàtica que exigeix la normativa. 
 

ESMENA 10 

Modificar l’acord primer per: 
 
Implementar tot allò que la Llei 39/2015 disposa en referència a l’accés a 
l’administració electrònica per part de la ciutadania i de les pròpies administracions 
implicades. 
 

ESMENA 11 

Modificar l’acord segon per: 
 
Potenciar la utilització de les respectives seus electròniques als espais d’atenció 
ciutadana d’ambdues administracions (http://www.santcugat.cat/web/tramits i 
http://www.valldoreix.cat/e-valldoreix-la-seu-electronica-de-lemd/) per evitar 
desplaçaments a la ciutadania. 
 

ESMENA 12 

Afegir un nou acord tercer per: 
 
Establir un règim de trobades periòdiques entre les responsables polítiques i tècniques 
de l’Atenció Ciutadana d’ambdues administracions per tal de millorar l’atenció 
ciutadana a les respectives poblacions i sempre tenint en compte les expectatives i 
necessitats reals en cada moment. 
 

ESMENA 13 

Afegir un nou acord quart amb el redactat següent: 
 
Implementar les mesures durant l’any 2018, prioritzant la seva execució abans del 
primer semestre.  
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: És que ja ho ha dit tot vostè, m’ha aixafat la intervenció, però bàsicament el 
que vam fer va ser parlar amb els responsables de l’OAC tant de l’Ajuntament com de 

http://www.santcugat.cat/web/tramits
http://www.valldoreix.cat/e-valldoreix-la-seu-electronica-de-lemd/
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l’EMD, per tal de que la moció fos més factible i es pogués desenvolupar de manera 
més ràpida. En aquest sentit, els atesos van en la línia del que diu la Llei 39/2015, que 
diu que els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de 
ser plenament interoperables de manera que se’n garanteixi la compatibilitat 
informàtica i la interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments 
registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres. Les esmenes 
han anat en base a aquesta llei i hem afegit un acord on establim que hi hagi una sèrie 
de trobades entre les dues administracions per tal de treballar aquesta interoperabilitat 
i també per últim les esmenes van en base a prioritzar aquesta execució abans del 
primer semestre de 2018. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 

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

EUiA: Bé, nosaltres no podem estar més d’acord en que la ciutadania de Valldoreix 
pugui tramitar tots els seus processos administratius a la seva Casa de la Vila, i 
creiem que si algun sentit té l’existència de l’Entitat Municipal Descentralitzada és 
precisament aquest, és el de poder descentralitzar tots els tràmits burocràtics, 
acostant-los més als ciutadans i fent-los més propers en tots els sentits. Jo crec que 
això contribuiria també a donar la sensació de més eficàcia administrativa i evitaria la 
desorientació freqüent en molts ciutadans de Valldoreix de no saber qui fa què i on cal 
anar per fer cada cosa i no sembla lògic que els ciutadans puguin fer determinats 
tràmits, per exemple, al Casal de Mira-sol, que no té cap entitat jurídica en si mateix, i 
que en canvi no es puguin fer a Valldoreix. En aquest sentit, creiem que el segon 
acord de la moció donaria compliment a aquesta petició i pel que fa al primer acord, 
que diu impulsar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix, 
nosaltres entenem que el conveni existeix i que l’única cosa, en tot cas, ja que existeix 
un conveni de les dues entitats, que sapiguem, i que per tant, potser que l’únic que 
s’hauria de fer és fer un punt específic que insistís amb aquesta temàtica que traiem 
aquí. Per les esmenes, nosaltres ens sembla la majoria d’elles són raonables, són en 
alguns casos creiem que fins i tot aclareixen aspectes tècnics de la pròpia moció i 
potser només l’única cosa que els retraiem en aquestes esmenes és que en general 
parlin només de mitjans electrònics, sense fer una especial menció, diríem, als tràmits 
presencials que es puguin fer, però entenem que tota una cosa abarca l’altra. Per tant, 
donem suport a la moció i donem suport a les esmenes. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, 
primero de todo nos gustaría comentar que nos sorprende un poco que estemos 
aprobando en este Pleno del Ayuntamiento mociones que son competencias 
exclusivas de la EMD. La EMD tiene unas competencias, que por eso se llama 
Entidad Municipal Descentralizada y que estas propuestas no se hayan debatido antes 
en la EMD pues nos hace un poco dudar de lo que entiende Esquerra Republicana 
como competencias propias. Nosotros al contrario de ustedes sí que lo hemos hecho, 
hemos hablado con nuestra vocal en Valldoreix, que ha tenido la fortuna de reunirse 
con el resto de vocales y acordar una salida para esta moción que ustedes presentan 
aquí hoy. Esta moción ha sido acordada con la Sra. Barbany y por tanto daremos 
apoyo a las enmiendas que presenta la Sra. Barbany, de Convergencia Democrática 
de Catalunya y que han sido acordadas por todos los Grupos. Lo único comentar, que 
esta semana, esta misma semana serán votadas y aprobadas estas mismas 
enmiendas en la EMD de Valldoreix por los vocales. Creemos que es fundamental 
respetar las competencias de cada administración pública, como mínimo esperar que 
las mociones tengan el apoyo explícito de la EMD antes de someterlas a este 
plenario.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Pel 
que sabem els inicis d’aquesta moció són a partir de que ciutadanes i ciutadans 
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d’aquell barri, d’aquella EMD, demanen poder fer aquest tipus d’actuacions o de 
tràmits. Clar, veiem amb bons ulls totes les incorporacions que fan en l’aposta pel que 
és l’administració més digitalitzada o més digital, però volem només fer un punt 
d’alerta perquè no tothom, per sort o per desgràcia, arriba a poder fer aquest tipus de 
tràmits i estem parlant de col·lectius que, diguem, pertanyen o viuen amb certa 
manera habitual l’escletxa digital. Només apuntar-ho perquè em sembla que la Roser 
Casamitjana ha fet esment de la presencialitat. Tots sabem que hi ha coses que són 
difícils de suplantar o substituir a través dels mitjans electrònics. No ho oblidem això, 
en tot cas. Gràcies. Votem a favor. 
 

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

MES: Jo m’he quedat una mica sorprès del company de C’s, bàsicament perquè 
queda absolutament, meridianament clar, que no estem parlant de les competències 
de l’EMD, bàsicament perquè sinó entenc que el Secretari municipal ens hauria 
d’haver dit que no podem fer un posicionament, fins i tot que comporta un treball i una 
despesa, sobre ni l’EMD de Valldoreix ni sobre els procediments administratius de 
l’Ajuntament de Burgos, per entendre’ns i, per tant, segurament o no m’he explicat bé 
o vostè ha mirat la moció d’una manera no adequada. En tot cas, nosaltres, com és 
evident, el que estem dient és que els ciutadans de Valldoreix que viuen, imagini’s, al 
costat de l’EMD i es volen apuntar a un Casal d’Estiu gestionat per l’Ajuntament de 
Sant Cugat, que puguin fer-ho des de les finestretes que li ofereix la legislació a l’EMD 
de Valldoreix. És així de fàcil, i que no hagin d’anar, per exemple, a Mira-sol, que 
tindria un cert punt de ridiculesa. I aquesta és la lògica. Llavors, tota la intervenció que 
hem fet i a la qual jo crec que cal posar sobre la taula també i agrair a la Sra. Gemma 
Foj, la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a la Ciutadania de Sant Cugat, totes 
aquestes aportacions que s’han posat sobre la taula i sí, poden existir dues situacions: 
la de fer-la a partir del que entendríem com a registre únic, les esmenes ho diuen 
clarament quins són els acords que existeixen per a que hi hagi una finestreta única, 
una finestreta que esdevé un registre únic, per tant, podem operar des d’una 
administració per altres administracions. Per tant, es pot fer tant sigui des de la web 
com des del Registre in situ, per tant, la preocupació sobre aquest tema ens la traiem. 
I l’altra és tot el funcionament que tindria en el gestor d’expedients que es farien des 
de les dues webs, a la web de Sant Cugat ja ho tenen, ho podem observar millor, a la 
de Valldoreix estarà en breu. Per tant, jo crec que amb aquesta intervenció queden 
resolts alguns dels dubtes que tenien, especialment els del Sr. Ciprián. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Sí, jo per resoldre els dubtes de la Sra. Casamitjana i el Sr. Piqué, 
dir-los que el dia que ens vam trobar amb les persones responsables de l’OAC de 
l’EMD, es va estar parlant, tot i que això ja ho decidiran ells de donar a la ciutadania la 
possibilitat de poder tramitar-ho des d’allà directament, de posar una finestreta com 
farem aquí, per a qui no tingui accés al suport digital pugui fer des d’allà 
presencialment, però això, en tot cas, ja decidiran des de l’EMD si ho fan i quan ho 
fan, entenc. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Entenc que podem passar a la votació. 
Per tant, amb les esmenes incorporades, s’entén. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC 
 

(Les presents esmenes foren aprovades per assentiment dels 25 membres 

electius presents). 

 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
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22.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES), AMB INCORPORACIÓ 

D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA I PSC, PER ASSOLIR LA FINESTRA ÚNICA 

ADMINISTRATIVA A VALLDOREIX. 
 

ATÈS que l’Oficina d’Atenció Ciutadana és un servei municipal que posa en 
contacte l’administració pública local i la ciutadania i que compta, entre d’altres, amb 
les següents competències: 
  
a. Atendre i facilitar les peticions i consultes sobre informació municipal i d’altres 

administracions públiques. 
b. Gestionar els tràmits del catàleg de servei que ofereix l’administració municipal. 
c. Tramitar les reclamacions, suggeriments i altres demandes de la ciutadania. 
d. Realitzar totes aquestes tasques mitjançant els canals presencial, telefònic i 

telemàtic. 
 

ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar subscriure el Conveni marc 
de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en 
nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, 
l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya 
per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació 
de les administracions catalanes, en data 21/04/2008, conveni que li permet actuar 
com a oficina de registre únic per recollir i traslladar sol·licituds de tràmits a altres 
administracions locals, autonòmiques i estatals. 
 

ATÈS que al territori de Valldoreix, a banda de l’Ajuntament de Sant Cugat, hi  
regeix l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix: una administració de 
proximitat i amb competències pròpies, en determinats àmbits d’actuació. 
 

ATÈS que cada administració, Ajuntament i EMD, disposen de catàleg propi de 
tràmits de la seva competència i que la ciutadania s’ha d’adreçar a l’administració 
corresponent segons quin tràmit vulgui fer, ocasionant el seu desplaçament sovint 
innecessari. 
 

ATÈS que l’EMD de Valldoreix disposa d’un registre de documents propi i 
diferent del de l’Ajuntament, atesa la seva naturalesa jurídica com a ens propi. 
 

ATÈS que les dues administracions estan avançant en la implantació de 
l’administració electrònica i que, de conformitat amb la Llei 39/2015, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques, cal: 
 
a. Garantir que els interessats es puguin relacionar amb l’Administració a través de 

mitjans electrònics, per a la qual cosa han de posar a la seva disposició els canals 
d’accés que siguin necessaris així com els sistemes i les aplicacions que es 
determinin en cada cas (art. 12.1) 

b. Garantir els drets de les persones en les seves relacions amb les administracions 
publiques, com ara: 

  
i. A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés 

general electrònic de l’Administració.  
ii. A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les 

administracions publiques (art. 13). 
 

ATÈS que, segons l’art. 16.4) de la Llei 39/2015, “els registres electrònics de 
totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de 
manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la 
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transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin 
en qualsevol dels registres”. 
 

ATÈS que ambdues administracions utilitzen de forma habitual els serveis que 
ofereix el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que asseguren la possibilitat 
d’interconnexió telemàtica que exigeix la normativa. 
 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal 

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Implementar tot allò que la Llei 39/2015 disposa en referència a 
l’accés a l’administració electrònica per part de la ciutadania i de les pròpies 
administracions implicades. 

 

SEGON.- Potenciar la utilització de les respectives seus electròniques als 
espais d’atenció ciutadana d’ambdues administracions 
(http://www.santcugat.cat/web/tramits i http://www.valldoreix.cat/e-valldoreix-la-seu-
electronica-de-lemd/) per evitar desplaçaments a la ciutadania. 

 
Estudiar la viabilitat tècnica d’implantar un registre municipal compartit (finestra 

única administrativa interadministracions) a la seu de l’EMD de Valldoreix. 
 

TERCER.- Establir un règim de trobades periòdiques entre les responsables 
polítiques i tècniques de l’Atenció Ciutadana d’ambdues administracions per tal de 
millorar l’atenció ciutadana a les respectives poblacions i sempre tenint en compte les 
expectatives i necessitats reals en cada moment. 

 

QUART.- Implementar les mesures durant l’any 2018, prioritzant la seva 
execució abans del primer semestre.  

 

CINQUÈ.- Trametre els següents acords a l’EMD de Valldoreix. 
 

23.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA 

DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER UNA SOCIETAT DIGITAL A 

CATALUNYA. 
 

ANTECEDENTS 
 

Atès que actualment el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació́ i 
la Comunicació́, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació́ de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions 
Públiques, la competitivitat de les empreses i, en general, la millora de la qualitat de 
vida de les persones.  
 

Atès que l’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació́ i al 
coneixement haurà̀ de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una 
Administració́ més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes 
com ara govern obert, transparència, gestió́ intel·ligent de la informació́, 
interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l’accés, la prestació́ i la 
millora dels serveis públics.  
 

Atès que evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la 
informació́ es fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de 
comunicacions electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant 
qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat 

http://www.santcugat.cat/web/tramits
http://www.valldoreix.cat/e-valldoreix-la-seu-electronica-de-lemd/
http://www.valldoreix.cat/e-valldoreix-la-seu-electronica-de-lemd/
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avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les 
Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.  
 

Atès que com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera 
compartida i coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i 
les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el 
Pacte Nacional per a una Societat Digital.  
 

Atès que amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats 
Municipalistes es comprometen a treballar de manera coordinada amb totes les 
institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits 
bàsics d’actuació́:  
 
- El desplegament i la gestió́ coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 

comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 

  
- L’impuls d’una nova administració́ digital, que més enllà̀ de l’extensió́ de l’ús de 

tecnologies digitals aprofiti i potenciï̈ el seu poder transformador amb l’objectiu de fer 
una administració́ més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 

  
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català̀ (smartCAT), 

tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les 
empreses per fer de Catalunya una Smart Region de referència internacional. 

  
- L’adopció́ de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 

ciberseguretat i de la protecció́ dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. 

  
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 

importància de la disrupció́ que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà̀ 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries.  

 
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb 
data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació́ de 
Barcelona, la Diputació́ de Tarragona, la Diputació́ de Lleida, la Diputació́ de Girona, 
l’Associació́ Catalana de Municipis, la Federació́ de Municipis de Catalunya i el 
Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la 
implementació́ dels objectius d'aquest Pacte.  
 

Segon.- Comunicar aquest Acord a l’Associació́ Catalana de Municipis, la 
Federació́ de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

  

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: El 24 d’octubre de 2016 es va acordar entre la 
Generalitat de Catalunya, les 4 Diputacions, l’ACM i la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Consorci LOCALRET aprovar el Pacte Nacional per la Societat Digital, 
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que va tenir molta repercussió en premsa i amb aquest Pacte el que s’espera és la 
revolució digital de la mateixa naturalesa que va ser la Revolució Industrial a finals del 
Segle XVIII, doncs es creu que és una revolució social, econòmica i cultural que cal 
tenir en compte, també espera que la societat estigui més connectada que mai, 
s’espera tenir una bona administració més oberta i innovadora, com dèiem ara a 
través, per exemple, de l’e-administració i la interrelació i la dependència de les 
comunicacions electròniques i els serveis digitals que fan que la protecció enfront un 
ciberatac sigui un pilar bàsic avui en dia, estar tots i anar alineats per lluitar contra els 
ciberatacs. I per últim el que es vol amb aquest Pacte és que l’activitat productiva 
estigui orientada cap a l’entorn del coneixement. El fet d’aprovar aquest Pacte 
Nacional per la Societat Digital els objectius, com bé es diu en la moció, van en la línia 
de treballar conjuntament i de forma consensuada amb tots els agents que s’hi puguin 
sumar, amb la idea de desenvolupar l’estratègia del mercat, de territori intel·ligent, per 
desenvolupar i gestionar coordinadament les infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques, per adoptar mesures i eines tecnològiques en l’àmbit de 
ciberseguretat i per desenvolupar la indústria 4.0 i la digitalització. Per tant aquesta 
moció el que pretén és donar suport a aquest Pacte Nacional i comunicar aquest 
acord als òrgans que pertoqui. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, es verdad que 
Sant Cugat puede ser uno de los referentes de tecnología. Hace un tiempo, hace unos 
meses aprobamos estudiar también unirnos a la RED IMPULSA que hablaba sobre la 
innovación tractora y todo lo que es las ayudas de la Unión Europea. Cuando vi la 
moción la verdad que la envié a algunas personas que les consulto este tema y la 
verdad es que todos la vieron de forma muy agradable. ¿Por qué? Porque siempre 
hay el estigma de que la administración pública en lo que es innovación, conocimiento 
y “xarxa” siempre va a la zaga de todas las empresas. Entonces, muchas veces a las 
empresas inclusive les cuesta contactar o comunicarse con la administración pública 
para poder solventar ciertos problemas que tienen o sienten que no están hablando el 
mismo idioma. Yo creo que con iniciativas como esta, Sant Cugat se pone en el lugar 
que se merece en cuanto a la innovación y la empresa que hay en este pueblo y es 
totalmente positiva, o sea, a favor no, muy a favor. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres el que trobem a faltar aquí, em sembla estrany que no s’inclogui, o sigui, 
que aquest Pacte Nacional sigui o es circumscrigui només a l’àmbit de Catalunya i que 
no es faci, o sigui, un tema més ampli, donat que aquesta qüestió és global i cada dia 
és més global, cada dia tot està més interconnectat, a la realitat física i a Internet i a 
totes les administracions també i, per tant, crec que hauria de ser més inclusiu i no 
constrènyer-se només a l’àmbit de Catalunya i, per tant, crec que s’hauria de 
col·laborar amb la resta de l’Estat i amb l’Estat, la resta d’administracions de l’Estat i 
amb la de l’Estat pròpiament per fer que tot això avanci més ràpidament.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
En relació amb això que deia l’Àlvaro, em semblaria molt bé fer un Pacte Mundial, 
però poc a poc, o sigui, estem parlant de les competències de la Generalitat. Bé, 
nosaltres ens afegim a aquesta moció i votarem a favor. Creiem que és una moció 
que està integrada per tots els actors implicats, Govern de la Generalitat, Diputacions, 
Entitats Municipalistes. Em sembla bé que també ens hi afegim com Ajuntament. 
Benvingut sigui aquest Pacte si representa més coordinació entre diferents iniciatives 
que es porten a terme cadascuna de les administracions i entitats per donar resposta 
als reptes que planteja la nostra societat, sobretot si són per resoldre autèntiques 
necessitats de la ciutadania, i no és tecnologia per tecnologia, convertint en un 
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autèntic o una espècie de concurs d’invents on enlloc de fer-nos la vida més fàcil, ens 
arrisquem a fer-la més desigual.  
 

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

MES: Bé, jo crec que si el Pacte Nacional per una Societat Digital a Catalunya hagués 
dit Pacte Nacional per una Societat Digital als Països Catalans, que vostè és el que 
deu d’entendre, vostè hauria dit que no podia ser que s’estengués a altres zones que 
no fossin Catalunya. Per tant, per això s’ha fet Catalunya, jo crec que, home, no sé, es 
podia haver posat fins i tot Múrcia, però la capacitat del Parlament, així d’entrada amb 
l’actual legislació és la que és i no és una altra. En qualsevol cas, considerem un bon 
Pacte Nacional aquest, ja va tenir el seu debat en el seu moment a altres ens que no 
eren l’àmbit local, però creiem que és important que els ajuntaments també hi donem 
suport i molt amb el que deia el company d’Iniciativa, no solament amb aspectes que 
es puguin veure i que quedin bé, sinó en tot allò que no es veu, la societat digital i 
parlàvem a l’anterior moció també va en molts casos en aquells procediments que no 
es veuen i que estan al darrere i que sobretot els ajuntaments petits i les 
administracions petites necessiten suport, per exemple, de les diferents Diputacions 
que també signen aquest acord. La societat serà digital o no serà, no ho sé si serà així 
perquè no solament és la societat d’aquest tipus, però en tot cas, l’avançament cap a 
una indústria d’aquest tipus considerem que és necessària. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, 
nosotros votaremos a favor de la moción que presenta Convergencia Democrática de 
Catalunya. La verdad es que nos hemos encontrado en un problema, porque nos falta 
información a raudales. Creemos que el plan de estrategia para una sociedad digital, 
encauzada a mejorar la seguridad de las personas e incrementa el valor añadido de 
nuestras empresas o tantas otras propuestas de buena voluntad son de difícil 
implantación y que por tanto es difícil en un ayuntamiento como el de Sant Cugat 
tomar una decisión a favor o en contra, todos estaremos a favor, por supuesto, pero 
utilizar unas entidades menores, con todos los respetos, como es Diputación o como 
son el Área Metropolitana de Barcelona o como la ACM o FMC, que tantas veces 
hemos debatido en este Plenario su representatividad no me parece apropiado. Yo 
creo que es un sistema, es una propuesta de suficiente envergadura para que esta 
propuesta se llevara en el Parlament de Catalunya, donde existen herramientas, 
donde existe información y donde se puede hacer un debate serio sobre este tema 
que yo creo que es importante para todos los ciudadanos. Repito, votaremos a favor, 
porque no podemos votar otra cosa, lo que sí que es cierto es que echo en falta 
muchísima información, como supongo que la mayoría de concejales aquí presentes, 
para tomar una decisión correcta y acertada que pueda tener un fundamento y un 
criterio lógico.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: De 
fet la moció té coses interessants i té una que és la que a mi m’agradaria posar en 
valor, i és que ens dóna l’oportunitat de com a mínim posar alguna mirada damunt de 
la taula diferent de la que fins ara s’ha exposat. De fet, nosaltres ens abstindrem en 
aquesta moció per raons diferents. Els atesos, que són ja, diguem-ne, la riquesa 
argumentaria de la moció, parla de l’eficiència i l’obertura a la societat de les 
administracions públiques, com una de les bondats d’aquesta moció, d’aquest Pacte i 
sense posar en dubte que un millor ús de la tecnologia digital podria afavorir el servei 
públic, és necessari apuntar que no hi ha prou en anar engreixant els processos que 
es poden fer a través de dispositius digitals, si al darrere no hi ha resposta efectiva per 
part de l’Administració. Un exemple molt proper el tenim, per exemple, en els Ulls de 
la Ciutat, un servei conceptualment impecable, però que la ciutadania el percep com 
poc efectiu. Es parla també de Govern Obert, de transparència i de gestió intel·ligent, 
de la informació com a manera de millorar els serveis públics. Volem pensar que la 
transparència és alguna cosa més que penjar informació en un web, creiem que no hi 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.03.17                    pàg. 100 

 
ESBORRANY ACTA 

ha prou en obtenir segells de qualitat o acreditacions externes. Han pensat mai en fer 
participar als usuaris en el disseny dels instruments de comunicació de l’Ajuntament? I 
quan parlo d’usuaris, parlo de veïnes i veïns, no només de l’oposició. Qualsevol pas 
en aquesta direcció té molta més força si es compta amb la complicitat ciutadana, en 
canvi, l’experiència florestana posa de manifest que les polítiques relacionades amb la 
gestió de la informació són molt lluny d’aprofitar les sinergies que es donen en alguns 
barris. Un Govern obert ha de ser més participatiu, es parla de desenvolupar 
infraestructures tecnològiques per evitar cap risc d’escletxa social. Nosaltres comprem 
aquest objectiu, però al mateix temps posem de manifest la necessitat que les 
tecnologies estiguin al servei real de la ciutadania i això passa per habilitar accessos a 
la xarxa oberta en tots els edificis municipals, des del Centre de Cultura fins al Casino 
de la Floresta, passant per Can Barata i això passa també per una aposta clara per 
aquelles solucions digitals allunyades de l’efecte looking, que acaben sent un llaç pels 
pressupostos públics, l’efecte looking per als qui no sàpiguen vostès, es produeix pel 
fet d’adquirir programari privatiu que acabes pagant cada cop més diners per 
mantenir-lo al dia. Reduir l’escletxa social no és només oferir cursos de formació 
sobre eines tecnològiques a la ciutadania, és també obrir les portes al seu ús i és 
també fomentar-ne una formació crítica, ja que les eines no són neutres. La moció 
parla, i vaig acabant, d’impulsar una nova administració digital que potenciï el seu 
poder transformador. Totalment d’acord, però hi ha una paraula que pràcticament no 
apareix en tot el text, que és la paraula “participació”. La tecnologia digital obre també 
la porta a incrementar la participació i això sí que és una oportunitat en majúscules i 
en canvi no apareix en cap línia del text. Es dóna la paradoxa que mentre uns parlen 
de la indústria 4.0, d’altres no han tingut encara l’oportunitat d’existir amb dignitat 
l’etapa actual i molts encara tenen per resoldre l’habitatge 1.0, el treball digne 1.0 o 
l’educació 1.0, etcètera. No estem defensant posicions ludites, però no tot s’hi val per 
arribar no se sap on si en aquest camí no hi som tots i totes, potser no cal anar tan de 
pressa, ja que convindria que les pàgines que s’escriguin en l’àmbit de la tecnologia 
digital les fem tots plegats, no només uns quants. Noam Chomsky, el pare de la 
gramàtica generativa, en una ocasió, no fa masses anys, va venir a l’Autònoma i se li 
va demanar la seva opinió sobre la traducció automàtica. Cal dir que sense la 
gramàtica generativa que ell va desenvolupar hagués estat impossible desenvolupar 
aquests sistemes de traducció automàtica i ell va respondre i no cito literalment 
perquè no recordo les paraules exactes, que era molt interessant, la traducció 
automàtica, però que la Humanitat tenia altres problemes més prioritaris per resoldre. 
En aquell cas apuntava a la fam. Segurament trobaríem altres exemples. Abans he dit 
per últim, però el per últim és ara, Sra. Conesa, no m’escolta, però bé, per últim, posar 
sobre la taula, voldríem posar sobre la taula la necessitat d’abordar sense passions 
una aposta clara per un Govern obert amb eines de codi obert. Probablement avui no 
és el moment de desenvolupar-ho, però com diu Marc Torres, al Congrés del Govern 
Digital que va tenir lloc el mes de gener aquí a Barcelona, quan escollim una eina 
escollim una filosofia i quan parla de filosofia està parlant de model d’administració 
pública. Per les raons apuntades, el nostre posicionament serà, per tant, l’abstenció.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: Escoltades les diferents intervencions, nosaltres estem 
bastant d’acord amb totes, com no pot ser d’una altra manera, a més un dels Grups 
signants és la Federació de Municipis de Catalunya, de la qual nosaltres ens sentim 
corresponsables de les decisions que es prenen i inclús podria dir que estem bastant 
d’acord amb aquest posicionament crític d’en Ramon Piqué, que podríem compartir la 
base reflexiva, trobo que és molt interessant, però també crec que aquesta reflexió ja 
s’ha abordat amb anterioritat quan s’ha instat al Pacte Nacional, que ens aboquem a 
donar-hi suport, és a dir, hi ha hagut unes reflexions, uns estudis previs i han derivat 
doncs que aquesta és la millor solució. Nosaltres creiem oportú la creació d’aquests 
grups de treball, precisament a nivell sectorial en base a les eines que explicita la 
moció i que a més explicita també en el Pacte, sobretot pel que fa al desplegament de 
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l’estratègia del territori intel·ligent, amb el qual posa també a l’abast tots aquests 
mecanismes, no només a l’administració, sinó també a la ciutadania i creiem que 
aquests instruments són necessaris. De la mateixa manera que no podríem, és 
absurda aquesta comparativa, però posar portes al camp, estem en una era digital 
que intentar retardar el que seria aquest fet de no sumar-nos i no anar tots en la 
mateixa direcció, ens portaria a un retard digital. Jo crec que és una bona aposta i que 
per això nosaltres hi donarem suport. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: A veure, per anar contestant així també de 
manera ràpida, Sr. Ciprián, els agents que han firmat són els que avui en dia tenen 
pes al territori, que són el Govern, les Diputacions, l’ACM, la Federació de Municipis 
de Catalunya i LOCALRET, no hi ha ningú més, totes les entitats que tenen pes a 
nivell de territori doncs s’han sumat, per tant, són els que són i pel que fa a la 
informació doncs hi ha una Web, que és www.pactedigital.cat, on hi ha tota la 
informació que hi ha disponible i es pot consultar i jo allà n’he trobat força, vull dir, que 
allà es pot informar de tot el que vol. Em sorprèn que des de la CUP no es doni suport 
al Pacte, estic d’acord amb coses que ha dit vostè, que d’acord, es pot parlar del codi 
obert, de més transparència, de més participació, que pot ser que estem d’acord o 
que no, però aquí el que fem és donar suport a un Pacte i la moció és per a totes les 
ciutats iguals, per a tots els ajuntaments igual i és aquesta moció, és la que es 
presenta, llavors, 70 ajuntaments han donat suport a aquesta moció, entre els quals 
ajuntaments que governa el seu partit polític. Entenc que és una visió molt genèrica, 
són unes línies mestres i no ho entenc, bé, que ho respecto, però se’m fa estrany. 
Després ja hi hauran detalls i temes molt més puntuals que es poden treballar en 
altres mocions o en altres espais que no són aquest, però m’estranya. I respecte 
també al que deia l’Àlvaro Benejam, també em sorprèn, bé, em sembla una excusa el 
motiu pel que no vota a favor, que no hi ha altres..., és el mateix, és un Pacte que es 
va signar al Govern de Catalunya i és el que és i crec que per a la ciutat és bo i és un 
benefici i no entenc que perquè el fet de que només hi ha Catalunya no pugui votar a 
favor. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Vull aclarir una cosa, jo no he dit que vagi a votar en contra, és que és la segona 
vegada avui que passa, però bé..., no, no, no he dit el què faré. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No l’hem entès. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Només he retret que no hi hagués..., bé, he dit que trobava a faltar una cosa, no que 
votés en contra. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, passem a la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     22 (Convergència, C’s ERC-MES, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no 

        adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:       3 (CUP-PC) 
 

24.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) SOBRE L'ESTABLIMENT 
D'UN SOSTRE SALARIAL VINCULAT AL SALARI MÍNIM EN RELACIÓ D'1:12. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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A l’octubre del 2008, a l’inici de la crisi econòmica, Nicolas Sarkozy, llavors 

President de torn de la Unió Europea, anuncià l’acord unànime dels líders dels vint-i-
set per a la refundació del sistema capitalista mundial. Des d’aleshores, s’han imposat 
una sèrie d’anomenades reformes estructurals, que en el cas dels Estats més 
endeutats ha suposat retallades de drets i serveis socials, així com de drets laborals i 
econòmics, especialment per a les classes populars.   
 

Tanmateix, les limitacions i les retallades no han afectat, en la justa correlació, 
les classes més benestants que, lluny de retallar els seus beneficis, han vist com 
aquests s’han eixamplat. D’aquesta manera, si al 2007 els alts directius de les 
empreses de l’IBEX 35 guanyaven 23 vegades més que els seus treballadors, avui 
cobren 25 vegades més. Segons altres xifres, les de l’Enquesta d’Estructura Salarial 
de l’INE, la diferència salarial mitjana entre directius i persones no qualificades 
s’eixamplà de 44.075’17€ a 64.712’98€ en el període de 2008 a 2014, indicant una 
tendència que es manté. 
 

En altres paraules, els discursos d’austeritat, sacrificis i d’apretar-se el cinturó 
per part de les classes dirigents semblen realitzar-se verticalment i eximint a aquestes 
mateixes classes dirigents, que cada vegada són més riques -en termes absoluts i 
relatius- mentre que la gran majoria de la població s’empobreix.  
 

Una de les propostes que es plantegen a diferents Estats europeus per frenar 
aquesta tendència desigual és la limitació dels salaris dels directius, vinculant-los 
proporcionalment al salari mínim en el si d’una mateixa empresa. En aquest sentit, a 
Suïssa va nàixer la proposta 1:12, segons la qual es pretén limitar constitucionalment 
que una persona pugui guanyar en un mes més del que un treballador de la mateixa 
empresa guanya en un any. Cal esmentar que algunes empreses, com el banc ètic 
Triodos, ja estableix aquesta tipologia de limitació salarial. 
 

Si bé a priori la reforma proposada podria semblar complexa, la seva lògica en 
matèria de política redistributiva rau en què la limitació s’estableix empresa a empresa, 
és més, fins i tot podria establir-se en nuclis més acotats. En qualsevol cas, 
l'ordenament jurídic permetria una modificació d’aquest tipus amb una petita reforma 
de l’article 26 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Cal recordar, en aquest sentit, que 
la regulació laboral a l’Estat espanyol ha pretès protegir sempre (com a la majoria de 
països) els drets mínims indisponibles dels treballadors i que, per això, una limitació 
de màxims no contravindria aquesta tradició en matèria de dret social.  
 

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

 
PRIMER.- Instar al Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de 

Catalunya que estableixin un sostre salarial màxim brut vinculat al salari més baix en 
relació d'1:12 dins d'una mateixa empresa a la futura legislació laboral catalana. 
Aquesta proporció ha d'incloure el salari fix i els possibles bons, incentius, 
complements i qualsevol forma de retribució directa o indirecta.   

 
SEGON.- De forma subsidiària, i mentre no culminem el procés constituent 

català, instar al Govern espanyol a impulsar les reformes legislatives oportunes amb la 
finalitat d'establir un sostre salarial màxim brut vinculat al salari més baix en relació 
d'1:12 dins d'una mateixa empresa. Aquesta proporció ha d'incloure el salari fix i els 
possibles bons, incentius, complements i qualsevol forma de retribució directa o 
indirecta.  
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TERCER.- Instar al Govern espanyol a impulsar les reformes legislatives 
oportunes per tal d'establir aquesta mateixa vinculació salarial entre el salari màxim i 
mínim en relació d'1:12 entre tots els salaris del sector públic de qualsevol tipus, 
entenent com a tal tant l'administració i les institucions de l'Estat així com aquelles 
altres institucions, organitzacions, empreses, fundacions o altres formes organitzatives 
en què existeixi participació pública directa o indirecta, bé sigui en el seu capital, en 
els seus òrgans d'administració o mitjançant l'aportació de recursos.  

 
QUART.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Govern espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
el Congrés dels Diputats i el Senat.   
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entrem en la darrera moció i a veure si la 
poguéssim discutir amb agilitat per procurar que el torn de públic sigui respectat, tal 
com correspon. La presenta el Grup municipal d’ERC-MES, el Sr. Gómez. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Avui 
portem una moció amb la voluntat d’obrir també el debat en el nostre municipi sobre la 
necessitat de limitar el capitalisme depredador per poder redistribuir la riquesa. 
Concretament, la nostra proposta és la de presentar un sostre salarial, màxim vinculat 
a una escala 1:12, amb el salari més baix. És a dir, que el que guanyi un directiu en un 
mes no superi allò ingressat per un treballador de la mateixa empresa durant 12 
mesos, durant un any. Això ho volem tant per a l’empresa privada com pel Sector 
Públic. El que presentem no és una proposta de congelar salaris de directius, ni 
d’evitar ni tan sols d’evitar que se’l puguin apujar, el que volem és acabar amb la 
bretxa salarial entre els directius i els treballadors, que s’ha multiplicat per 10 en els 
darrers anys. El sou dels alts directius no ha parat de créixer mentre la resta de 
treballadors veia com el seu sou es congelava o fins i tot reduïa. De fet, a l’Estat 
espanyol és el quart país d’Europa amb una major bretxa salarial entre treballadors i 
directius, segons The Economist. Catalunya, lamentablement no és cap excepció. Un 
treballador amb un sou mig ha de treballar ininterrompudament set dies, i set dies vull 
dir les 24 hores seguides, ininterrompudament 7 dies per arribar a guanyar el mateix 
que un directiu treballant una sola hora. Em sembla inacceptable. Si el treballador a 
més es troba en el tram més baix del salari la diferència es dispara i haurà de treballar 
3 setmanes seguides per guanyar el mateix que el que guanya un directiu en 60 
minuts. Nosaltres entenem que si la riquesa està ben repartida les coses funcionen 
millor. Així ho demostren models com Noruega o Islàndia, on una menor bretxa 
salarial ha possibilitat un millor desenvolupament econòmic. Entenem que la nostra 
proposta no és cap proposta extremista ni cap proposta, allò d’un Socialisme...no, és 
una proposta molt raonable, és una proposta que a més entra dintre de la tradició 
Socialdemòcrata del nostre país, per tant, no presentem res que sigui extrem. La 
limitació salarial per baix ja és vigent, el Salari Mínim Interprofessional regeix, ara el 
que hem d’establir és també una limitació salarial per dalt. Nosaltres entenem que és 
important que els municipis del nostre país també es posicionin i que treballem per a 
que la República Catalana que hem de construir doncs la construïm sobre l’equitat i la 
redistribució de la riquesa i que, per tant, doncs prenguem mesures el més aviat 
possible per reduir la bretxa salarial. Per això proposem, d’una banda, que el 
Parlament i el Govern de la Generalitat doncs es posicionin de cara al Procés 
Constituent que hem de viure en el nostre país, però també, mentre això no arriba, no 
podem permetre les diferències salarials que hi ha actualment, no podem permetre 
que hi hagi directius cobrant més d’1 milió d’euros mentre tinguem gent que està 
cobrant pel llindar de la pobresa. Per tant, doncs també demanem al Govern espanyol 
que prengui mesures. Aquesta mateixa proposta s’ha debatut al Congrés espanyol, 
volem que es debati també al Parlament de Catalunya i és una proposta que no fou 
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aprovada per la majoria que té el Partit Popular i per la manca de valentia del Partit 
Socialista. Ens agradaria que en aquest municipi, si repetíssim les votacions com han 
anat en altres llocs, doncs Sant Cugat sí que es posicionés a favor de limitar la bretxa 
salarial entre els directius i la classe treballadora.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Tengo que rebatir a Éric 
en un sentido y es que esta moción sí es revolucionaria, o sea, con esto no haremos 
una gran revolución, yo creo que este es el inicio de un paso hacia la equidad que 
venimos reclamando hace mucho tiempo, yo lo felicito verdaderamente por haber 
traído esta moción al Pleno, porque, como les decía, el principio de toda causa que 
quiera ser justa, que quiera ser humanamente justa es la igualdad y en este caso esta 
moción lo trae, no sólo en el tema de los directivos, sino que ya a nivel general, 
tenemos que un corredor de Fórmula 1, llámese Fernando Alonso por no decir ningún 
nombre o un futbolista muy congratulado, Messi por no decir ningún nombre, en una 
hora pueden llegar a ganar lo que ganaría un jefe de familia en toda su vida. Estas ya 
son grandes ridiculeces. Fernando Alonso, el sueldo neto de Fernando Alonso son 64 
millones de dólares al año, de euros al año, perdón. Entonces, como les decía, no 
podría estar de otra manera que más de acuerdo con esta moción y yo lo felicito y 
espero que tenga un largo recorrido y que sea un punto de inflexión en lo que nos 
queda por recorrer de aquí al futuro. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros aquí entendemos que hay que diferenciar entre el Sector Público y el Sector 
Privado. En cuanto al sector privado nosotros no podemos estar más en desacuerdo 
con que se limiten los salarios, o sea, eso lo regula el mercado. Nuestro modelo es el 
libre mercado, como ya saben ustedes. Las retribuciones salariales que un 
empresario esté dispuesto a pagar están en función de la oferta y la demanda. Si un 
empresario quiere retener el talento de los directivos de su empresa no le quedará 
otra, además de ofrecer otros incentivos, que aumentar la retribución de ese alto 
ejecutivo para evitar que se vaya a la competencia. Si un trabajador quiere optar a un 
mejor salario que el resto debe ofrecer al mercado un valor añadido. Un trabajador 
puede ser alto directivo o no alto directivo. Si un empresario o profesional quiere con 
cargo a los beneficios de su empresa ponerse un sueldo por el trabajo invertido que 
dé legitimidad, tiene la administración pública, o sea, ¿qué legitimidad tiene la 
administración pública para negárselo? Él ha dedicado más horas que nadie y corre 
con el riesgo y el ejemplo que de la administración en cuanto a la brecha salarial es 
bastante patético. Lo cierto es que la imposición de límites salariales sólo puede tener 
una consecuencia: más paro. Y esa no es nuestra receta, ni nuestro modelo. No 
somos ajenos a la problemática que genera un salario bajo pero la solución no puede 
ser nunca la limitación al empresario, sino el incentivo del empresario y del trabajador, 
para generar políticas que concilien tanto productividad como el pago de un salario 
más digno. Si el ámbito de actuación al que se refieren, al que se quieren referir en 
este caso, es la Administración Pública, entonces aquí ya hablamos de otra cosa. Su 
demagogia les tendría que hacer caer la cara de vergüenza, y ahora estoy utilizando 
términos que utilizan siempre ustedes, para corresponderles con lo mismo, pues 
antes de instar al Gobierno del Estado, harían bien en instar primero a los 
representantes de su partido que están en la Generalitat, los de Junts pel Sí, a limitar 
el sueldo de, por ejemplo, su Presidente, que hoy en día es Vicepresidente del 
Govern, que es cargo electo, es el cargo electo más bien remunerado en España, con 
más de 145.000 euros al año, un 80% más que el Presidente del Gobierno español y 
el de cualquiera de sus consejeros de la Generalitat, me refiero, que en este año se 
han subido el sueldo, mientras que los funcionarios aún esperan que se les devuelva 
la paga de 2012, una parte y esto pueden hacerlo ya sin necesidad de esperar al fin 
del Procés, lo podrían hacer ahora si quisieran, pero es que no quieren. El Sr. 
Junqueras supongo que quiere seguir cobrando sus 145.000 euros al año, porque si 
no ya se habría limitado el sueldo y el resto de Consellers también. Lo cierto es que 
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bajo el Gobierno de Junts pel Sí, cuyo responsable último en finanzas es el Sr. 
Junqueras, más de 240 altos cargos de la administración pública catalana ganan más 
que el Presidente del Gobierno de España, que gana 79.000 euros. De media, los 
altos cargos de la administración catalana cobran un 49,6% más que los altos cargos 
de la administración del Estado y eso con las estrecheces que pasa la economía 
catalana. El que más cobra es el Gerente, por poner un ejemplo, de Consorcios 
Portuarios de Mataró y Portbou, de ambos, con más de 170.000 euros al año. Y 
desconocemos cuál es la gran responsabilidad a la que hace frente este señor para 
ser el alto cargo más bien remunerado de la administración pública catalana.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. La moció es basa en una evidència i 
és que la crisi, o la situació en la que ens hem trobat durant aquest temps i en la que 
ens hi seguim trobant, no ha afectat a tothom per igual, sinó que ha passat una factura 
molt més grossa a les capes més fràgils de la població. Tant el Govern de la 
Generalitat com el Govern de l’Estat, per afrontar la crisi van optar per mesures 
d’austeritat, que no han fet més que ampliar la desigualtat. Una desigualtat que no ha 
parat de créixer, malgrat que alguns ens diguin que l’economia del país s’està 
recuperant. Amb la sortida de la crisi, ha aparegut un ampli segment de la població, 
que malgrat tenen feina, continuen estant en risc d’exclusió social. Tenim un problema 
de desigualtat i també un problema de devaluació salarial. La mesura que proposa 
ERC-MES, per tal d’establir aquest sostre salarial, entenem que és positiva, ja que vol 
lluitar contra la desigualtat, tot i que no tenim clar que aquesta proposta beneficiés a la 
devaluació salarial, ja que s’hauria d’apostar també per incrementar el Salari Mínim 
Interprofessional. Nosaltres creiem que les dues mesures han d’estar vinculades l’una 
amb l’altra. Tot i així, com deia, hi votarem a favor. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, 
nosotros agradecemos que hayan traído esta moción. Yo creo que efectivamente, 
como dice el Sr. Benejam, el señor del PP, debería debatirse en el Parlament de 
Catalunya, donde ustedes, creo recordar que, gobiernan. Podríamos hablar de datos, 
datos por ejemplo que salían este fin de semana en los periódicos y que decían algo 
así como que el Parlament de Catalunya cuesta a los contribuyentes 52 millones de 
euros, 52 millones de euros que equivale a la suma de presupuestos de los 
Parlamentos Regionales de Madrid, Murcia y La Rioja, que gestionan más de 8 
millones de personas. Podríamos hablar también de las competencias que tiene 
Esquerra Republicana en el ajuste de los salarios de concejales, las famosas tablas 
de salarios que todavía estamos pendientes de que ustedes presenten. Podríamos 
hablar también de los Diputados del Parlament Autonòmico, cuyas competencias 
salariales sí son de su competencia y en coalición con Junts pel Sí. También podemos 
hablar de que según estos mismos datos publicados en un diario de tirada nacional, 
las subvenciones públicas de su coalición Junts pel Sí, es de 7 millones de euros en el 
2016, cosa que supera la suma de subvenciones percibidas por PP, PSOE y Unidos 
Podemos en el Congreso. Yo creo que estos datos ustedes sí que tienen acceso y sí 
que pueden modificarlos. ¿A quién quieren engañar? Ustedes tienen competencias, 
establezcan estos topes salariales en los ayuntamientos, en administraciones, en 
Diputaciones, en Consejos Comarcales. ¿Por qué no empiezan por ahí? Luego 
presente su propuesta en el Congreso de nuevo, con la fiabilidad de haber conseguido 
un éxito en la Comunidad Autónoma donde ustedes están negociando, donde están 
gobernando, perdón. La solución de la crisis no pasa por regular o nacionalizar el 
sector privado, sino por controlar el gasto público, y luchar contra la pobreza y la 
exclusión social. En resumen, no se trata de perseguir a los ricos, sino de perseguir la 
pobreza y evitar que ningún ciudadano de nuestro país esté por debajo de los límites 
de la exclusión social. Votaremos en contra. 
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. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Em sap greu dir-los que no estem parlant de cap fet revolucionari, em sap greu dir-los. 
En termes d’escoles clàssiques d’economia no té sentit parlar de les rendes del treball 
i dir que les persones més riques són les qui tenen les rendes del treball més altes, 
no, les persones més riques i que tenen més acumulació de diners i qui acumula per 
despossessió són els que viuen de l’economia especulativa que reparteixen dividends 
i que tenen rendes del patrimoni, per tant, jo crec que la moció que presenta ERC-
MES és un pedaç, és un pedaç interessant, ara entraré, és un pedaç segurament 
necessari, però en termes genèrics no és revolucionari, revolucionari seria socialitzar 
els mitjans de producció, fer una banca pública, redistribució de la riquesa i de tots els 
béns, això seria un canvi absolut de les condicions materials. Això és una mesura de 
la Socialdemocràcia més clàssica. Arrel de la crisi sistèmica que hem viscut tant a 
casa nostra com arreu d’Europa, les classes populars del nostre país han vist com els 
nivells salarials i de poder adquisitiu baixava com feia molts anys que no passava. 
Arrel de la refundació del Capitalisme en el Continent Europeu, hem vist com els drets 
de les classes populars es veien retallats fins a límits insospitats. Vostè deia, Sr. Aldo 
Ciprián, s’ha de perseguir la pobresa, sento dir-li la notícia que perquè hi hagi un ric hi 
ha d’haver molts pobres i aquesta norma és inalterable arreu del Planeta. Actualment 
aquesta bretxa salarial, escletxa, perdoni, existent entre les persones que menys 
cobren i les que més cobren és abismal, indigne per a qualsevol societat. És per això 
que veiem amb bons ulls aquesta proposta de limitar els sous dels trams més alts i 
que no puguin cobrar més de 12 vegades el sou de la persona que treballa amb una 
escala salarial evidentment més baixa i 12 encara ens semblen masses. Però aquesta 
escletxa, aquesta bretxa salarial, no només té com a causa el model productiu que 
adopten les empreses, la crisi, i això s’ha de dir, que va explotar a les nostres 
economies fa uns 10 anys, al rescat bancari pagat amb els diners de totes les arques 
estatals, les reformes laborals, molt important, que han ajudat a precaritzar i que 
tenien l’objectiu clar de precaritzar encara més els llocs de treball a causa de les 
receptes d’austeritat, més que les receptes, les imposicions d’austeritat de la Unió 
Europea, són algunes de les causes que ens han portat a l’empobriment de la majoria 
de la població. Per això, dèiem, que entenem que aquesta proposta doncs és un 
pedaç en un sistema econòmic productiu que no aposta pel benestar i especulatiu, 
afegiria, que no aposta pel benestar de les classes populars i que no busca la igualtat i 
l’equitat sobre les persones que conformen aquesta societat, sinó allò que deia el 
representant del PP, incentius o la lectura inversa, si vol la més pessimista, el 
darwinisme social, els qui tenen incentius, es pot parlar sempre de les capes més 
altes, però en general, el que hem de parlar per més massives i més esteses, és de 
les capes més baixes, aquelles que li diuen, si tu no acceptes aquesta feina i no 
acceptes aquesta precarietat no pateixis perquè darrere teu n’hi ha 25, i aquests són, 
em temo, la majoria de la població de la nostra societat i del Planeta. Em sap greu ser 
grandiloqüent, però crec que s’ajusta a la realitat numèrica. Com a primer pas cap a la 
finalització dels abusos econòmics de les persones que han estat en càrrecs directius 
en les empreses on en plena crisi s’han apujat els sous, mentre en alguns casos 
acomiaden massivament a les persones treballadores i en altres casos les empreses 
eren rescatades amb diner públic, no oblidem mai a Rato i els seus arguments de sou. 
Veiem que aplicant límits salarials a les rendes més altes és necessari, però també 
entenem que si es vol caminar cap a una societat justa s’ha de fer canvis estructurals, 
profunds, que ens facin avançar cap a noves legislacions i institucions que garanteixin 
la igualtat efectiva i que apostin per potenciar la cultura del bé comú. Per tant, 
donarem suport a aquesta moció, com ja hem dit abans, però som plenament 
conscients que si realment volem aconseguir caminar cap a l’eradicació de la pobresa, 
de la injustícia social que ens ha tocat viure i que vivim, hem de canviar el sistema 
econòmic i polític i nosaltres seguirem treballant incansablement per aconseguir-ho.  
 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA: Sr. Èric, Sr. Regidor Èric Gómez, li reconec que estem 
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d’acord en que si la riquesa està ben distribuïda és millor per a tothom. Aquest és un 
principi bàsic, que estaríem totalment d’acord. Dir però, en el fons estem d’acord amb 
aquesta proposta o podríem arribar a estar d’acord ideològicament en aquesta 
proposta, però no en la forma i a vegades és tan important el fons com la forma. Hi ha 
moltes maneres d’intentar realitzar aquest equilibri en els salaris, existeixen altres 
elements reguladors, com podrien ser els salaris que es fixen, els Salaris Mínims 
Interprofessionals, hi ha altres tipus, com podria ser a base d’impostos, que qui més té 
més paga i, per tant, s’hauria de modificar la legislació, però n’hi ha un altre que ara 
està més de moda que en tot cas acosta molt més el que seria el salari al territori, que 
són els anomenats salaris de referència, en que hi ha Estats dintre d’un Estat que 
tenen la competència de poder aplicar un salari de referència en el seu entorn 
territorial, que per a que ens entengui tothom seria allò que necessita aquell ciutadà 
per viure en aquell territori. Per tant, si un ciutadà visqués a Sant Cugat necessitaria X 
euros, si visqués a Mataró, en necessitaria uns altres, i per tant aquest salari varia en 
funció també del territori. Clar, això portat a l’extrem que ho estan portant vostès 
doncs realment es fa molt dificultós perquè a més barregen el que seria el privat amb 
el públic. Nosaltres, home, deixi que li rectifiqui, deia, és molt Socialdemòcrata això, 
home, la Socialdemocràcia no intenta crear nous Estats avui dia a Europa en el Segle 
XXI que jo cregui, en aquest sentit, no, no, i li dic precisament per això, perquè vostès 
si volen el suport del Partit dels Socialistes han de cuidar les formes, i quan dic cuidar 
les formes vull dir cuidar el llenguatge. No pot interpel·lar a que li doni suport amb una 
moció que en els dos primers acords, en un em diu “per la futura legislació laboral 
catalana”, home, entendrà que no hi podem estar d’acord amb això o que “de manera 
subsidiària i mentre no culminem el procés constituent català”, home, entendrà que el 
Partit dels Socialistes de Catalunya amb el posicionament federalista que tenim en 
aquests moments i de la reforma de la Constitució no podem donar suport a aquesta 
proposta. I ja li dic, en el fons estaríem d’acord, però amb aquest llenguatge nosaltres 
no hi podem donar suport, perquè demà sortiríem en els diaris. Oi que m’entendrà? 
Doncs ja està. 
 

. TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Nosaltres no hem presentat esmenes en aquesta moció, de fet, em sembla que no hi 
ha esmenes per part de cap grup, ha estat una d’aquelles mocions presentades 
directament a Junta de Portaveus que segurament ens ha agafat una miqueta a tots a 
contrapeu, però això no vol dir que no haguem debatut el nostre sentit del vot. L’hem 
debatut i molt. Creiem que aquest és un debat interessant, el debat que planteja 
aquesta iniciativa d’ERC-MES, és un debat que ja s’ha plantejat, com ha dit el Sr. 
Gómez, al Congrés dels Diputats, que s’ha plantejat en altres Estats avançats del 
món, en un context, evidentment, en el que l’increment de les desigualtats preocupa, 
tant a la societat, com evidentment als Governs. Aquest increment de les desigualtats 
sovint té a veure amb l’increment de les diferències salarials, de les bretxes que 
comentàvem abans, però no exclusivament, per tant, no és un tema que puguem 
resoldre de manera fàcil i simple, ni en un sentit ni en un altre. Creiem que aquest 
debat hauríem de traslladar-lo al diàleg social, previsiblement una qüestió plantejada 
que exigirà en algun moment la presa de mesures de caràcter legislatiu, però no a 
través d’una moció en un ajuntament. Acceptant, de tota manera, que aquest 
problema de les desigualtats existeix, en el nostre cas creiem que l’increment de les 
desigualtats avui està segurament més vinculat a la taxa de desocupació, o a la 
presència excessiva de treball temporal o treball a temps parcial no desitjat, que 
estrictament a un problema de desigualtat salarial. Ens falta, per tant, creiem, un 
major nivell d’informació per poder tenir aquesta discussió a fons i vull recordar que fa 
molt poc temps a Suïssa es va sotmetre a votació popular una iniciativa similar i això 
va provocar un important debat, però sobretot el que va comportar és que finalment es 
rebutgés aquesta proposta d’establir un límit sobre els topalls salarials. En qualsevol 
discussió que pretengui abordar les desigualtats no podem oblidar les qüestions 
vinculades, i això és molt important, a l’afectació als nivells de competitivitat de les 
nostres empreses. Hauríem de reflexionar si la introducció d’algun topall salarial 
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afectaria a la capacitat de l’economia de captar, per exemple, directius ben preparats 
o directius també d’altres països ben remunerats, de facilitar la inversió estrangera, 
sobretot en el cas d’una economia com la nostra, en la qual el repte és passar d’una 
economia que està competitiva per baixos salaris, i això ‘ha de reconèixer, a una 
economia que sigui competitiva pel valor afegit dels béns i serveis que es creen i 
produeixen. Per tant, està bé parlar del sostre salarial, crec que és molt important 
diferenciar-ho en l’aspecte públic i en l’aspecte privat, ja han vist que de la meva 
intervenció se’n deriva que en tot allò que fa referència al sector públic hi podem estar 
d’acord, però no en exclusiva en el sector privat, però encara seria més important 
parlar del Salari Mínim Interprofessional, d’incrementar-lo. Aquest any, el 2017, el 
Salari Mínim Interprofessional està en els 707,6 euros/mes, per sota del llindar de la 
pobresa en llars amb dues persones. Precisament el Grup del Partit Demòcrata, 
juntament amb Esquerra Republicana, durant la passada legislatura i en el Congrés 
dels Diputats, vam presentar una iniciativa per tal de millorar el Salari Mínim, seguint 
les recomanacions de la Carta Social Europea, que establia que el Salari Mínim 
estava i està actualment per sota de les recomanacions. Tot aquest ha sigut el debat 
que hem tingut, però francament, quan l’hem escoltat en la seva intervenció el debat 
l’hem reconduït ràpidament perquè creiem que la seva intervenció inicial, insisteixo, en 
anomenar el Capitalisme depredador, ens allunya de la centralitat que necessita, entre 
altres coses, un procés en el que estem en comú, ens allunya absolutament de la 
centralitat. No podem estar com a ciutat reclamant inversions de la BOEHRINGER, 
reclamant inversions de la HEWLETT PACKARD, aplaudint inversions de les 
multinacionals estrangeres que porten enginyers del món a la Hewlett Packard, i 
després aprovar que volem limitar el salari en les empreses privades. Això ens allunya 
absolutament de la centralitat. Vostès estan en un extrem i nosaltres en un altre. Això 
ho entendríem més en altres forces polítiques, però francament estan utilitzant un 
llenguatge absolutament obsolet i impropi de la centralitat que necessita el procés, en 
el que d’altra banda hi estem plegats. Per tant, anunciar que nosaltres demanarem 
votació separada d’aquesta moció. Els dos primers punts els votarem en contra, com 
no pot ser d’altra manera, perquè està parlant d’una ingerència, una intervenció 
directa en l’economia privada que nosaltres defensem. En canvi, el punt número 3, 
que parla d’un topall salarial en el sector públic el votarem a favor i evidentment el 4t 
també, perquè seria instar a que el Parlament de Catalunya se n’assabenti i el Govern 
d’aquest punt núm. 3.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
gràcies. Jo, bé, respondré dues parts: d’una banda, als Grups que de debò han fet el 
debat sobre la moció que presentàvem, cosa que s’agraeix, i després, si de cas, del 
Partit Popular i de C’s que han fet un altre debat, molt interessant, sens dubte, però no 
era el debat sobre la moció. A mi, començo pel final, potser, a mi em sap greu la 
valoració que acaben de fer, perquè de fet la moció diu el que diu i jo he parlat de 
limitar el capitalisme per redistribuir la riquesa i és així i he dit i comparteixo amb la 
CUP que això és un pedaç i en som molt conscients i és una mesura que nosaltres 
entenem com a Socialdemòcrata i no impedeix la competitivitat, perquè un alt directiu 
evidentment que es pot pujar el salari, el què passa és que si es puja el salari també 
l’ha de pujar en els treballadors que menys cobren i una diferència salarial d’1:12, és a 
dir, de que qui més cobri, cobri 12 vegades més al que menys, em sembla que dóna 
un marge raonable, molt raonable, excessiu a parer de la CUP, excessiu a parer de 
moltes organitzacions, excessiva per INTERMON, és a dir, fins i tot, nosaltres hem 
parlat de que en un mes no es pagui més del que algú guanya en un any. Dóna un 
marge sobrat per a que una empresa pugui augmentar els salaris als alts directius. De 
fet, a la meva intervenció ho he dit, no es tracta de limitar els salaris als alts directius, 
això no ha sortit de mi, jo he dit, no es tracta d’això, es tracta de que si a una mateixa 
empresa, l’empresa funciona i va bé, se’n pugui beneficiar tothom i que, per tant, si 
s’ha d’augmentar el salari a un alt directiu també augmentin els salaris a les classes 
treballadores d’aquella empresa i es tracta d’això i aquesta és una proposta molt 
raonable i de fet, molt Socialdemòcrata, de revolucionari res. Em sap greu i ho he dit 
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jo només al començar, al dir, aquesta proposta no és revolucionària, és una proposta 
raonable, factible i possible a curt termini. De fet, el Salari Mínim, del qual comparteixo 
amb Iniciativa i amb Convergència que també n’hem de parlar, de fet n’hem parlat, de 
fet ho hem portat en aquest Ple, quan vam portar la iniciativa d’”anem a mil” i ara a 
nivell Interprofessional estem d’acord i vostè mateix ho ha dit que ho hem debatut al 
Congrés, evidentment que s’ha d’apujar, és que el Salari Mínim també és una 
interferència en el món privat i a l’empresa privada, no és una altra cosa que això, una 
interferència, tu li dius a una empresa que el mínim que ha de pagar a un treballador 
és això, actualment 707 euros. Això no és una interferència a l’empresa privada? Oh i 
tant! I tant que ho és! I em sembla molt bé que així sigui, ara dir-li que una empresa 
en un moment en que està baixant el salari als seus treballadors no li pot pujar el 
salari a un directiu, també em sembla raonable. Per tant, d’una banda, a mi em 
deceben i més quan en altres espais s’han abstingut. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No ens preocupa decebre’ls, Sr. Gómez, no ens 
preocupa. Anem endavant. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: I és el 
que esperava. Acabo, molt breument. Al Partit Socialista jo dir-li que no busqui 
excuses, no és per com estan redactats els acords, perquè en altres entorns, en el 
Congrés dels Diputats, el Partit Socialista tampoc ho ha votat a favor i no estaven 
redactats així, per tant, no passa res, però no busquem excuses. Respecte a les 
intervencions del PP i C’s, jo quan vulguin fem un debat sobre els salaris públics, els 
salaris dels polítics, el que val un Parlament Regional i la diferència amb el que val un 
Parlament Nacional, com és el Parlament Nacional, com és el Parlament de 
Catalunya, el fem, cap problema, portin una moció, ens n’han portat moltes d’aquest 
estil i fem aquest debat, ara, dir que l’administració pública, ara mateix, en relació al 
sou del Junqueras l’1:12 es compliria, vull dir, que per tant, tampoc és tan 
revolucionari a nivell d’administració pública. I acabo la intervenció dient que com que 
és una moció que perquè quedi així de descafeïnada i més tenint en compte, 
nosaltres esperàvem de debò que es pogués aprovar, per això era una pedaç i no 
hem portat una mesura revolucionària, si el Grup de Convergència manté el criteri 
nosaltres retiraríem la moció. Doncs aleshores deixem retirada la moció. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El Grup de Convergència manté el criteri. Crec 
que l’ha fonamentat i, per tant, molt bé. Decau la moció, per tant? Doncs decau el 
debat. 

 

(La present moció fou retirada pel grup proposant). 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs moltes gràcies i fins aquí hem arribat al 
debat de les mocions i els demanaria als regidors i regidores que iniciéssim aquest 
espai de debat d’acord amb l’article 8 del Reglament de Participació Ciutadana, donar 
la benvinguda als veïns i veïnes, agrair la paciència que han tingut en escoltar-nos 
debatent aquest darrer punt i dir que en tot cas quan acabem el torn obert al públic, 
reprendrem el darrer punt de l’Ordre del Dia.  
 

 (En aquests moments, essent les 20:08 hores, se suspèn el Ple i es reprèn 

a les 21:04 hores). 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

25.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, jo tenia dues preguntes.  



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  20.03.17                    pàg. 110 

 
ESBORRANY ACTA 

 

ESPAI EMPRENEDORIA VITA: Una, avui hem llegit que l’espai d’emprenedoria VITA 
esdevindrà municipal, bé, nosaltres, el nostre grup fa anys que sol·licitem que existeixi 
un espai de promoció econòmica i orientació laboral municipal i sempre se’ns 
al·legava que era un servei que es podia fer en col·laboració público-privada i llavors 
volíem saber què és el què ha canviat, apart de la situació econòmica de l’empresa 
que en principi no té cap vincle amb el Govern i, per tant, què és el que fa que ara sí 
que puguem tenir un centre d’emprenedoria municipal.  
 

ESPAI AL WEB MUNICIPAL INFORMACIÓ COMERÇ VEGÀ I VEGETARIÀ: No sé si 
ho saben, però avui és 20 de març, que és el dia mundial sense carn, que no sé si els 
sona, però és aquell dia que es van comprometre vostès a celebrar, enlloc de 
promocionar els dilluns sense carn. També es van comprometre a establir un espai 
web de promoció i informació dels comerços i entitats i demès que promoguessin la 
cultura vegana, vegetariana, tampoc hem vist res, i també es van comprometre a 
incloure informació sobre el comerç vegà i vegetarià a les guies de la ciutat. Volíem 
saber si ho han tingut en compte de cara a la promoció del “Sant Cugat ve de Gust”. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Avui també és el dia de la felicitat, Dia 
Mundial de la Felicitat. Trobo que en aquest Ple s’està molt feliç. Molt bé, gràcies Sr. 
Ramon Gutiérrez i té la paraula la Sra. Barbany. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA):  

 

ESPAI EMPRENEDORIA VITA: Sr. Gutiérrez, si li sembla, com que és un tema dens, 
Ramon, com que és un tema dens us ho explico a la Informativa, perquè és llarg. Si 
us sembla. 
 

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

(RÈPLICA):  
 

ESPAI EMPRENEDORIA VITA: Si ho expliquen i no fan com sempre, que sempre 
queda per la següent. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY (CONTRARÈPLICA):  

 

ESPAI EMPRENEDORIA VITA: No, no, jo el que explico ho explico sempre. 
 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ (RESPOSTA):  

 

ESPAI AL WEB MUNICIPAL INFORMACIÓ COMERÇ VEGÀ I VEGETARIÀ: Bé, 
veritablement pel “Ve de Gust”, Sr. Gutiérrez, comptem amb restaurants de tota mena 
i per suposat s’ha contemplat el tema d’alimentació saludable, productes ecològics, 
vegans, hi haurà xerrades sobre l’alimentació saludable, sobre vàries coses, que de 
ben segur li agradarà molt escoltar-les. 
 

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

(RÈPLICA):  
 

ESPAI AL WEB MUNICIPAL INFORMACIÓ COMERÇ VEGÀ I VEGETARIÀ: Ho dic 
perquè s’havien compromès amb una categoria sempre en les guies, i aquestes 
coses. Entenc que està dins del bloc de menjar saludable, bé, o de menjar en general. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
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ESPAI AL WEB MUNICIPAL INFORMACIÓ COMERÇ VEGÀ I VEGETARIÀ: Vostè, 
vagi recordant-nos perquè ens hi hem d’anar acostumant. Pensi que els que no tenim 
aquest costum, però no el descartem, ja ens agradaria anar acostumant-nos a un 
menjar més saludable i recordar això.  
 

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

ALDARULLS CONCERT CASAL DE JOVES DE LA FLORESTA: Bueno, ahora por 
ponernos un poquito serios, el viernes, sí, un poquito más, el viernes 17 de marzo, el 
viernes pasado, hubo un concierto en el Casal de Joves de la Floresta, organizado por 
el propio Casal, que hacían unas jornadas, un concierto que había rap y hip hop. 
Hemos tenido conocimiento, nos han informado, de que el concierto terminó hacía la 
1:30 horas de la madrugada, y se hicieron, bueno, determinadas proclamas, gritos, 
cánticos, por parte de algunas personas, tan graves como esto “hazte un Carrero 
Blanco con los concejales del PP”, “gora ETA” y algunas cosas más. Y queríamos 
saber si la Policía Local tiene conocimiento de estos hechos, queremos que el 
Ayuntamiento abra una investigación quiénes lo dijeron, si de alguna manera los 
organizadores tenían constancia de que se iba a hacer o participaron incluso de estas 
afirmaciones o gritos que se hicieron. Y en caso de que la Policía Local tenga 
conocimiento, qué piensan hacer al respecto. Gracias. No hace falta que me 
respondan hoy. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

ALDARULLS CONCERT CASAL DE JOVES DE LA FLORESTA: No, li haig de dir 
que jo no en tinc coneixement, sí que hem parlat amb el Sr. Piqué d’altres temes de la 
Floresta que doncs els parlem perquè volem garantir una bona convivència i temes de 
molèsties amb veïns, i hem tingut queixes, però jo crec que és d’un altre tema que no 
va produir-se precisament el 17 de març i, per tant, permeti’m que li digui que no tenim 
constància ni tenim coneixement. Farem comprovacions, en tot cas, però vaja, no ens 
ha arribat en aquest cas cap coneixement d’aquesta qüestió. Sr. Defranc, té la 
paraula. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  
 

ACTES INCÍVICS AL PASSATGE DE SANT ANTONI: Bueno sí, lo primero era que 
quería comentarle un tema en el Passatge Sant Antoni y desde hace meses, por no 
decir años, recibo quejas de los vecinos que pasan los coches en contradirección y 
que la gente usa una parte del carrer como urinario. Entonces el Passatge Sant Antoni 
es el que queda al lado de la Plaza de los Pozos, entonces un poco que los vecinos 
cada vez que me los encuentro me vuelven a decir lo mismo. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Doncs prenem nota i evidentment 
passarem la informació corresponent. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  
 

DISCULPES PER TO INTERVENCIÓ EN TORN AUDIÈNCIA PÚBLICA: Y lo otro, es 
que disculpen el tono en mi intervención anterior, pero si tuviera al Sr. Jurado yo le 
pediría disculpas a él también por mi tono, porque no es culpa de él, es culpa de la 
gente que se dedica a tirar injurias por todos lados y esas injurias terminan calando y 
mentiras que todos sabemos, que no son así, que por ejemplo, yo cobro más desde 
que soy no adscrito eso es una mentira que todos sabemos que se puede mentir 
fácilmente.  
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. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA:  
 

POSADA A DISPOSICIÓ HABITATGES PER PROGRAMA ACOLLIDA REFUGIATS: 
A veure, jo tinc dues preguntes: una, digui’m pesada, però continuaria anant amb el 
tema dels refugiats que vam fer en el Ple anterior. Nosaltres a la Comissió Informativa 
se’ns va donar una informació complerta de tot el que havíeu fet la gent que va anar a 
Grècia, de les estades, de com i de què. En qualsevol cas i dins d’aquest context, el 
que sí que continuem que ens agradaria saber és sabent que tant l’Estat com la 
Generalitat, dins del programa d’acollida doncs reconeixen que la única condició per la 
recepció de refugiats és disposar d’habitatges i en aquest sentit doncs anirien aquests 
dos comentaris de si nosaltres o quines accions de Govern hem fet per posar 
habitatges a disposició d’aquestes organitzacions i la segona una mica seria si 
realment hem engegat una campanya de sensibilització a la ciutadania informant-los 
doncs de quin és el programa estatal, etcètera, etcètera i si es poden llogar pisos buits 
amb garantia. Per tant, diríem això completaria potser l’informe tècnic exhaustiu que 
vam rebre per part de la Comissió referent a això.  
 

CARACTERÍSTIQUES PRODUCTE NETEJA DE CARRERS: I l’altra és molt més 
pedestre, i va dedicada a la Cristina Paraira, que sí que hem vist i un dia ho vam 
comentar que els carrers es renten amb una mena de detergent, em sembla que tu 
em vas dir el mateix que es fa servir per rentar plats o una cosa així. La qüestió i ara 
sense broma diríem, és que fa una olor molt i molt potent i apart de l’olor la única cosa 
que voldríem saber és si realment està garantit que no contamina i que té les 
condicions, diríem, necessàries per poder-les utilitzar. Si no pots contestar avui, 
Cristina, ho fas a la Comissió Informativa de Serveis Urbans. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs entenc que li ampliaran la 
informació, però la Susanna li ampliareu a la Informativa, no? Entenc que a la 
Informativa us ampliaran la informació en relació al tema refugiats i Cristina ho pots 
contestar. Molt bé. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 

CARACTERÍSTIQUES PRODUCTE NETEJA DE CARRERS: Per a que estiguin 
tranquils, no em sé la formulació de memòria, clar, però sí que tot és biodegradable, 
ho utilitzarem i li passarem a la Informativa tota la composició, però tot és 
biodegradable, no hi ha cap problema de contaminació i el que sí que ajuda és a fer 
una mica d’aire de net. D’olor a net, apart dels components que tingui, però bé, a mi 
m’agrada, ja posats a dir. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNANDEZ-JORDAN, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’s:  
 

INFORMACIÓ INTOXICACIÓ ALIMENTÀRIA ESCOLA AVENÇ: Un ruego y una 
pregunta sobre el mismo tema, que es respecto a la intoxicación alimenticia, 
alimentaria, de la Escola Avenç, que se ha producido en estos últimos días. 
Manejamos datos que no son del Ayuntamiento, son de medios de comunicación, de 
218 personas, 214 niños y 4 adultos, que han sufrido esta intoxicación. El ruego es 
que por favor se nos pase por Comisión todo tipo de información al respecto, en 
relación pues a las causas por las que se pudo producir, etcétera. También en prensa 
hemos visto que la Generalitat en Salud manifiestan que es a raíz de un norovirus y 
bueno, el ruego es este, que por favor se nos de la información en la Comisión 
Informativa. Y la pregunta a raíz de…bueno, sin ánimo de conectar las dos cosas, 
pero a título informativo, queríamos saber cuál es el sistema, no conozco muy bien el 
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lenguaje técnico, pero viene a ser que cuál es el sistema de gestión de las aguas 
fecales de esa escuela, de ese colegio, es decir, ¿Existe alcantarillado? ¿Hay un pozo 
negro? ¿De acuerdo? Gracias. Como es la zona de Torre Negra entendemos que…, 
pero bueno, se gestionan 1.000 y pico personas, si es un pozo negro es un tema a 
tener en cuenta.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, gràcies. La informarem com ha demanat. 
Sr. Blázquez, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Dos 
precs.  
 

PROJECTE CONSTRUCCIÓ SALA POLIVALENT O SALA DE CONCERTS: Em 
sembla que el vaig fer fa un parell de...dos o tres mesos, potser, i és que se’ns 
informés a la resta de Grups polítics en Comissió Informativa de Cultura de la 
informació que tingués l’Ajuntament sobre la construcció de la Sala Polivalent o Sala 
de Concerts, dotada amb 1 milió d’euros. Llavors ho he demanat dues o tres vegades 
i encara no se’ns ha informat, no dic que hagi de ser explícita la informació, com a 
mínim les dades que vostès puguin tenir o el projecte si és que hi ha algun tipus de 
projecte, perquè en principi això havia d’estar fins i tot construït en aquest 2017. 
Aquesta seria la primera.  
 

MAL ESTAT REDUCTORS VELOCITAT CARRER ARNAU CADELL: I el segon prec 
a la Sra. Paraira. S’han posat en contacte amb nosaltres uns veïns de la zona del 
Pinar i llavors pujant cap al Pinar, abans de trencar cap al carrer Arnau Cadell hi ha 
dos reductors de velocitat, que estan “adoquinats”, jo m’hi he passat aquest matí per 
veure efectivament l’estat i l’estat és bastant defectuós. Llavors, a veure si és possible 
o si està programat que això es substitueixi per no sé si li diuen ara coixins berlinesos 
o un altre tipus de sistema que sigui, que bé, que no faci tan mal als vehicles, perquè 
aquests reductors de velocitat “adoquinats” estan en bastant mal estat. Gràcies. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  
 

PROJECTE CONSTRUCCIÓ SALA POLIVALENT O SALA DE CONCERTS: El tema 
de la Sala Polivalent es troba en una fase d’anàlisi interna pel que ha de ser el 
contingut i el continent, per dir-ho d’alguna manera. Està molt avançat. Ara caldria 
doncs, evidentment, que primer hi hagués una primera proposta amb el Grup 
municipal, amb el que vam acordar doncs aquesta mesura, que en aquest cas és amb 
ERC-MES i a partir d’aquí doncs també la socialitzaríem en Comissió Informativa. No 
crec que arribem a la propera, jo crec que d’aquí a dos mesos potser sí que ja els 
podrem donar alguna cosa en ferm. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 

MAL ESTAT REDUCTORS VELOCITAT CARRER ARNAU CADELL: En prenc nota 
de les bandes i ja li diré. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Piqué, té la paraula. És que a 
vegades em surt la vena de professora. Disculpeu-me, però vostè no hi era Sr. 
Ciprián, a l’hora de demanar els torns i ara me’l demana. Bé, no surto gaire, avui no 
he sortit. De veritat, he demanat, han anat demanant i per tant, el Sr. Piqué m’ha 
demanat abans que vostè, ja parlarà, però s’ha d’esperar l’últim. Sr. Piqué, té la 
paraula. 
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. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  
 

DATA PREVISTA REUNIÓ PISTA BTX DE LA FLORESTA: Voldria saber si es faria i 
quan es faria la reunió prevista en relació a la pista de BTX ubicada darrere les pistes 
del Pavelló de la Floresta. 
 

. REGIDOR D’ESPORTS I JOVENTUT, SR. ELOI ROVIRA:  
 

DATA PREVISTA REUNIÓ PISTA BTX DE LA FLORESTA: No, no, la secretaria, 
vostè em va demanar hora per parlar d’un tema en concret, que és el BTX allà a la 
Floresta, nosaltres ens vam posar en contacte amb el Servei de Parcs i Jardins per 
anar a mirar l’espai, veure de quina manera es podia recuperar, si es podia quant 
costava i quina proposta es podia fer de gestió i quan des dels Serveis Tècnics 
tinguem aquesta proposta jo no es preocupi que el convocaré, la meva secretària o jo 
mateix per anar a veure in situ o per facilitar-li la proposta quan tingui alguna cosa que 
explicar-li, però de moment estic esperant que em facin una proposta en ferm i poder-
la debatre amb vostès. Són dos projectes que van diferents, Parcs i Jardins, doncs 
com és evident i es veurà la ciutat, porta un ritme trepidant ara mateix i com que no és 
una prioritat tampoc i no tenim un pressupost doncs ells estan fent els seus projectes i 
jo m’haig d’emmotllar una miqueta també a la seva agenda.  
 

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

MES:  
 

POSICIONAMENT AJUNTAMENT REUNIONS CONSELLS COMARCALS PER A 

UNIÓ DELS VALLESOS EN LA PRESTACIÓ D’ALGUNS SERVEIS: La primera 
pregunta és pel Tinent d’Alcalde d’Ocupació i Polítiques Comarcals. És una pregunta 
que no sé si vaig entendre bé a la Comissió Informativa, repassant aquest cap de 
setmana els apunts, vostè va fer una referència, vas fer referència a la unió dels dos 
Vallesos i que no s’ha pogut aconseguir la unió dels dos Vallesos. No sé si et referies 
en quant a comarca o algun servei. Si era algun servei ja no continuo la pregunta. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Faci-les les dues. És que Sr. Villaseñor aquest 
sistema de jo si diu això llavors li preguntaré. Digui, faci-la.  
 

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

MES (RÈPLICA):  
 

POSICIONAMENT AJUNTAMENT REUNIONS CONSELLS COMARCALS PER A 

UNIÓ DELS VALLESOS EN LA PRESTACIÓ D’ALGUNS SERVEIS: D’acord, 
d’acord. Era per si ho havia entès malament. Si es referia a comarca era simplement, 
no cal que sigui ara, sinó quines de les reunions que s’han efectuat en tot aquest 
temps i quin ha estat el posicionament de l’Ajuntament. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS, SR. 

PERE SOLER, I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (RESPOSTA):  
 

POSICIONAMENT AJUNTAMENT REUNIONS CONSELLS COMARCALS PER A 

UNIÓ DELS VALLESOS EN LA PRESTACIÓ D’ALGUNS SERVEIS: Sí, de fet hi ha 
una proposta, el que passa és que jo prefereixo a la propera Informativa explicar-ho, 
però a grans trets, hi havia una proposta que partia d’un lobby per intentar la unió de 
les dues comarques a nivell administratiu. Els dos Consells Comarcals, per separat, 
han fet un estudi per veure quines eren les sinergies que tenen ambdós territoris i fruit 
d’aquest estudi s’ha fet la proposta de treballar plegats alguns tipus de serveis. Derivat 
d’això, hi ha una altra planificació, que és en temes de mobilitat intercomarcal. Però, 
ampliarem en tot cas a la Comissió Informativa. 
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. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-

MES (RÈPLICA): Gràcies. Perdó, tenia dues. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA): N’ha fet dues. 
 

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

MES (RÈPLICA): No, no n’he fet dues. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA): Sí, ha fet dues preguntes. 
 

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

MES (RÈPLICA): No, no n’he fet dues. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, Sr. Villaseñor, ha fet dues preguntes. Això ho 
feia el Sr. Soler abans. 
 

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

MES (RÈPLICA): Home, no tot s’enganxa. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si vol digui. 
 

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

MES:  
 

POSICIONAMENT AJUNTAMENT ACTUACIONS A CAN BARATA: A mi, diguem-
ne, tinc un trasllat del Consell de Barri atès els veïns, una demanda dels veïns, si vol li 
dic i sinó no li dic, sobre Can Barata i, per tant, faré simplement el trasllat, sense un 
posicionament, els veïns de Can Barata i els companys que van estar l’altre dia al 
Consell de Barri, ho saben, el que ens van demanar bàsicament quin és el 
posicionament del Govern, jo ja sé quin és que és tirar-ho endavant, sobre el tema de 
l’aigua, el semàfor i la rotonda i algunes actuacions com aquestes i el que demanaven 
és que hi hagi un trasllat d’aquesta informació. El trasllat el poden fer directament als 
veïns o el poden fer en una trobada o en una Comissió Informativa, que els ho podem 
traspassar. Això ja a la seva disposició o ara, fins i tot, si volen. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Doncs ja ho farem. Moltes gràcies. Sra. 
Gibert, té la paraula. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Jo li vull fer una pregunta al Sr. Pere Soler, ara que està més tranquil i més elevat, li 
havia de dir això, és que ho vaig llegir i vaig dir, ostres!, li haig de dir, amb cordialitat 
total, amb cordialitat total. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES COMARCALS, SR. 

PERE SOLER, I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Em sembla que 
és una constatació de la llei de la física. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Però és que bé, en fi, perdoneu, ho havia de dir. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Se li accepta, se li accepta. Sí, home, sí. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  
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ATRIBUCIONS CONCRETES TINÈNCIA ALCALDIA OCUPACIÓ O POLÍTIQUES 

COMARCALS: La pregunta, a veure, jo li pregunto, és que no cal que ens ho contesti 
ara, que ja ens ho contestarà, però ens urgeix saber les atribucions concretes de la 
seva Tinència d’Alcaldia, perquè a la Comissió Informativa se’ns va dir que estava en 
construcció la Tinència, ara un mes i mig i escaig, diguéssim, passats, creiem que ja 
seria un bon moment per acabar de conceptualitzar què conté aquesta Tinència, en 
tant que és nova, que té noves atribucions i demès. Llavors li demanem directament.  
 

COMPATIBILITAT TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

AMB DIRECCIÓ DE L’INCASOL: I la segona, és pel Sr. Damià, jo ara sí que sóc 
dolenta amb els números, no recordo si fa un any o any i mig que vam parlar de la 
seva Direcció a INCASOL i vostè ens va assegurar, bé, ens va dir, ens va explicar que 
estava fent una transferència de competències i demès, doncs saber com estava i si 
això es donaria en un breu període o etcètera, etcètera. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, gràcies. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Si aquesta és la seva resposta....val, suposo que sí. 
 

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

TAULA DE MOBILITAT I ITINERARIS BICILETES: Jo tinc un prec per la Tinent 
d’Alcalde, la Sra. Paraira, que hem reunit la Taula de Mobilitat amb les diferents 
Comissions i la primera que es va reunir, ara no em faci dir quan, però ja fa bastant 
temps, sobre el tema de les bicicletes i vam quedar que se’ns passarien els itineraris, 
diria que era relacionat amb el tema de la subvenció del que ja es feia de l’Àrea 
Metropolitana, que estava molt avançat, però se’ns passarien els itineraris als 
participants de la Taula/Comissió per a que anéssim avançant i ens van dir dos, tres 
setmanes, i fa bastant més. Avia’m si ens ho podien anar passant per anar-ho 
movent, perquè ens ho estan també... 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 

TAULA DE MOBILITAT I ITINERARIS BICILETES: Sí, sí, eren els grups de treball, 
dels 4 grups que vam anar fent, vam esperar a acabar els 4 grups que els vam anar 
fent dos cada setmana o vam estar 3 setmanes, però jo crec que ja l’Albert Muratet ho 
va preparar tot i ja va enviar el link en el que es podia consultar, perquè pesava molt. 
La setmana passada, jo diria que ho va enviar, perquè jo, demà ho comprovarem, 
però jo ho vaig rebre i inclús em deia l’enllaç i vaig entendre, però ho miro, que igual 
no ho he entès bé, però “vamos”, ho donava per fet. Gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Ingla, no pateixi que ho comprovem. Molt bé, 
Sr. Gómez, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
gràcies. La meva pregunta és per la Sra. Pellicer.  
 

ACOMPLIMENT ACORD PLENARI DIA PER LA “ZERO DISCRIMINACIÓ”: En 
aquest cas, és preguntar-li si finalment doncs el passat 1 de març, dia per la “Zero 
Discriminació” en relació al VIH, si es va complir l’acord del Ple municipal de 
novembre en que es preveia que s’incorporés aquesta data a les diades 
commemoratives del municipi i, per tant, si és així, quines accions es van fer o si es 
va fer, ni que fos un twitt per part de l’Ajuntament o alguna cosa, perquè almenys 
nosaltres no hem estat partícips de que s’hagi fet res. Moltes gràcies. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

ACOMPLIMENT ACORD PLENARI DIA PER LA “ZERO DISCRIMINACIÓ”: Jo diria 
que sí, que ens vam posicionar, però en tot cas, l’informaran adequadament en la 
Informativa. Hi ha dues paraules demanades en el darrer moment o jo no les he 
advertit en el moment que corresponia i el Sr. Ciprián i després el Sr. Bea. Sr. Ciprián, 
té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Gràcies, 
Sra. Alcaldessa. Jo tinc un prec i una pregunta.  
 

MOBILITAT ZONA ESCOLA CIUTAT D’ALBA PER OBRES: El primer prec és pel Sr. 
Damià Calvet. Vam parlar fa ja algun temps d’un problema que hi havia a l’Escola 
Ciutat d’Alba, que hi havia obres darrera d’aquesta escola, hi havia tràfic continuat de 
vehicles pesants, hi havia grues, llavors havíem demanat que durant el període 
d’entrada i de sortida dels infants, que es tallés aquest tràfic de vehicles pesants 
perquè hi havia problemes, podria haver problemes d’atropellaments. D’acord? Aquest 
és el meu prec.  
 

BRUTICIA ZONA CAN MATES: I la pregunta és per la Sra. Paraira. Ens ha arribat 
informació de Can Mates que a la zona de Can Mates no hi ha prou papereres, no sé 
exactament quin es el motiu. S’ha parlat, em sembla, al Consell de Barri, que era un 
tema d’incivisme o d’alguna cosa semblant, però els veïns es queixaven de que no hi 
havia en certes zones de Can Mates, no hi havia papereres suficients, sobretot per als 
qui portaven gossos a passejar. Gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Bé, doncs tindrem en compte els 
dos precs, però jo també faria una reflexió.  
 

BRUTICIA ZONA CAN MATES: Entenc que el tema dels gossos necessita de 
paperera, però mirem de no tirar papers a terra i de que ens guardem també els 
papers com quan anem a la muntanya. Perquè de papereres n’hi ha moltes, si les 
comptem i mirem la quantificació de papereres que hi ha al Turó de Can Mates, ens 
trobarem que n’hi ha moltíssimes, per tant, no sé si la solució és incrementar 
papereres o racionalitzar l’ús dels papers.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET:  

 

MOBILITAT ZONA ESCOLA CIUTAT D’ALBA PER OBRES: Sí, lo de Ciutat d’Alba 
podem respondre, perquè efectivament vàrem advertir que hi ha un perfil de twitter, 
que per cert és fals, que va advertir d’aquesta situació i en fi, a partir de després del 
seu advertiment d’aquesta situació, el que vam fer va ser posar-nos en contacte amb 
la Comunitat Educativa de Ciutat d’Alba, tant amb la Direcció com amb l’AMPA i la 
Comunitat Educativa no ens ha fet referència a cap problemàtica de la mobilitat 
derivada de les obres properes a l’escola, cap ni una i aleshores és veritat que jo no li 
vaig dir, no li vaig contestar, ho hagués hagut de fer, li demano disculpes, però 
efectivament més enllà d’aquest perfil fals de twitter no hi ha ningú de la Comunitat 
Educativa de Ciutat d’Alba que ens hagi posat aquesta problemàtica sobre la taula. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per cert, un perfil de twitter que insulta molt i que 
vostès el retwittegen ho dic perquè també va bé. No sé, és igual, insulta sempre. 
Devem ser víctimes del perfil de twitter i ens ha tocat. Sr. Bea, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  
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ESBORRANY ACTA 

 

ESTAT TREBALLS TAULA DE L’AIGUA PER L’ESTUDI REMUNICIPALITZACIÓ 

SERVEI D’AIGUA: Sí, és per manifestar una inquietud sobre la, diguem-ne, poca 
activitat de la Taula de l’Aigua. El juliol de 2015, fa 1 any i 8 mesos, vam aprovar 
estudiar la remunicipalització i clar, hi ha poca activitat, tenim por que no tinguem 
temps ni d’estudiar la remunicipalització i que ja es prorrogui el contracte, tenint en 
compte, a més, que SOREA, ja està fent campanya contra aquesta, molt 
legítimament, d’altra banda, però que està convocant i coses i trobades amb servei de 
cafè, i bé, SOREA ja ha començat la campanya, trobades amb servei de cafè amb 
veïns.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Qui? Ah sí? 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC 

(RÈPLICA):  
 

ESTAT TREBALLS TAULA DE L’AIGUA PER L’ESTUDI REMUNICIPALITZACIÓ 

SERVEI D’AIGUA: O sigui, SOREA molt legítimament està fent la seva campanya 
contra la remunicipalització, nosaltres no estem fent l’estudi per valorar aquesta. Crec 
que hauríem de posar fil a l’agulla. És una inquietud-prec. D’acord? 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 

ESTAT TREBALLS TAULA DE L’AIGUA PER L’ESTUDI REMUNICIPALITZACIÓ 

SERVEI D’AIGUA: Sí, sí que és cert que han passat uns mesos, però jo si no vaig 
entendre malament el què quedàvem era que en la següent fase que havíem de fer, 
nosaltres per això vam demanar suport a l’Àrea Metropolitana, era que ens diguessin, 
en el nostre cas, quina era l’opció, avantatges i inconvenients de cada opció. 
Nosaltres, no vull que es prenguin això com anar a favor de la remunicipalització o en 
contra. Crec que ho hem dit amb molta franquesa des del primer moment i vam dir, 
escolta, nosaltres volem la millor opció per Sant Cugat, si és remunicipalitzar, 
remunicipalitzar, si és empresa mixta, empresa mixta, i si és concessió, doncs 
concessió. Nosaltres el que volem és el millor per a la nostra ciutat i que l’aigua ens 
costi els menys diners possibles a tots. Vull dir, que amb això crec que tots, tots, hi 
estem d’acord. Per part de l’Àrea Metropolitana, que hem anat tenint nosaltres 
reunions internes, no les hem socialitzat, és cert, estem pendents que ja ens va dir el 
Gerent, l’altre dia, que estaven a punt ja d’entregar-nos documentació, per poder-la 
compartir, però vull dir, que potser sí que hem estat una mica en “stand by”, però ni 
oblidat ni mort. I lo de SOREA, jo no en tenia ni idea. Com vostè ha dit, en tot cas, 
legítim de cadascú. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Exacte. No ho sabíem. Però que és un tema que 
ens interessa i ens interessa també comptar amb anar avançant perquè tenim una 
data finita, per dir-ho d’alguna manera i, per tant, hem de treballar-ho. Molt bé, sense 
res més a tractar s’aixeca la sessió, moltíssimes gràcies. 
 

Conclòs l’anterior i essent les 21:32 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 

 


