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Òrgan: Ple  

Sessió: AJT/PLE/12/2020  Data: 27-07-2020  

Assumpte: Esborrany d’acta 

 
 

ESBORRANY DEL PLE DE 27-07-2020  
  
Srs. Assistents: 
 
Presidència:  
MIREIA INGLA MAS 
 
Tts. d’Alcalde: 
PERE SOLER ARTALEJO 
NURIA GIBERT DASCA 
FRANCESC DUCH ALTET 
ESTHER MADRONA GRASES 
ELENA VILA GOMEZ 
LOURDES LLORENTE MARTINEZ 
  
Regidors/es: 
FRANCESC CAROL ALFEREZ 
ALBA GORDO VILASECA 
JOSE MARIA GALLARDO DOMINGUEZ 
GEMMA ARISTOY PUJOL 
PILAR GORINA SAENZ DE CABEZON 
MARCO SIMARRO ZANON 
MARIA CARMEN FORTUNY CAMARENA 
CRISTINA PARAIRA BESER 
JOSEP MARIA VALLES NAVARRO 
ALBERT SALARICH SANCHEZ 
ELOI ROVIRA CAMPOS 
NURIA FERNANDEZ GALOFRE 
JOAN PUIGDOMENECH FRANQUESA 
ALDO CIPRIAN RODRIGUEZ 
MUNIA FERNANDEZ JORDAN CELORIO 
SERGIO BLAZQUEZ AGUIRRE 
CARLES BRUGAROLAS CONDE 
  
Secretària General: 
ROSA CASTELLA MATA  
 
Interventora accidental: 
ELENA PUJALTE CAMARASA  
 

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila de 
Sant Cugat del Vallès, essent les  setze 
hores del dia vint-i-set de juliol de dos mil 
vint, es reuneix en sessió ordinària i 
primera convocatòria al Ple, sota la 
Presidència de l’alcaldessa, Sra. Mireia 
Ingla i Mas, amb assistència dels tinents 
d’alcalde, regidors i regidores al marge 
relacionats, així com de la secretària 
general i de la interventora accidental, 
havent estat excusada l’absència de la 
regidora Sra. Sandra Casat Martínez. 

Obertura de la sessió 
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. Sra. Alcaldessa-Presidenta: Iniciem aquest Ple ordinari d’avui, 27 de juliol de 2020. No ho he 
fet abans, però avui ens acompanya la Sra. Elena Pujalte, que tenim el nostre interventor de 
vacances i ella el substitueix. Sra. Pujalte, moltes gràcies i benvinguda. I regidores i regidors, si 
us sembla bé, abans de començar aquest Ple farem un minut de silenci per les dues dones 
assassinades en aquest termini, entre el darrer Ple ordinari de juny i el de juliol, dues dones que 
han estat assassinades, la primera el dia 14 de juliol a Ciutat Vella, i una el 22 de juliol a Palma 
de Mallorca. Per tant, doncs, si us sembla bé farem un minut de silenci. 
 
(En aquest moment per part de tota la Corporació municipal i públic assistent s’observa un 
minut de silenci). 
 
Molt bé, ara sí, comencem aquest Ple i comencem amb els 3 punts que portem per urgència. 
Són 3 punts que anirem votant la seva urgència i inclourem en l’Ordre del Dia. 
 
El primer punt que portem a urgència és l’”Aprovació provisional de la modificació puntual de 
la regulació de l’ús industrial del Pla Parcial d’Ordenació del sector Turó de Can Mates, 
Carretera de Vallvidrera”. 
 

Torn de votació sobre la urgència 
 
(S’aprova per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
Molt bé, doncs queda aprovada la urgència per unanimitat. Moltes gràcies. Aquest punt passarà a 
ser el punt 21bis de l’Ordre del Dia. 
 
El segon punt que portem per urgència és l’”Aprovació de la proposta del Pla d’Actuació 
Municipal 2020-2023. Compromís amb les persones al territori i al Planeta, que respon a 
l’estratègia i planificació inicial de l’equip de Govern per a la gestió i projecció de Sant 
Cugat pel mandat 2019-2023”. 
 

Torn de votació sobre la urgència 
 
Vots a favor:        13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:      3 (Cs) 
Abstencions:         8 (Junts per Sant Cugat)   
 
Queda aprovada doncs la urgència i aquest punt passarà a ser el punt 24bis de l’Ordre del Dia. 
 
I el tercer i darrer punt que portem per urgència és l’”Aprovació de la proposta de síntesi final i 
conclusions dels treballs derivats de les Comissions Informatives especials per abordar 
l’impacte de la COVID-19”. 
 

Torn de votació sobre la urgència 
 
Vots a favor:        16 (ERC-MES, PSC-CP, Cs i CUP-PC) 
Vots en contra:     0  
Abstencions:         8 (Junts per Sant Cugat)   
 
Queda doncs aprovada aquesta urgència i aquest punt passarà a ser el punt 24ter de l’Ordre del 
Dia. 
 
Ara ja seguim amb l’ordre del dia, tal i com teníem inicialment. El primer punt és la Proposta de 
ratificació Decret d’Alcaldia sobre trasllat de la data de celebració del Ple ordinari, que vam fer el 
canvi del Ple del dia 20 al dia 27, és a dir, avui, però ara cal que ratifiquem aquest decret 
d’Alcaldia. 
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DESPATX D'OFICI 
 
1.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA SOBRE TRASLLAT DATA 
CELEBRACIÓ PLE ORDINARI. 
 
- RATIFICAR en els seus propis termes i textualitat literal, la Resolució d'Alcaldia núm. 
2277/2020, decretada en data 10 de juliol, concernent al trasllat de la data del Ple ordinari 
corresponent al mes de juliol, del dia 20 al 27 del mateix mes, i que es transcriu a continuació: 

 
“Decret d’Alcaldia  
 

Modificació data Ple ordinari juliol 2020 
 
Segons l’article 22.1) del Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió de data 15 de maig de 2017 i publicat al BOPB en data 2.06.2017 i acord plenari 
municipal adoptat en sessió de data 4.07.2019, les sessions ordinàries del Ple de la Corporació 
tindran lloc el tercer dilluns de cada mes, per la qual cosa la sessió ordinària del Ple 
corresponent al mes de juliol de 2020 s’hauria de celebrar el dilluns dia 20. 
 
L’article 34.3 del vigent ROM estableix que les Comissions Informatives que han de tractar 
assumptes sotmesos al Ple municipal seran convocades dins de la setmana anterior a la Junta 
de Portaveus que ha de tenir lloc els dilluns de la setmana anterior dels Plens ordinaris. En 
conseqüència el 2 de juliol han estat enviades les convocatòries de les corresponents 
Comissions Informatives. 
 
Amb posterioritat s’ha observat que concorren circumstàncies objectives com són el fet que 
degut a la suspensió dels terminis de la major part dels procediments administratius motivat per 
la declaració de l’estat d’alarma generat per la COVID-19 i la represa posterior del procediment 
un cop aixecat aquest estat d’alarma, ha suposat un retard i una dilatació en el temps pel que 
fa a la seva tramitació i en pro del principi de celeritat i sempre en benefici dels ciutadans 
interessats en la tramitació dels expedients respectius i també per la bona marxa de l’activitat 
municipal es considera convenient la modificació de la data del Ple ordinari del mes de juliol 
traslladant-la del dia 20 al dia 27 de juliol de 2020, i a tal efecte és necessària una resolució 
motivada de l’Alcaldia en tant que òrgan unipersonal al qui correspon legal i reglamentàriament 
la formal convocatòria de les sessions plenàries, amb el sotmetiment de la susdita resolució al 
Ple municipal per a la seva ratificació en la mesura de correspondre al propi òrgan col·legiat la 
determinació del règim de sessions ordinàries que abasta la seva periodicitat i calendari 
concret.   
 
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’Alcaldia, en virtut del previst als 
articles 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 
53.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).  
 
En base a tot l’anterior, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- TRASLLADAR la data del Ple ordinari del mes de juliol de 2020 del dia 20 al dia 27 
del mateix mes, a les 16 hores. 
 
Segon.- DONAR PUBLICITAT i difondre el trasllat de la data de celebració del Ple ordinari de 
juliol de 2020 per a coneixement dels ciutadans en general. 
 
Tercer.- TRASLLADAR la present resolució als diferents grups municipals i àmbits de gestió. 
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Quart.- SOTMETRE la present resolució a ratificació del Ple municipal a celebrar el propvinent 
dia 27 de juliol de 2020, en la intel·ligència que el caràcter de sessió de naturalesa ordinària del 
Ple traslladat resta supeditat a l’aprovació plenària i en d’altre cas l’esmentada sessió tindria la 
naturalesa legal de Ple extraordinari. “ 
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:      16 (ERC-MES, PSC-CP, CUP-PC i Cs) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:       8 (Junts per Sant Cugat)   
 
2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE 
DATA 18.05.2020. 
 
- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents l’esborrany de l’acta del Ple 
ordinari de data 18 de maig de 2020. 
 
3.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER AQUESTA ALCALDIA I TINÈNCIES 
D'ALCALDIA AIXÍ COM DE LES RESOLUCIONS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DEL 
PME, DE L'OAMCCSC I DE L'IGEPESI. 
 
- RESTAR ASSABENTATS dels decrets dictats fins a la data per l’alcaldia i tinències 
d’alcaldia, les quals estan a disposició de la totalitat de membres de la corporació en el link 
facilitat en el seu dia, així com de les Resolucions números 11 a 14/2020 de l’IGEPESI, de les 
Resolucions números 59 a 65/2020 del PME, i de les Resolucions números 42 a 48/2020 de 
l’OAMCCSC, totes elles del passat mes de juny, i que han estat trameses per correu electrònic.  
 
ALCALDIA 
 
4.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL. 
 
El dia 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals convocades mitjançant Reial 
Decret 209/2019, d’1 d’abril, i el passat 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament. 
 
L’article  12 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) disposa que és personal eventual el que, 
en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent només realitza funcions expressament 
qualificades com de confiança i assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits 
pressupostàries consignats amb aquesta finalitat. En el mateix sentit els articles 122 i 123 del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i els 
articles 9 a 15 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 
al servei de les entitats locals. 
 
L’article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 
en relació amb l’article 304.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova  el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), estableix que el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual són determinats pel Ple municipal, al 
començament de cada mandat corporatiu i que aquestes determinacions només poden ser 
modificades amb motiu dels pressupostos anuals. 
 
L’article 104.1.f) de la LRBRL estableix que els Ajuntaments de municipis amb població 
superior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants podran incloure en les seves plantilles llocs 
de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir el nombre de regidors de 
la Corporació local, i essent la població de Sant Cugat del Vallès compresa entre 50.000 i 
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100.000 habitants, de conformitat amb l’establert en l’article 179.1 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general, el nombre de regidors és de 25. 
 
L’article 304.2  del TRLMC estableix que el nomenament i separació del personal eventual són 
lliures i correspon a l’Alcaldia, així com, que els mateixos cessen automàticament quan es 
produeix el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat per a la qual presta la funció de 
confiança o assessorament. 
 
L’apartat tercer del mateix article disposa que el nomenament del personal eventual, el règim 
de les seves retribucions i llur dedicació es publiqui al BOP, DOGC i, si s’escau, en el propi de 
la corporació. 
 
Consta a l’expedient informe de la secretària general de data 11 de juny de 2019. 
 
El Ple municipal en sessió extraordinària de data 4.07.2019 va aprovar la plantilla del personal 
eventual d’aquest Ajuntament que comprenia el número i la denominació corresponent al llocs 
de treball de confiança i/o assessorament especial, segons es detalla a continuació: 
 
a) 1 lloc de treball de coordinador general. 

b) 1 lloc de treball de cap del gabinet d’Alcaldia. 

c) 1 lloc de treball d’adjunt al cap de gabinet d’Alcaldia. 

d) 1 lloc de treball de cap de secretaria de l’Alcaldia. 

e) 1 lloc de treball de cap de premsa i comunicació. 

f) 1 lloc de treball d’assessor de transparència. 

g) 1 lloc de treball d’assessor de cohesió territorial. 

h) 1 lloc de treball d’assessor de presidència. 

i) 5 llocs de treball d’assessor dels grups polítics municipals. 

 
El Ple municipal en sessió ordinària de data 21.10.2019 va modificar la susdita plantilla en el 
sentit que es va incloure a l’anterior relació 1 lloc de treball d’assessor/a de Drets Socials i 
Igualtat, quedant per tant la refosa de la plantilla del personal eventual d’aquest Ajuntament 
segons el següent detall: 
 
a) 1 lloc de treball de coordinador general 
b) 1 lloc de treball de cap del gabinet d’Alcaldia 
c) 1 lloc de treball d’adjunt al cap de gabinet d’Alcaldia 
d) 1 lloc de treball de cap de secretaria de l’Alcaldia 
e) 1 lloc de treball de cap de premsa i comunicació 
f) 1 lloc de treball d’assessor de transparència 
g) 1 lloc de treball d’assessor de cohesió territorial 
h) 1 lloc de treball d’assessor de presidència 
i) 5 llocs de treball d’assessor dels grups polítics municipals 
j) 1 lloc de treball d’assessor de drets socials i igualtat 
 
En data 10 de juny de 2020 s’ha rebut comunicació escrita del tinent d’alcalde de Presidència, 
Economia, Hisenda, Mobilitat, Seguretat i Transport indicant la necessitat de modificar les 
funcions del lloc de treball de l’assessor de Presidència, així com la creació d’una plaça 
d’assessor/a d’Economia i Hisenda. 
 
En data 1.07.2020 la Cap de Servei d’atenció a les persones i estratègia organitzativa d’aquest 
ajuntament ha emès un faig constar conforme hi ha consignació pressupostària en el 
Pressupost municipal de 2020 per cobrir la plaça de nova creació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article  21 de la LRBRL, en relació amb els articles 
304 al 306 del TRLMC, 
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Presidència i hisenda. 
  
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- MODIFICAR la plantilla de personal eventual aprovada en el Ple de data 4.07.2019 i 
modificada en el Ple de data 21.10.2019 en el sentit de modificar les funcions del lloc de treball 
de l’assessor de Presidència, que ara passen a ser les següents: 
 
Assessor/a de Presidència 

 
Funcions bàsiques 
 

 Donar suport en l’àmbit de la gestió de la Presidència. 

 Planificar i clarificar l’estructura del servei de la Presidència. 

 Funcions de cap de gabinet de la TA de Presidència, assessorament i assistència 

tècnica i documental. 

 Elaborar els informes necessaris de previsió i planificació per l’elaboració de decrets i 

canvis normatius. 

 Col·laborar en la realització del pressupost de la presidència. 

 Suport a l’impuls a les polítiques territorials. 

 Coordinació amb els consorcis i les entitats supramunicipals. 

 Assistir, quan sigui necessari, al treball transversal de les diferents àrees de 

l’Ajuntament en el seu marc competencial. 

 Altres tasques que li siguin atorgades per a la millora del funcionament de l’organització 

en matèria d'assessorament econòmic. 

 
Segon.- MODIFICAR la plantilla de personal eventual aprovada en el Ple de data 4.07.2019 i 
modificada en el Ple de data 21.10.2019 en el sentit d’incloure el següent lloc de treball de 
confiança o assessorament especial que es detalla a continuació: 
 
1 lloc de treball d’assessor/a d’Economia i Hisenda. 
 
Tercer.- DETERMINAR les característiques i les funcions d’aquest lloc de treball que es 
concreten en els següents termes: 
 
Assessor/a d’Economia i Hisenda. 
 

 La seva dedicació és plena.  
 
Funcions bàsiques: 
 

 Donar suport en l’àmbit dels serveis econòmics. 

 Planificar i clarificar l’estructura dels serveis econòmics de l’Ajuntament. 

 Assessorament i assistència en matèria econòmica a la tinència d’alcaldia. 

 Elaborar informes d’estructura econòmica, previsió i planificació d’escenaris de treball 

econòmic. 

 Col·laborar en la realització dels pressupostos i la revisió de les ordenances fiscals. 

 Donar suport als serveis econòmics per a la construcció de bases de subvencions, 

ajuts i d’altres. 

 Proposar i assessorar en matèria fiscal a la tinència d’alcaldia. 

 Seguiment de l’actualització de les normatives en matèria d’hisendes locals i serveis 

econòmics. 
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 Qualsevol altra qüestió de l’àmbit en matèria econòmica i de la hisenda local, així com 

l’assessorament en tributs, taxes, preus públics i ordenances fiscals. 

 
Retribucions: 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 59.825,92 euros bruts anuals dividits en 12 
pagues mensuals per import de 4.273,28 euros, i dues pagues mensuals corresponents als 
mesos de juny i desembre per un import de 4.273,28 euros cadascuna d’elles. 

 
Quart.- DISPOSAR que les despeses a les que es refereix l’apartat anterior, s’imputaran a 
l’aplicació pressupostària que per la seva naturalesa correspongui, dintre dels pressupostos 
generals d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2020, efectuant-se pels serveis administratius 
corresponents les habilitacions de crèdits que en el seu cas siguin necessàries.  
 
Cinquè.- ESTABLIR que les retribucions establertes en aquest acord s’actualitzaran anualment 
en els termes en que les Lleis de pressupostos generals de l’Estat o les corresponents normes 
aprovades a aquest efecte prevegin per al personal al servei del sector públic. 
 
Sisè.- SOTMETRE aquest expedient a exposició pública, pel termini de 15 dies hàbils, 
publicant-lo al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB). 
 
Setè.- DISPOSAR que, en cas que no es presenti cap al·legació dins el termini d’exposició 
pública, es consideri aquesta proposta elevada a definitiva. 
 
Vuitè.- PUBLICAR aquest acord en el tauler d’edictes de la corporació, en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en compliment del 
que disposa l’article 304.3 del TRLMC. 
 
Novè.- TRAMETRE la còpia de la plantilla modificada a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Presidència de la Generalitat en el termini màxim de 30 dies a comptar des de 
la seva aprovació definitiva. 
 
Desè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a tots els/les regidors/es d’aquest Ajuntament i a 
tots els àmbits municipals. 
 
Onzè.- DISPOSAR que el text refós de la plantilla del personal eventual d’aquest Ajuntament 
que comprèn el número i la denominació corresponent al llocs de treball de confiança i/o 
assessorament especial, és el que es detalla a continuació: 
 
a) 1 lloc de treball de Coordinador general 
b) 1 lloc de treball de cap del Gabinet d’Alcaldia 
c) 1 lloc de treball d’Adjunt al cap de Gabinet d’Alcaldia 
d) 1 lloc de treball de cap de Secretaria de l’Alcaldia 
e) 1 lloc de treball de cap de Premsa i comunicació 
f) 1 lloc de treball d’assessor de Transparència 
g) 1 lloc de treball d’assessor de Cohesió territorial 
h) 1 lloc de treball d’assessor de Presidència 
i) 5 llocs de treball d’assessor dels Grups polítics municipals 
j) 1 lloc de treball d’assessor de Drets socials i igualtat 
k) 1 lloc de treball d’assessor d’Economia i Hisenda 
 
a) Coordinador General 

 
a.1)  Objectiu fonamental del lloc: 
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 Coordinar l’equip polític de l’Ajuntament de Sant Cugat per tal d'impulsar i 

desenvolupar, al seu nivell, l’estratègia política del Pla d'actuació del mandat així com 

qualsevol de les accions proposades per l’equip de Govern.  A aquestes efectes rebrà 

instruccions directament de l’Alcaldessa i es coordinarà amb la Gerent municipal per 

assegurar el compliment del Pla d’Actuació del mandat. La seva dedicació és plena.  

 
a.2) Funcions bàsiques 
 

 Donar suport a Alcaldia per a l’impuls estratègic de les decisions polítiques adoptades 

pels òrgans de govern. 

 Coordinar les activitats i funcions de les diferents tinences d’alcaldia. 

 Coordinar-se amb la Gerència municipal, responsable màxima de la gestió 

administrativa, per tal de fer el seguiment de l’estratègia política del mandat. 

 Assessorar a l’Alcaldia en la presa de decisions i en la planificació estratègica de les 

seves àrees polítiques. 

 Proposar criteris d’actuació, d’acord amb les línies fixades per l’equip de govern de 

l’Ajuntament. 

 Proposar  línies de treball de caràcter estratègic en relació amb l’acció de la Institució. 

 Representar a l’Ajuntament de Sant Cugat  en els organismes públics o privats o en 

altres entitats quan sigui delegat o encomanat per l’Alcaldia. 

 Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’Alcaldia. 

 
a.3) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
  

 Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 77.100,52 euros bruts anuals, dividits 

en 12 pagues mensuals per import de 5.507,18 euros, i dues pagues mensuals 

corresponents als mesos de juny i desembre per un import de 5.507,18 cadascuna 

d’elles. 

 
b) Cap de gabinet d’Alcaldia 
 
b.1) Objectiu fonamental del lloc 
 

 Donar suport a l’Alcaldessa i a la resta de Corporació Municipal en el desplegament 

dels objectius de mandat, en els actes i intervencions externes, cuidant la correcció en 

el protocol a seguir, com l’agenda de compromisos dels Regidors quan representen a 

l’Alcaldessa.  Depèn jeràrquicament de l’Alcaldessa, i és coordina amb la Cap de 

Secretaria, amb el Coordinador General i amb la Gerent Municipal. La seva dedicació 

és plena.  

 
b.2) Funcions bàsiques 
 

 Garantir el funcionament i la coordinació del Gabinet, tant a nivell intern com amb la 

seva relació amb la ciutadania i el conjunt de la ciutat.  

 Mantenir i desenvolupar una xarxa de contactes que contribueixi a l’assoliment dels 

objectius que tingui definits. 

 Assegurar l’atenció protocol·lària a la Corporació Municipal i als seus membres. 

 Assistir als membres de la Corporació en viatges i desplaçaments oficials quan 

representen a l’Alcaldessa. 

 Coordinar el treball tècnic i les activitats del Gabinet de l’Alcaldia, del Departament de 

Premsa i Comunicació, de la Secretaria de l’Alcaldessa; la coordinació dels diferents 

òrgans de govern; l’assistència directa a l’Alcaldessa, així com la coordinació, gestió i 
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avaluació dels recursos humans adscrits a aquest gabinet i la gestió pressupostària de 

les partides assignades a Alcaldia. 

 Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives del Gabinet d’Alcaldia Presidència. 

 Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la 

delegació de responsabilitats. 

 Respondre a les necessitats de formació del personal del Gabinet. 

 Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics del Gabinet, mitjançant 

l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió. 

 Implantar, millorar i mantenir els procediments del Gabinet 

 Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions   

 
b.3) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 69.898,08 euros bruts anuals dividits en 12 
pagues mensuals per import de 4.992,62 euros  i dues pagues mensuals corresponents als 
mesos de juny i desembre per un import de 4.992,62 euros cadascuna d’elles. 
 
c) Adjunt al cap de gabinet d’Alcaldia  

 
c.1) Objectiu Fonamental 
 
Té per objectiu donar assistència immediata al Cap de Gabinet, acompanyar-lo en els actes i  
esdeveniments que ho requereixi, participar en els mecanismes municipals de coordinació que 
ho requereixin i vetllar pels aspectes de comunicació i protocol·laris propis de la dinàmica dels 
càrrecs electes, així com en general dels esdeveniments institucionals del consistori. La seva 
dedicació és plena. 
 
c.2) Funcions bàsiques 
 

 Coordinar i implementar la presència de l’Alcaldia a les xarxes socials 

 Donar suport a les accions de suport a la comunicació d’Alcaldia, segons les directrius 

del Cap de Gabinet 

 Preparar textos de suport per a l'elaboració d'escrits i redactar informes sobre els temes 

d'interès segons les directrius del Cap de Gabinet. 

 Assistir a les reunions que determini el Cap del Gabinet i fer-ne els informes pertinents.  

 Qualsevol altra funció que li encomani el cap del gabinet de l’Alcaldessa. 

 
c.3) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 47.498,22 euros bruts anuals dividits en 12 
pagues mensuals per import de 3.392,73 euros, i dues pagues mensuals corresponents als 
mesos de juny i desembre per un import de 3.392,73 euros cadascuna d’elles. 

 
d) Cap de secretaria d’Alcaldia 

 
d.1) Objectiu Fonamental 
 

 Les seves funcions són les d’assistir a l’Alcaldessa tant en la gestió de la seva agenda, 

com en el desenvolupament de les seves activitats i obligacions.(visites, assistència als 

actes de Sant Cugat del Vallès i de fora de la ciutat...). La seva dedicació és plena. 

 
d.2) Funcions bàsiques 
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 Coordinar les relacions internes de l’Alcaldessa amb els regidors i diferents serveis; 

efectuar l’atenció telefònica, així com el control i la gestió derivada de les actuacions i 

obligacions abans esmentades, i altres. 

 Donar suport administratiu al Gabinet d’Alcaldia. 

 Fer l’atenció presencial i telefònica a la ciutadania que s’adreça a l’Alcaldia i la gestió 

del correu intern i extern. 

 
d.3) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
 

 Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 47.498,22 euros bruts anuals dividits en 

12 pagues mensuals per import de 3.392,73 euros, i dues pagues mensuals 

corresponents als mesos de juny i desembre per un import de 3.392,73 euros 

cadascuna d’elles. 

 
e) Cap de premsa i comunicació  

 

 La seva dedicació és plena.  

 
e.1) Funcions bàsiques 
 

 Mantenir la relació amb els mitjans de comunicació.  

 Organitzar les rodes de premsa. 

 Elaborar i difondre les notes de premsa. 

 Atendre consultes dels mitjans. 

 Difondre i implantar la imatge corporativa en tots els suports que es consideri oportú. 

 Desenvolupar activitats similars, relacionades amb la difusió de notícies, serveis i actes. 

 
e.2) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
 

 Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 59.722,74 euros bruts anuals dividits en 

12 pagues mensuals per import de 4.265,91 euros, i dues pagues mensuals 

corresponents als mesos de juny i desembre per un import de 4.265,91 euros 

cadascuna d’elles. 

 
f) Assessor transparència  

 

 La seva dedicació és plena.  

 
f.1) Funcions bàsiques 
 

 Proposar la planificació i l’acció de govern de la Tinença d’Alcaldia d’acord amb les 

directrius generals emanades. 

 Coordinar les regidores delegades de la Tinença d’Alcaldia conjuntament amb el 

Coordinador General. 

 Efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l’Àrea de Transparència. 

 Assessorar en les polítiques públiques de Transparència, assolint uns resultats 

integradors i coherents amb el programa de govern. 

 Perfilar els aspectes de definició política inherents a l’actuació en relació a la 

Transparència. 

 Altres actuacions que li encomani el/la Tinent d’Alcalde en matèries relacionades amb 

l’àrea política. 
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f.2) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
 

 Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 59.825,92 euros bruts anuals dividits en 

12 pagues mensuals per import de 4.273,28 euros, i dues pagues mensuals 

corresponents als mesos de juny i desembre per un import de 4.273,28 euros 

cadascuna d’elles. 

 
g) Assessor cohesió territorial 

 

 La seva dedicació és plena. 

 
g.1) Funcions bàsiques 
 

 Proposar la planificació i l’acció de govern de la Tinença d’Alcaldia d’acord amb les 

directrius generals emanades. 

 Coordinar les regidories delegades de la Tinença d’Alcaldia conjuntament amb el 

Coordinador General. 

 Efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l’Àrea de Cohesió Territorial i 

Urbanisme. 

 Assessorar en les polítiques públiques de l’Àrea de Cohesió Territorial i Urbanisme, 

assolint uns resultats integradors i coherents amb el programa de govern. 

 Perfilar els aspectes de definició política inherents a l’actuació dels Serveis de l’àrea de 

Cohesió Territorial i Urbanisme. 

 Altres actuacions que li encomani el tinent d’alcalde en matèries relacionades amb 

l’àrea política. 

 
g.2) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
 

 Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 59.825,92 euros bruts anuals dividits en 

12 pagues mensuals per import de 4.273,28 euros, i dues pagues mensuals 

corresponents als mesos de juny i desembre per un import de 4.273,28 euros 

cadascuna d’elles. 

 
h) Assessor/a de Presidència 

 

 La seva dedicació és plena.  

 
h.1) Funcions bàsiques 
 

 Donar suport en l’àmbit de la gestió de la Presidència. 

 Planificar i clarificar l’estructura del servei de la Presidència. 

 Funcions de cap de gabinet de la TA de Presidència, assessorament i assistència 

tècnica i documental. 

 Elaborar els informes necessaris de previsió i planificació per l’elaboració de decrets i 

canvis normatius. 

 Col·laborar en la realització del pressupost de la presidència. 

 Suport a l’impuls a les polítiques territorials. 

 Coordinació amb els consorcis i les entitats supramunicipals. 

 Assistir, quan sigui necessari, al treball transversal de les diferents àrees de 

l’Ajuntament en el seu marc competencial. 

 Altres tasques que li siguin atorgades per a la millora del funcionament de l’organització 

en matèria d'assessorament econòmic. 
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h.2) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
 

 Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 59.825,92 euros bruts anuals dividits en 

12 pagues mensuals per import de 4.273,28 euros, i dues pagues mensuals 

corresponents als mesos de juny i desembre per un import de 4.273,28 euros 

cadascuna d’elles. 

 
i) Assessor/a de grups polítics municipals  

 
i.1) Funcions bàsiques 
 

 Personal eventual d’assessorament especial, la funció primordial del qual és 

assessorar als grups polítics municipals.  Seran nomenats/des per Decret d’Alcaldia a 

proposta per escrit del/de la portaveu del grup polític municipal. La seva dedicació es 

plena. 

 
i.2) Retribucions (imports actualitzats a 2020) 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 28.762,30 euros bruts anuals dividits en 12 
pagues mensuals per import de 2.054,45 euros, i dues pagues mensuals corresponents als 
mesos de juny i desembre per un import de 2.054,45 euros cadascuna d’elles. 

 
j) Assessor/a de Drets Socials i Igualtat 
 

 La seva dedicació és plena.  

 
j.1) Objectiu fonamental del lloc 
 
Proposar la planificació i l’acció de govern de la tinença d’alcaldia d’acord amb les directrius 
generals emanades. 
 
j.2) Funcions bàsiques: 
 
Coordinar les regidores delegades de la tinença d’alcaldia conjuntament amb el Coordinador 
General. 
 
Efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l’Àrea de Drets Socials ,Igualtat , 
Ciutadania Salut i Infància. 
 
Assessorar en les polítiques públiques l’Àrea de Drets Socials ,Igualtat , Ciutadania Salut i 
Infància, assolint uns resultats integradors i coherents amb el programa de govern. 
 
Perfilar els aspectes de definició política inherents a l’actuació dels Serveis de l’Àrea de Drets 
Socials ,Igualtat , Ciutadania Salut i Infància. 
 
Altres actuacions que li encomani el tinent d’alcalde en matèries relacionades amb l’àrea 
política. 
 
j.3) Retribucions: (imports actualitzats a 2020) 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 59.825,92 euros bruts anuals dividits en 12 
pagues mensuals per import de 4.273,28 euros, i dues pagues mensuals corresponents als 
mesos de juny i desembre per un import de 4.273,28 euros cadascuna d’elles. 
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k) Assessor/a d’Economia i Hisenda 
 

 La seva dedicació és plena.  
 
k.1) Funcions bàsiques: 
 

 Donar suport en l’àmbit dels serveis econòmics. 

 Planificar i clarificar l’estructura dels serveis econòmics de l’Ajuntament. 

 Assessorament i assistència en matèria econòmica a la tinència d’alcaldia. 

 Elaborar informes d’estructura econòmica, previsió i planificació d’escenaris de treball 

econòmic. 

 Col·laborar en la realització dels pressupostos i la revisió de les ordenances fiscals. 

 Donar suport als serveis econòmics per a la construcció de bases de subvencions, 

ajuts i d’altres. 

 Proposar i assessorar en matèria fiscal a la tinència d’alcaldia. 

 Seguiment de l’actualització de les normatives en matèria d’hisendes locals i serveis 

econòmics. 

 Qualsevol altra qüestió de l’àmbit en matèria econòmica i de la hisenda local, així com 

l’assessorament en tributs, taxes, preus públics i ordenances fiscals. 

 
k.2) Retribucions: (imports actualitzats a 2020) 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 59.825,92 euros bruts anuals dividits en 12 
pagues mensuals per import de 4.273,28 euros, i dues pagues mensuals corresponents als 
mesos de juny i desembre per un import de 4.273,28 euros cadascuna d’elles. 
 

Torn de presentació 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: El canvi en aquest document és un canvi de funcions en el cas de 
l’assessor de Presidència, sinó Sr. Soler em corregeix, i creem la plaça de l’assessor d’Economia 
i Hisenda. Són aquestes dues coses que són les que consten en aquest document que els hem 
adjuntat. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Sergio Blázquez, del grup municipal de Cs: Bona tarda. Se sent? El nostre vot 
en aquest punt serà contrari al que pretén l’equip de govern. Vàrem començar el mandat amb 
13 assessors, la qual cosa ja ens semblava malament. Hem de tenir en compte que enlloc de 7 
forces polítiques al Ple, ara en aquest mandat en som 5 i això ja havia de suposar un estalvi de 
com a mínim 2 assessors. Després hem vist com de 13 s’ha passat a 14 i ara se’ns proposa 
sumar-ne un més i que en total en siguin 15. De fet, el Ple extraordinari del Pressupost 2020 de 
fa molt poc ja hi havia una partida per la retribució de tot el personal eventual que pujava a 
613.482 euros. Una quantitat semblant a la de l’anterior mandat, però amb la modificació d’avui 
ja és fins i tot superior. També hem de tenir en compte que la retribució dels càrrecs electes és 
més cara que no pas amb l’anterior equip de govern, en una quantitat aproximadament de 
150.000 euros. És a dir, tenim un Cartipàs avui més car que no pas en l’anterior mandat i és 
per això que no entenem que el Sr. Pere Soler digui que hi ha o que hi ha hagut un estalvi. 
Vaja, aquest és més car que no pas els altres Cartipassos, ja siguin els de les alcaldesses 
Conesa o Fortuny i per això només cal agafar la calculadora i fer el sumatori, que són 
matemàtiques bàsiques i que no té gaire misteri. Nosaltres creiem en l’eficiència i considerem 
que aquesta despesa, primer, no té sentit en temps de crisi; segon, és un greuge vers la 
ciutadania; i tercer, no aporta valor afegit a l’acció de Govern. I avançant-me al que em puguin 
dir, no crec que Ciutadans tingui una postura massa estrambòtica, no ho crec, perquè 
l’hemeroteca existeix i els llegeixo breument el que recollia el TOT SANT CUGAT quan es va 
constituir el Govern de la Sra. Conesa, l’any 2015 i es parlava del Cartipàs i tota l’oposició de 
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llavors vàrem dir que era un Cartipàs car i sobredimensionat, repeteixo, any 2015 i amb un 
Cartipàs amb menys despesa que el que tenim avui: Sra. Gibert, llavors va dir: “Els sous de 
l’equip de govern i càrrecs de confiança estan extremadament allunyats de la realitat”; Sr. 
Soler: “Ha celebrat la reducció de la despesa salarial perquè el mandat 2011-2015 tenia encara 
un cost més elevat, però ha considerat que encara hi ha camp per córrer”, és a dir, que encara 
es podia retallar més; Sra. Ingla, avui alcaldessa Ingla, va dir textualment, segons recollia el 
TOT SANT CUGAT: “S’hauria de promocionar gent de la casa i no buscar gent de fora a l’hora 
de contractar càrrecs de confiança”. Repeteixo, Ciutadans segueix pensant el mateix avui que 
en el passat, el mateix que vostès pensaven, per cert, i amb coherència votarem en contra 
d’aquest punt. Moltes gràcies. 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Gràcies, Sra. 
Alcaldessa i bona tarda a tothom. Bé, nosaltres en aquestes qüestions acostumem, i crec que 
és sa, que siguem molt prudents a l’hora de valorar la manera en la qual aquest govern ha 
decidit estructurar-se dins de les regidories i el seu marc de les Direccions d’Àmbit i 
d’assessors, etcètera. Sí que volíem expressar, simplement, que ens preocupa que a aquestes 
alçades del mandat no estigui tancada aquesta primera versió del Cartipàs, que ens preocupa 
també la substitució de directius professionals que estaven previstos, seleccionats per concurs, 
per assessors, diguem-ne, seleccionats de partit, especialment en àmbits tècnics, i altres 
comentaris que ja vam fer en Comissió Informativa. Per tant, des del respecte i amb altres 
coses que ja vam comentar, simplement anunciar el nostre vot d’abstenció. 
 
. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: Molt breument, perquè ja s’ha dit en diverses ocasions, vull recordar 
que aquest equip de govern va presentar un Cartipàs en que tant l’Alcaldia, com la Coordinació 
general, o la Gerència en aquell moment, tenien una rebaixa d’un 15% respecte l’anterior Govern; 
els tinents d’alcaldia i directius de la casa amb una rebaixa d’un 10%; i la resta de regidors de 
govern, una rebaixa d’un 5%; a més de l’amortització d’alguns llocs de treball, en aquest sentit. El 
càlcul el poden fer vostès, suposo que les calculadores sumen el mateix, Sr. Blázquez, facin bé 
els càlculs, perquè l’estalvi d’aquest equip de govern representa 150.000 euros, aproximadament, 
menys que l’anterior equip de govern respecte a tot el càlcul de tot el cost derivat de l’equip 
polític, tècnic, directiu i grups municipals. Per tant, el cost que plantegem en aquest sentit ja li vam 
explicar en el seu moment, representa un estalvi. A més, l’amortització d’aquesta plaça i la 
creació d’aquesta plaça concretament que avui es sotmet a votació, representa un estalvi de 
20.000 euros a l’Ajuntament, perquè passem d’un directiu a un càrrec assessor. Però no es 
preocupi, més enllà de tot això, tot això respon a una organització tècnica i feta amb la voluntat de 
donar millor servei a la ciutadania. No tinguin dubtes, si tenen dificultats a l’hora de calcular ens hi 
posem plegats, però de la mateixa manera que nosaltres hem fet l’exercici, vostès, jo crec que les 
calculadores també poden fer el mateix exercici i els sortirà el mateix número.  
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: No volia 
entrar en aquest tema, però respecte dels costos, jo li torno a dir Sr. Soler, que la informació 
que acompanya l’expedient d’aprovació del Pressupost indica justament el contrari, que hi ha 
un increment de cost. És veritat que els salaris unitaris s’han reduït, però com que hi ha 
bastants més membres del govern i altres persones, que és el que estem intentant treure’n 
l’aigua clara des de fa mesos, doncs el cost, segons indica l’expedient d’aprovació del 
Pressupost és més alt, concretament, aproximadament uns 150.000 euros. Fa ja bastantes 
reunions que l’hem vingut demanant que poguéssim aclarir aquesta qüestió i a la darrera 
Comissió Informativa vostè ens va dir que ens busquéssim la vida. Aleshores, hem mirat de fer-
ho i resulta que la informació que hi ha al Portal de Transparència està desfasada. Per tant, 
escolti, ja mirem de buscar-nos la vida, però al final el que hem fet és entrar per registre una 
sol·licitud de que si us plau s’aclareixi aquesta qüestió. Respecte a l’estalvi o no estalvi dels 
20.000 euros, efectivament un assessor costa una miqueta menys que una Direcció d’àmbit, 
però és que clar, són, diguem-ne, llocs de treball que no tenen res a veure. Un assessor és un 
assessor, no té comandament, té un àmbit d’actuació que és el que és, és d’assessorament i 
està seleccionat de la manera que es selecciona i ja està, res a dir. Una Direcció d’Àmbit 
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professional és una altra cosa, és un altre tipus de treballador, de recorregut professional, de 
nivell d’aportació. Per tant, bé, en fi, jo no sé, no vull abundar amb altres qüestions, però si 
vostès consideren que en l’àmbit d’Economia i Hisenda no cal un professional d’aquest perfil 
doncs és la seva decisió política. Nosaltres ja ho hem dit en alguna altra ocasió, creiem que 
aquesta decisió política és equivocada. Gràcies. 
 
. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: Recordar-li que van ser vostès abans d’acabar el mandat qui van 
amortitzar la plaça de Direcció d’Àmbit d’Economia en aquell moment i dir-li que sí, que prenem 
nota que el Portal de Transparència el posarem al dia. De totes maneres, com que aquestes 
dades han passat pel plenari vostè pot fer referència a l’aprovació del Cartipàs i les diferents 
derivades que en traurà la informació correcta de tot. Jo crec que vostès ometen algunes dades, 
el fallo deu ser que ometen algunes dades de tot el cost polític de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
Res més. 
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:      13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:   3 (Cs) 
Abstencions:       8 (Junts per Sant Cugat)   
 
Recursos Humans 
 
5.- RESOLUCIÓ SOL·LICITUDS DE COMPATIBILITATS DEL PERSONAL MUNICIPAL PER 
DESENVOLUPAR ACTIVITATS EN EL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT. 
 
El següent personal al servei de l’Ajuntament de Sant Cugat que s’esmenta seguidament ha 
sol·licitat autorització de compatibilitat per a exercir segones activitats, tant públiques com 
privades: 
     
 Activitat privada a compatibilitzar 
 

- En data 5 de maig de 2020 la senyora Helena Minuesa Sánchez, personal laboral 
temporal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, tècnica de Cultura i Patrimoni, 
adscrita al servei de Cultura, ha presentat sol·licitud de compatibilitat amb una segona 
activitat consistent en formació d’adults en mediació del patrimoni cultural, per compte 
aliè, per a la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, amb un màxim de 
15 hores setmanals, fora del seu horari laboral. 

 
Activitat pública a compatibilitzar 
 
- En data 25 de maig de 2020 el senyor German Llerena del Castillo, funcionari interí de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, tècnic auxiliar adscrit al servei d’Educació, ha 
presentat sol·licitud i aclariment de la mateixa en data 10 de juny de 2020, per a 
compatibilitzar amb una segona activitat consistent en exercir de professor associat a 
temps parcial, a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una dedicació de 4 hores 
setmanals, en horari de 9 h a 11h, els dimecres i dijous. 

 
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 per a l’exercici d’una segona activitat privada. 
 
De conformitat amb l’article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i  de conformitat amb 
l’article 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, el reconeixements de compatibilitat no poden modificar la 
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jornada de treball ni l’horari de l’interessat i resten automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 
 
L’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de els entitats locals, mitjançant el qual es preveu que la suma d’ambdós jornades no pot 
superar la jornada ordinària incrementada en un 50%.  
 
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. 
 
De conformitat amb l’article 4.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i de conformitat amb 
l’article 4.2 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, són supòsits de compatibilitat d’un segon lloc de treball o 
d’una segona activitat en el sector públic, en la esfera docent com a professor universitari 
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb una durada 
determinada. 
 
De conformitat amb l’article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i  de conformitat amb 
l’article 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, el reconeixements de compatibilitat no poden modificar la 
jornada de treball ni l’horari de l’interessat i resten automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 
 

Han estat emesos informes jurídics favorables que obren a l’expedient en relació a les 
sol·licituds de compatibilitat, en les condicions i limitacions corresponents en atenció de 
l’activitat concreta a compatibilitzar. 
 
L’art. 333 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de els entitats locals, estableix que és competència del Ple Municipal l’adopció d’acords 
de compatibilitat.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Presidència i hisenda.  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- AUTORITZAR la següent sol·licitud 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:  Helena Minuesa Sánchez 
Tipus de personal: Personal laboral temporal 
Lloc de l’empleat: Tècnica de Cultura i Patrimoni 
Adscripció: Servei de Cultura 
Activitat secundaria: Formació d’adults en mediació del patrimoni cultural  

Empresa: Per compte aliè 
Jornada: 15 hores setmanals  
 
Segon.- AUTORITZAR la següent sol·licitud de compatibilitat que tot seguit s’esmenta, per a 
l’exercici d’una segona activitat pública, en el sentit i amb les condicions que s’indiquen: 
 
Nom:  German Llerena del Castillo 
Tipus de personal: Funcionari interí 
Lloc de l’empleat: Tècnic auxiliar 
Adscripció: Servei d’Educació 
Activitat secundaria: Professor associat a temps parcial 
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Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona 
Jornada: 4 hores setmanals  
 
Tercer.- ADVERTIR que les presents autoritzacions poden quedar sense efectes 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 al 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. 

 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades en la part que s’escaigui. 
 

Torn de presentació 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Tenen la documentació de les dues persones de les quals es 
tracta, per tant, entenc que no cal que ara les repetim aquí quan tothom té el document davant. 
Alguna paraula? Doncs anem a votar aquest punt núm. 5. 
 

Torn de votació 
 
(S’aprova per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
6.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DEL CATÀLEG DE LLOCS DE 
TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
El Servei d’Atenció a les persones i estratègia organitzativa té com a objectiu bàsic la 
planificació de l’estructura orgànica de l’ajuntament, per aconseguir prestar els serveis públics 
amb la màxima eficiència. Aquest objectiu obliga a mantenir una constant avaluació de 
l’organització i a preveure les necessitats abans de que esdevinguin problemes de gestió que 
repercutirien en la ciutadania, que és la destinatària dels serveis públics. 
 
La planificació dels recursos humans ha de ser estratègica i orientada a resultats i a la millora 
contínua, és a dir, que doni resposta a allò que l’organització fa i als motius pels quals ho fa. 
Esdevé imprescindible identificar les possibles modificacions que permetin dimensionar 
l’organització de forma idònia en cada moment. 
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És per aquest motiu que, malgrat la plantilla és un document que acompanya el pressupost en 
el moment de la seva aprovació anual, és necessari preveure eventuals modificacions durant 
l’any, motivades per canvis organitzatius i necessitats sobrevingudes, sempre que es respectin 
les condicions establertes a l’art. 27 del “Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals”. 
 
L’art. 90.1 i 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL),  
l’art. 283 1 i 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, atribueixen al 
municipi la potestat i l’obligació d’aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla de 
personal, que haurà de contenir tots els llocs de treball reservats al personal amb reserva de 
lloc de treball, sigui quina sigui la seva naturalesa. 
 
Aquestes normes especifiquen que les plantilles hauran de respondre als principis de 
racionalitat, economia i eficiència i s’hauran d’establir d’acord amb l’ordenació general de 
l’economia, sense que les despeses de personal puguin passar els límits que es fixin amb 
caràcter general. 
 
El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, preveuen el procediment per a la 
aprovació i modificació de la plantilla de personal. 
 
L’art. 27 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, diu que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del 
pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per 
a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, 
com també si respon a criteris d’organització administrativa interna. 
 
L’art. 28 del Decret 214/1990 estableixen que un cop aprovada la plantilla es publicarà 
íntegrament, dins el termini de trenta dies següents al d'aquesta aprovació, en el «Butlletí 
Oficial» de la província i en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», i s'enviaran a la 
vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. La 
modificació de plantilla durant l’any exigeix la mateixa publicitat, però no requereix la publicació 
de tota la plantilla sinó únicament la de l'abast concret de la modificació esmentada. 
 
El Ple municipal de 16 de juliol de 2020 va aprovar la plantilla municipal, acompanyant el 
pressupost per a l’exercici 2020, en la qual hi consten dues places del grup C1 de l’Escala 
administració general, subescala administrativa, que han esdevinguts vacants per jubilació i 
una plaça de vice-secretari/ària, dins del cos d’habilitats nacionals, subescala secretaria, classe 
primera, que resta vacant. 
 
El mateix Ple va aprovar el “Catàleg de llocs de treball”, que recull la realitat actual, enumerant 
els diferents llocs de treball i les seves característiques, indicant cada un dels elements 
imprescindibles per a una correcta gestió dels llocs de treball i la seva provisió reglamentària, 
en el qual consta el lloc de treball de Vice-secretaria. 
 
En aquest “Catàleg de llocs de treball” s’ha detectat un error material en la quantitat del 
complement específic del lloc de tresorer/a: 
 
On diu: Complement específic tresoreria = 2.361,10€/mes 
Ha de dir: Complement específic tresoreria = 3.261,10€/mes 

 
L’actual disseny organitzatiu, fruit de l’estructura de govern que va conformar-se el passat mes 
de juny de 2019, i especialment el Decret 832/2020, de 5 de març, preveu un canvi en 
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l’estructura del Servei d’Atenció a les persones i Estratègia organitzativa, en unitats de gestió, 
que exigeix la tecnificació del servei per poder afrontar els nous sistemes de treball des d’una 
perspectiva proactiva, de treball per projectes i adequada a l’administració electrònica que 
afavoreix reduir les tasques administratives per potenciar la figura tècnica de forma global. 
 
La consignació pressupostària necessària per fer front a la creació d’una plaça d’Administració 
General, subescala tècnica, Tècnic mig, és la següent: 

 

       

       

       

       

       

 
La jubilació de dues persones al Servei d’atenció a les persones i estratègia organitzativa, 
alliberen consignació pressupostària dins de la partida corresponent del capítol 1. 
 
La secretària general ha emès informe núm. 9 de data 9 de juliol de 2020 on conclou que no 
existeix impediment legal per a la modificació de la plantilla de personal i el catàleg de llocs de 
treball  de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el sentit d’amortitzar la plaça i el lloc de 
treball de vicesecretaria, classe primera. 
 
L’article 4 de la LRBRL i l’article 8 del TRLMC atorga al municipi, entre altres, la potestat 
d’autoorganització, és a dir, el reconeixement de la facultat dels ens locals per a que, dins de 
l’àmbit de les seves competències, puguin dictar ordres i/o disposicions de caràcter general que 
s’integraran i formaran part de l’ordenament jurídic. La potestat d’autoorganització compren 
l’establiment i la regulació de l’organització i de les relacions en l’àmbit intern per al 
desenvolupament de l’activitat que tenen encomanada els ens locals. 
 
En aquest sentit s’escau destacar que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic estableix a l’article 5.2 que “correspon a cada Administració Pública delimitar, en el seu 
respectiu àmbit competencial, les unitats administratius que configuren els òrgans 
administratius propis de les especialitats derivades de la seva organització”. 
 
La modificació de la plantilla no altera els límits pressupostaris previstos a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, per quedar equilibrada la despesa de noves places, amb 
l’estalvi per amortització de dues places existents. 
 
L’òrgan competent per a la vàlida adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament d’acord amb 
l’article 22.2.i) de la LRBRL i l’article 52.2.j) del TRLMC amb el quòrum de majoria simple 
d’acord amb l’article 47 de la LRBRL i l’article 114 del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Presidència i hisenda.  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR inicialment  la modificació de la plantilla  vigent per a l’exercici 2020, en els 
següents termes: 

 

 Amortitzar la plaça número 199 del Grup C1, Escala d’administració general, subescala 
administrativa. 

 Amortitzar la plaça número 10534 del Grup C1, Escala d’administració general, 
subescala administrativa. 



       
  
 

 
20/180 

 Amortitzar la plaça número 377 del Grup A1, Habilitació nacional, Subescala de  
secretaria, categoria superior,  de classe primera,  vice-secretaria. 

 Crear 2 places d’Administració general, Subescala tècnica, Tècnica mitjana 
 
Segon.- APROVAR inicialment la modificació del catàleg de llocs de treball vigent per a 
l’exercici 2020, en els següents termes: 
 

 Amortitzar el lloc de treball de Vice-secretaria de classe primera 

 Rectificar l’error material en la quantitat del complement específic del lloc de treball de 
tresorer/a. 
 
ON DIU: 2.361,10€/mes 
HA DE DIR: 3.261,10€/mes 

 
Tercer.- SOTMETRE aquest expedient a exposició pública, pel termini de 15 dies hàbils, 
publicant-lo al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB). 
 
Quart.- DISPOSAR que, en cas que no es presenti cap al·legació dins el termini d’exposició 
pública, es consideri aquesta proposta elevada a definitiva. 
 
Cinquè.- PUBLICAR aquest acord en el tauler d’edictes de la corporació, en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en compliment 
del que disposa l’article 304.3 del TRLMC. 
 
Sisè.- TRAMETRE la còpia de la plantilla modificada a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de la Presidència de la Generalitat en el termini màxim de 30 dies a comptar des 
de la seva aprovació definitiva. 
 
Setè.- TRAMETRE el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, als efectes de sol·licitar la 
supressió definitiva del lloc de treball de vicesecretaria de classe primera de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior. 
 
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a tots els/les regidors/es d’aquest Ajuntament i a 
tots els àmbits municipals. 
 

Torn de presentació 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Aquí portem tres amortitzacions de 3 places. Les places que 
amortitzem són dues places d’administrativa i una de vicesecretària i en creem dues més de 
tècnica mitjana i alhora també portem l’amortització, en aquest cas, del lloc de treball, deixa 
d’existir, per tant, la figura de vicesecretària, i a més es va detectar un error en el que és el salari 
per part de la tresoreria. On diu 2.361 hauria d’haver dir 3.261 i, per tant, també hem aprofitat 
aquest punt per corregir aquest error. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Breument 
també per dir que també jo crec que hem de ser molt prudents a l’hora de valorar com vostès 
organitzen l’Ajuntament, que és normal que hi hagi aquest tipus de canvis i simplement 
mencionar un parell de coses: una, celebrar que poc a poc, diguem-ne, les restriccions legals 
permeten anar cobrint assignatures pendents que hi havia a la casa, un; i dos, que sí que ens 
preocupa, diguem-ne, el creixement de la despesa estructural en l’escenari en que sabem 
perfectament que els ingressos corrents cauran molt en un futur immediat i, per tant, tornar a 
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insistir en la necessitat de tenir un marc econòmic-financer, almenys 3 anys vista, que prevegi 
coses que ja hem mencionat, com ara, per exemple, la caiguda molt intensa que tindrem de la 
PIE l’any 2020 i que, per tant, hem de garantir, diguem-ne, que podrem allotjar aquest creixement 
estructural amb aquest escenari financer, que serà complicat amb tota seguretat.  
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:      21 (Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:       3 (Cs) 
 
PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT 
 
Presidència, Economia i Hisenda 
 
7.- DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 
DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020. 
 
La Intervenció General va elaborar en data 14 de gener de 2020 el Pla Anual de Control 
Financer corresponent a l’exercici 2020, tal com determina l’article 31 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del 
sector públic local. De l’elaboració d’aquest document se’n va donar compte al Ple en la sessió 
de 17 de febrer de 2020. 
 
L’apartat quart del punt segon de l’esmentat Pla estableix que podrà ser modificat com a 
conseqüència de l’exercici de control derivats de sol·licitud o mandat legat, variacions en 
l’estructura de les entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons 
degudament ponderades. 
 
Atesa aquesta possibilitat de modificació, la Intervenció General considera necessari incloure 
una sèrie de modificacions al Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2020. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, a efectes informatius, de la 
modificació del Pla Anual de Control Financer corresponent a l’exercici 2020 elaborat per la 
Intervenció General. 
 

Torn de presentació 
 
. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: He perdut els papers, en aquest cas, els papers de..., disculpin 
perquè m’han..., l’Ordre del Dia el tenia d’una manera. Bé, en tot cas, si la Sra. Elena Pujalte sap 
de què va aquest punt i així..., ho tenia aquí.  
 
. Interventora accidental, Sra. Elena Pujalte: Bé, bàsicament, és donar compte del Pla anual 
del control financer de la Intervenció. S’ha fet alguna modificació i com a tal, s’ha fet... 
 
. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: Correcte, ara recordo, perquè no tinc els papers, però és la 
incorporació de la modificació al Pla, és actualitzar-lo i entrar dins de l’actualització, el Patronat, 
no sé si és o no, el Patronat o l’IGEPESI era el que entràvem a dintre? L’Organisme Autònom del 
Centre Cultural dins del Pla financer que està establert hi ha una modificació del reglament i 
aquest reglament és introducció. Bàsicament és això, és que he perdut la documentació, però ja 
està. 
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. Sra. Alcaldessa-presidenta: Paraules en aquest punt? Doncs anem a la votació directament 
del punt núm. 7. 
 
. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: És una dació de compte. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sí, tenen raó. Val. 
 
8.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚMERO 12 PER A L'EXERCICI 2020. 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió extraordinària de 16 de juliol de 
2020 va aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici 2020. El dia 17 de juliol ha 
estat publicada aquesta aprovació definitiva en el BOPB, data a partir de la qual ha entrat en 
vigor aquest pressupost, amb efectes 1 de gener. 
 
2.- Diferents àmbits en que s’estructura l’organització municipal han formulat propostes de la 
necessitat de modificar aquest pressupost. Per altra banda l’àmbit d’Urbanisme ha presentat 
una proposta de canvi de finançament en actuacions previstes en l’annex de les inversions. Així 
mateix atesa la situació actual que incideix en la minoració dels ingressos previstos inicialment 
en el pressupost fan convenient la immobilització d’una part del romanent de tresoreria per a 
despeses generals. 
 
3.- Els articles 175 a 180 del TRLRHL regula les modificacions del pressupost per baixes per 
anul·lació, per crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdit, i per transferències de crèdit. 
 
4.- En aquest mateix sentit els articles 35 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 
es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, desenvolupen la regulació del TRLRHL en matèria de baixes per anul·lació, 
crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, i transferències de crèdit. 
 
5.- Els articles 7 a 13 de les bases d’execució per al pressupost de l’exercici 2020 regulen les 
modificacions de crèdit. 
 
Atès el corresponent i preceptiu informe d’Intervenció sobre aquest expedient de modificació 
del pressupost, 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. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació número 12 del Pressupost de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2020 mitjançant la modalitat de transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries de diferent àrea de despesa, suplements de crèdits finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals i amb baixes per anul·lació, crèdits extraordinaris finançats 
amb romanent de tresoreria per a despeses generals i amb baixes per anul·lació, i baixes per 
anul·lació amb baixes de finançament, d’acord amb el següent detall: 
 

1.- Transferències de crèdit  144.148,00 € 

 
 

2.- Suplements de crèdit 
 
Finançament dels suplements de crèdit 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 
Baixes per anul·lació 

696.081,10 € 
 
 
542.631,10 € 
153.450,00 € 
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3.- Crèdits extraordinaris 
 
Finançament dels crèdits extraordinaris 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 
Baixes per anul·lació 

925.753,00 € 
 
 
626.005,00 € 
299.748,00 € 

 
 

4.- Baixes per anul·lació i minoració dels ingressos 1.230.000,00 € 

 
1. Transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de 

despesa 
 
1.1. Increment de l’aplicació pressupostària ‘Visites guiades al Museu’ 

 

a) Increment de la següent aplicació pressupostària    

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

22104051 
50200 33300 2260905 
22104 

Visites guiades al 
Museu 

15.001,00 € 10.548,00 € 25.549,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 10.548,00 €   

TOTAL INCREMENTS 10.548,00 €   

     
b) Aplicació pressupostària que disminueix 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

15001001 
00000 32000 4100000 
15001 

Transferència PME 
(ordinari) 

4.171.483,98 € -10.548,00 € 4.160.935,98 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 -10.548,00 €   

TOTAL DISMINUCIONS -10.548,00 €   

 
1.2. Increment de l’aplicació pressupostària ‘Espai gastronòmic i cultural al Casal de 

Mira-sol’ 

 

a) Increment de la següent aplicació pressupostària    

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

11403017 
50128 33400 6220000 
11403 

Espai gastronòmic i 
cultural al Casal de 
Mira-sol 

192.953,99 € 50.000,00 € 242.953,99 € 

TOTAL CAPÍTOL 6 50.000,00 €   

TOTAL INCREMENTS 50.000,00 €   

     
b) Aplicació pressupostària que disminueix 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 
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11401007 
61628 23100 6090010 
11401 

Local per entitats de 
suport a la salut mental 

462.701,00 € -50.000,00 € 412.701,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 6 -50.000,00 €   

TOTAL DISMINUCIONS -50.000,00 €   

 
1.3. Increment de les aplicacions pressupostàries ‘Manteniment i serveis externs 

informàtics’ i ‘Inversions en sistemes informàtics’ 

 

a) Increment de les següents aplicacions pressupostàries    

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

92001017 
43100 92000 2160000 
92001 

Manteniment i serveis 
externs informàtics 

552.600,00 € 30.000,00 € 582.600,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 30.000,00 €   

92101017 
43100 49100 6260000 
92101 

Inversions en sistemes 
informàtics 

40.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 6 20.000,00 €   

TOTAL INCREMENTS 50.000,00 €   

     
b) Aplicació pressupostària que disminueix 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

71002003 
10000 92000 2279900 
71002 

Serveis i 
subministraments 
COVID-19 

242.382,36 € -50.000,00 € 192.382,36 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 -50.000,00 €   

TOTAL DISMINUCIONS -50.000,00 €   

 
1.4. Increment de l’aplicació pressupostària ‘Promoció Salut: prevenció oci nocturn’ 

 

a) Increment de la següent aplicació pressupostària    

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

11603024 
61800 31101 2269900 
11603 

Promoció Salut: 
Prevenció oci nocturn 

5.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 15.000,00 €   

TOTAL INCREMENTS 15.000,00 €   

     
b) Aplicacions pressupostàries que disminueixen 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

11403015 
61200 23100 2269900 
11403 

Igualtat: Coeducació 16.335,00 € -7.500,00 € 8.835,00 € 
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11103011 
61500 23100 2270600 
11103 

Diversitat i convivència: 
Prospreccions carrer 

13.500,00 € -7.500,00 € 6.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 -15.000,00 €   

TOTAL DISMINUCIONS -15.000,00 €   

 
1.5. Increment de l’aplicació pressupostària ‘Suport 3r sector – Conveni Ateneu’ 

 

a) Increment de la següent aplicació pressupostària    

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

21202007 
61900 23100 4800017 
21202 

Suport 3r sector - 
Conveni Ateneu 

20.000,00 € 18.600,00 € 38.600,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 18.600,00 €   

TOTAL INCREMENTS 18.600,00 €   

     
b) Aplicació pressupostària que disminueix 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

11401003 
61700 92400 2279900 
11401 

Contracte Servei 
Oficina del Voluntariat 

18.600,00 € -18.600,00 € 0,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 -18.600,00 €   

TOTAL DISMINUCIONS -18.600,00 €   

 
 
2. Suplements de crèdit 

 
2.1. Suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals 
 

2.1.1. Suplements de crèdit de les aplicacions pressupostàries ‘Cooperació: 
accions sensibilització ciutadania’, ‘Cooperació: emergències’ i ‘Conveni 
amb el Fons Català de Cooperació’ 

 

a) Aplicacions pressupostàries que s'incrementen 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

17101002 
61300 23140 2269900 
17101 

Cooperació: accions 
sensibilització ciutadania 

53.639,75 € 46.108,96 € 99.748,71 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 46.108,96 €   

17101004 
61300 23140 4800004 
17101 

Cooperació: emergències 21.566,10 € 3.549,09 € 25.115,19 € 

17101502 
61300 23140 4800001 
17101 

Conveni amb el Fons Català 
de Cooperació 

115.277,01 € 42.973,05 € 158.250,06 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 46.522,14 €   
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TOTAL INCREMENTS 92.631,10 €   

     
b) Finançament de l'increment de les aplicacions pressupostàries 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte Import MC 

2020 100 87000 
Romanent de tresoreria per despeses 
generals 

92.631,10 € 

TOTAL CAPÍTOL 8 92.631,10 € 

TOTAL INCREMENTS 92.631,10 € 

 
2.1.2. Suplements de crèdit de l’aplicació pressupostària ‘Fons de contingències’ 

 

a) Aplicació pressupostària que s'incrementa 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

71002001 
10000 92900 5000000 
71002 

Fons de contingències 50.000,00 € 450.000,00 € 500.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 5 450.000,00 €   

TOTAL INCREMENTS 450.000,00 €   

     
b) Finançament de l'increment de les aplicacions pressupostàries 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte Import MC 

2020 100 87000 
Romanent de tresoreria per despeses 
generals 

450.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 8 450.000,00 € 

TOTAL INCREMENTS 450.000,00 € 

 
2.2. Suplements de crèdit finançats amb baixes per anul·lació 

 
2.2.1. Suplements de crèdit de l’aplicació pressupostària ‘Suport i dinamització 
entitats’ 

 

a) Aplicació pressupostària que s'incrementa 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14203012 
50100 33400 4800014 
14203 

Suport i dinamització 
entitats 

40.000,00 € 44.000,00 € 84.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 44.000,00 €   

TOTAL INCREMENTS 44.000,00 €   

     
b) Finançament mitjançant baixes per anul·lació 
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     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14203049 
50100 33400 2260900 
14203 

Contracte programa 
Castellers 

18.000,00 € -14.000,00 € 4.000,00 € 

14203052 
50100 33400 2260900 
14203 

Contracte programa Entitat 
Sardanista 

18.000,00 € -18.000,00 € 0,00 € 

14203053 
50100 33400 2260900 
14203 

Contracte programa 
Joventuts Musicals 

12.000,00 € -12.000,00 € 0,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 -44.000,00 €   

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -44.000,00 €   

 
2.2.2. Suplements de crèdit de l’aplicació pressupostària ‘Ajuts per llibreries, 

galeries d’art i clubs esportius IBI’ 

 

a) Aplicació pressupostària que s'incrementa 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14102001 
50100 33400 4800000 
14102 

Ajuts per llibreries, galeries 
d'art i clubs esportius IBI 

8.000,00 € 17.500,00 € 25.500,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 17.500,00 €   

TOTAL INCREMENTS 17.500,00 €   

     
b) Finançament mitjançant baixes per anul·lació 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14203010 
50100 33400 4800072 
14203 

Activitat entitat - Conveni 
Coordinadora d'entremesos 

17.500,00 € -17.500,00 € 0,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 -17.500,00 €   

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -17.500,00 €   

 
2.2.3. Suplements de crèdit de l’aplicació pressupostària ‘Promoció de la ciutat’ 

 

a) Aplicació pressupostària que s'incrementa 

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14101026 
50100 33400 2260902 
14101 

Promoció de la ciutat 50.000,00 € 91.950,00 € 141.950,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 91.950,00 €   

TOTAL INCREMENTS 91.950,00 €   

     
b) Finançament mitjançant baixes per anul·lació 
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     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14101044 
50100 33400 4800003 
14101 

Premi Pintura Ràpida 1.250,00 € -1.250,00 € 0,00 € 

14203009 
50100 33400 4800009 
14203 

Conveni Trobada bianual 
Caramelles La Lira 

16.000,00 € -16.000,00 € 0,00 € 

14203014 
50100 33400 4800073 
14203 

Conveni Comissió de festes 
Les Planes 

16.000,00 € -16.000,00 € 0,00 € 

14203017 
50100 33400 4800076 
14203 

Conveni APV Mas Gener 10.900,00 € -10.900,00 € 0,00 € 

14203020 
50100 33400 4800078 
14203 

Conveni Mira-sol Teatre 4.000,00 € -4.000,00 € 0,00 € 

14203024 
50100 33400 4800079 
14203 

Conveni Fusió 8.000,00 € -8.000,00 € 0,00 € 

14203025 
50100 33400 4800080 
14203 

Conveni Camerata 5.000,00 € -5.000,00 € 0,00 € 

14203028 
50100 33400 4800082 
14203 

Conveni AA Astronòmica 7.500,00 € -7.500,00 € 0,00 € 

14203030 
50100 33400 4800027 
14203 

Conveni Qfoto 2.800,00 € -2.800,00 € 0,00 € 

14203035 
50100 33400 4800084 
14203 

Conveni AA GF 2.500,00 € -2.500,00 € 0,00 € 

14203042 
50100 33400 4800086 
14203 

Conveni Jazz en Viu 12.000,00 € -12.000,00 € 0,00 € 

14203043 
50100 33400 4800087 
14203 

Conveni Institut de la 
Infància 

6.000,00 € -6.000,00 € 0,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 -91.950,00 €   

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -91.950,00 €   

 
 

3. Crèdits extraordinaris 
 
3.1. Crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals 
 

3.1.1. Creació de l’aplicació pressupostària ‘Parc de Collserola – temporal Glòria’ 

 

a) Aplicació pressupostària de nova creació 
   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

51001009 
30500 17200 4670000 
51001 

Parc de Collserola - 
temporal Glòria 

0,00 € 26.005,00 € 26.005,00 € 
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TOTAL CAPÍTOL 4 26.005,00 €   

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 26.005,00 €   

  
    

b) Finançament de l'aplicació pressupostària de nova creació 
  

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte Import MC   

2020 100 87000 
Romanent de tresoreria per despeses 
generals 

26.005,00 €   

TOTAL CAPÍTOL 8 26.005,00 €   

TOTAL INCREMENTS 26.005,00 €   

 
3.1.2. Creació de l’aplicació pressupostària ‘Foment del comerç i consum al 

municipi. COVID’19’ 

 

a) Aplicació pressupostària de nova creació 
   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

71202001 
91100 43100 4800001 
71202 

Foment del comerç i 
consum al municipi 
COVID 19. 

0,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 600.000,00 €   

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 600.000,00 €   

  
    

b) Finançament de l'aplicació pressupostària de nova creació 
  

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte Import MC   

2020 100 87000 
Romanent de tresoreria per despeses 
generals 

600.000,00 €   

TOTAL CAPÍTOL 8 600.000,00 €   

TOTAL INCREMENTS 600.000,00 €   

 
3.2. Crèdits extraordinaris finançats amb baixes per anul·lació 

 
3.2.1. Creació de l’aplicació pressupostària ‘Contingència COVID’19 – esports’ 

 

a) Aplicació pressupostària de nova creació 
   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

13002034 
51000 34100 4800031 
13002 

Contingència COVID'19 
- esports 

0,00 € 46.750,00 € 46.750,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 46.750,00 €   

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 46.750,00 €   

     
b) Finançament mitjançant baixes per anul·lació 

   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

13001009 
51000 34200 2020000 
13001 

Lloguer instal·lacions 
esportives 

40.000,00 € -10.000,00 € 30.000,00 € 
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13001012 
51000 34200 2020000 
13001 

Lloguer instal·lacions 
esportives 

28.000,00 € -6.751,00 € 21.249,00 € 

13002030 
51000 34100 2260903 
13002 

Conveni La Volta a 
Catalunya 

30.000,00 € -29.999,00 € 1,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 -46.750,00 €   

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -46.750,00 €   

 
3.2.2. Creació de l’aplicació pressupostària ‘Contingència COVID’19 – 

Presidència’ 

 

a) Aplicació pressupostària de nova creació 
   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

71002005 
00000 92000 2269910 
71002 

Contingència COVID'19 
- Presidència 

0,00 € 148.998,00 € 148.998,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 148.998,00 €   

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 148.998,00 €   

     
b) Finançament mitjançant baixes per anul·lació 

   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

21103001 
00000 92400 2260900 
22103 

Premis Ciutat de Sant 
Cugat 

30.000,00 € -29.999,00 € 1,00 € 

34204001 
00000 92000 2260101 
34204 

Agermanaments 119.999,00 € -118.999,00 € 1.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 -148.998,00 €   

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -148.998,00 €   

 
3.2.3. Creació de l’aplicació pressupostària ‘Conveni Castellers’ 

 

a) Aplicació pressupostària de nova creació 
   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14203057 
50100 33400 4800089 
14203 

Conveni Castellers 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 4.000,00 €   

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 4.000,00 €   

     
b) Finançament mitjançant baixes per anul·lació 

   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14203049 
50100 33400 2260900 
14203 

Contracte programa 
Castellers 

4.000,00 € -4.000,00 € 0,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 2 -4.000,00 €   

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -4.000,00 €   
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3.2.4. Creació de l’aplicació pressupostària ‘Ajuts directes COVID’19 – Cultura’ 

 

a) Aplicació pressupostària de nova creació 
   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14102002 
50100 33400 4800088 
14102 

Ajuts directes 
COVID'19 - Cultura 

0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 100.000,00 €   

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 100.000,00 €   

     
b) Finançament mitjançant baixes per anul·lació 

   

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

14203002 
50100 33400 4800071 
14203 

Conveni Pedra i Sang 33.000,00 € -29.500,00 € 3.500,00 € 

14203004 
50100 33400 4800015 
14203 

Conveni Diables 12.000,00 € -8.000,00 € 4.000,00 € 

14203006 
50100 33400 4800006 
14203 

Conveni Geganters 10.000,00 € -5.000,00 € 5.000,00 € 

14203015 
50100 33400 4800074 
14203 

Conveni El Senglar 19.000,00 € -16.500,00 € 2.500,00 € 

14203019 
50100 33400 4800070 
14203 

Conveni CPA 23.000,00 € -13.000,00 € 10.000,00 € 

14203034 
50100 33400 4800083 
14203 

Conveni Veterans i la 
Regalèssia 

38.500,00 € -26.500,00 € 12.000,00 € 

14203041 
50100 33400 4800085 
14203 

Conveni Amics de la 
Unesco 

3.000,00 € -1.500,00 € 1.500,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 4 -100.000,00 €   

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ -100.000,00 €   

 
4. Baixes per anul·lació amb baixes de finançament 

 
4.1. Baixes per anul·lació de les següents aplicacions pressupostàries 

 

a) Aplicacions pressupostàries amb baixes per anul·lació 
  

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Import a.p. 

Actual 
Import MC Import final 

52004059 
30100 34200 6220000 
52004 

Complex aquàtic Mira-sol 200.000,00 € -190.000,00 € 10.000,00 € 

52003007 
30100 34200 6390002 
52003 

Canvi gespa artificial, pista 
atletisme i camp de rugby 

700.000,00 € -690.000,00 € 10.000 ,00 € 

52004012 
30100 32100 6320004 

Rehabilitació coberta 
escola G. d'Orlhac i millora 

100.000,00 € -90.000,00 € 10.000,00 € 



       
  
 

 
32/180 

52004 del pati 

52004051 
30100 32000 6190002 
52004 

Obres adequació camí 
escolar Pont del Diari a 
CEIP La Floresta 

300.000,00 € -260.000,00 € 40.000,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 6 -1.230.000,00 € 70.000,00 €  

TOTAL CRÈDITS PER BAIXES PER ANUL·LACIÓ -1.230.000,00 €   

     
b) Baixes de finançament    

     Aplicació 
pressupostària 

Concepte Import MC   

2020 10000 76403 AMB - PACTE 20-23 (%PIE) -1.230.000,00 €   

TOTAL CAPÍTOL 7 -1.230.000,00 €   

TOTAL INCREMENTS -1.230.000,00 €   

 
Segon.- APROVAR el canvi de font de finançament previst en l’annex de les inversions dels 
projectes especificats a continuació segons el següent detall: 
 

  

INGRESSOS 

  

BAIXA ALTA 

CODI 
PROJECTE 

NOM PROJECTE AMB- PACTE Endeutament Endeutament 

2017/2/E13/1 Complex aquàtic Mira-sol -200.000,00 €   10.000,00 € 

2020/2/E07/1 Canvi gespa artificial, pista atletisme i camp de rugby -700.000,00 €   10.000,00 € 

2020/2/E11/1 Rehabilitació coberta escola G. D'Orlhac i millora del pati -100.000,00 €   10.000,00 € 

2020/2/U19/1 
Adequació camí escolar des del Pont del Diari fins al CEIP 
La Floresta 

-230.000,00 € -30.000,00 €   

  

-1.230.000,00 € -30.000,00 € 30.000,00 € 

 
Tercer.- IMMOBILITZAR el romanent de tresoreria per a despeses generals en l’import total 
d’1.000.000 €, atesa la previsible disminució dels ingressos. 
 
Quart.- ACTUALITZAR l’annex d’inversions per a l’exercici 2020 i el mòdul de despeses amb 
finançament afectat, ateses les modificacions del capítol 6 del pressupost de despeses 
derivades d’aquest expedient i el seu finançament. 
 
Cinquè.- ACTUALITZAR les fitxes dels projectes de despesa amb finançament afectat. 
 
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d'edictes 
electrònic d'aquest Ajuntament l'edicte d’exposició pública d’aquesta modificació del pressupost 
de 2020 per un període de 15 dies, durant els quals les persones interessades podran 
examinar l’expedient de modificació pressupostària i presentar reclamacions davant el Ple 
d’acord amb allò establert en els articles 169 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si durant 
aquest termini no s'han presentat reclamacions quedarà definitivament aprovada aquesta 
modificació pressupostària. 
 
Setè.- DONAR COMPTE a la Intervenció Municipal d’aquest acord per tal de fer efectives i 
executives aquestes modificacions pressupostàries. 
 

Torn de presentació 
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. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: En aquest cas, i tal i com els vam comentar, era l’exercici que vam fer 
un cop aprovat en el Pressupost i que podíem fer abans, era d’alguna manera detectades totes 
aquelles partides que en el nostre Pressupost ordinari doncs havíem detectat que no podríem dur 
a terme, tal i com hem estat fent en la discussió del Pressupost i que altres grups municipals ho 
han posat en evidència i, en aquest cas, el que hem fet és ordenar totes aquestes partides que no 
faríem servir en aquest sentit i, per tant, doncs, fer aquestes partides de cara a mitigar els efectes 
de la pandèmia, del Covid. Per tant, tenim un total de modificacions per valor de 2,5 milions 
d’euros, entre les quals hi ha aspectes de tecnologia que s’agafen, cultura, comerç, esports i 
presidència, a més, de contemplar la immobilització d’1 milió d’euros per tenir-los dels no 
ingressos derivats de l’efecte de la Covid, en aquest sentit i que, per tant, els presentem a 
modificació, apart, si no vaig errat, també la incorporació d’un fons de contingència de 450.000 
euros, que sumats als 50.000 euros que hi havia disposats inicialment en el Pressupost, ens fan 
una partida de 500.000 euros. Per tant, portem modificacions pressupostàries per valor d’1 milió 
d’euros, aproximadament, trets de les partides ordinàries del Pressupost, aprovat el passat 16 de 
juliol, per una banda; per l’altra banda, immobilitzar 1 milió d’euros; i per l’altra banda, dotar el 
fons de contingència de 500.000 euros. Bàsicament és això. A la Comissió Informativa van sortir 
algunes preguntes sobre la procedència o quina era la qüestió del canvi de partides, se’ls ha fet 
arribar a través de l’expedient que està exposat i, per tant, bé, si hi hagués alguna cosa els ho 
hem fet arribar, les partides aquelles que vostès ens van comentar. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Sergio Blázquez, del grup municipal de Cs: Se nos trae a Pleno una 
modificación presupuestaria que, efectivamente, es importante, que no es menor y son muchas 
las partidas y el importe y el montante que se maneja también es elevado, como ya se ha dicho. 
Por una parte, la modificación tiene elementos positivos, es decir, se viene a poner orden en 
todas aquellas partidas que se dan de baja y que estaban contempladas en el Presupuesto 2020 
y que no tenía sentido que estuviesen. De hecho, nosotros ya dijimos que se tenía que haber 
hecho directamente en el Presupuesto 2020 y al final nos encontramos con que lo tenemos que 
hacer por la puerta de atrás, es decir, a través de la modificación presupuestaria que se nos 
presenta hoy cuando no había necesidad. Pero bueno, imagino que tendremos que quedarnos 
con lo bueno y que al final se ha hecho lo que nosotros ya advertimos y apuntamos en su día. 
Pero lo que más pesa en esta modificación para nosotros, la parte negativa, es que se han 
incorporada a dicha modificación presupuestaria muchas partidas que no obedecen a una simple 
reordenación de partidas o bajas, sino que responden a decisiones políticas en el ejercicio lícito 
de la acción de gobierno, pero el problema es que nos falta información del porqué de estas 
partidas. Lo mismo se hablaba del Ateneu, del Complex Aquatic de Mira-sol, del Fons Català de 
Cooperació, de la promoció de la ciutat i un largo etcétera. Yo debo destacar y lo reconozco así 
que en la reunión extraordinaria de Economía que tuvimos el lunes pasado el Sr. Pere Soler se 
ofreció a dar las explicaciones oportunas acerca de todas estas partidas que afectan a 
prácticamente todas las áreas y es de agradecer, pero claro, a ver, lo coherente hubiera sido 
celebrar comisiones extraordinarias del resto de áreas ese mismo día, aquel lunes, y poder ver en 
profundidad y con el máximo responsable del área en qué consistían esas modificaciones 
presupuestarias en detalle, porque eran muchas y variadas. También le comento al Sr. Pere 
Soler que este documento que dice que supuestamente se nos ha enviado por lo menos a 
nosotros no nos consta el haberlo recibido, independientemente de si lo hubiéramos recibido, 
seguiríamos pensando que era de recibo el haber convocado ese lunes las Comisiones 
extraordinarias del resto de áreas. Es por este motivo que votaremos en contra de esta 
modificación presupuestaria y esperamos que independientemente de si este documento existe o 
no en las próximas Comisiones Informativas se nos informe al detalle de los cambios 
presupuestarios en cada área y a qué obedecen, porque hoy tenemos por lo menos la sensación 
de que se están ventilando determinados temas sin que la oposición tenga toda la información 
para votar al respecto. Gracias. 
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. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Gràcies 
novament. Bé, portem una modificació del Pressupost molt important, tot just quan l’acabem 
d’aprovar. Jo crec que té 3 grans blocs: hi ha un que podríem dir que com una miscel·lània, que 
hi ha temes de cooperació, temes del Museu, el fer front a despeses del temporal Glòria, i altres 
qüestions; després hi ha un paquet de mesures importants que tenen a veure amb l’actual crisi de 
la Covid, mitjançant la qual es crea el fons de contingència general, però també 3 de particulars. 
Rep dotació el Pla de promoció del comerç, un pla molt important de 600.000 euros, i es doten 
determinades partides, per exemple, per entitats, de 44.000 euros, llibreries 17.500 euros, temes 
de promoció de la ciutat i altres. Són mesures, totes aquestes, que hem tingut ocasió de valorar-
les i d’establir o de comentar si eren o no suficients, i que, en fi, la nostra posició, diguem-ne, ha 
quedat clara en el sentit de que pensem que aquesta Administració hauria d’anar molt més enllà 
en les mesures de la reactivació econòmica. Per tant, això ja n’hem parlat i deixo aquest 
comentari al marge; però el tercer bloc és una modificació entenem que molt important en el 
Capítol del finançament de les inversions que tenien finançament previst en aquest cas de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en el marc del Pacte 2020-2024. Aquí el Sr. Soler no ho ha 
mencionat, però la qüestió és que es doten coses noves, temes que tindrien a veure amb el Bosc 
de Volpelleres, l’Avinguda Cerdanyola, la Masia de Can Canyameres, Emeterio Escudero a la 
Floresta, una ampliació del PAV3, el carril bici del Pont de Can Sant Joan, a Hewlett Packard, el 
carril bici d’aquí de la rotonda de Rambla del Celler, punts negres de carril bici i tot això passa a 
rebre o està previst en el Capítol del finançament de les inversions de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Però clar, això té una contrapartida, que és que treuen coses, coses que estaven 
previstes, entenem també importants, la piscina de Mira-sol, per exemple, tenia 190.000 euros i 
ara passa a tenir 10.000 euros, la gespa artificial del rugbi que tenia 690.000 euros ara passa a 
tenir 10.000 euros, la coberta i altres millores al Gerbert d’Orlach que tenien 90.000 euros ara 
passen i es queden només amb 10.000 euros, i també la millora del camí escolar segur entre el 
Pont del Diari i el CEIP de la Floresta que tenia 260.000 euros a 40.000 euros. Bé, la qüestió és 
que en Comissió Informativa vam demanar tota una bateria d’aclariments sobre diverses 
modificacions, però en particular, sobretot, sobre aquestes mesures, perquè una mica la pregunta 
que fèiem era, escolta tot Govern té dret a prioritzar les seves coses, les seves inversions i a 
construir una llista en funció del que sigui i, per tant, si es considera que, no sé, per dir alguna 
cosa de les mencionades, el Bosc de Volpelleres es prioritza per davant d’alguna de les 
inversions que cauen, com ara per exemple, la piscina de Mira-sol doncs es diu i ja està, i no 
passa res; o demanàvem també si és que es preveia una font de finançament alternativa i si 
aquesta quedava, diguem-ne, consistentment dotada doncs des d’allà. Bé, la resposta va ser 
difosa respecte dels aclariments que demanàvem, ara el Sr. Soler demanava que se’ns ha enviat 
un document, jo dic que no se’ns ha enviat cap document, potser està allà penjat en una carpeta 
però clar, si no s’ha enviat cap notificació jo no tinc cap notificació i em sembla que no ens consta 
al nostre grup municipal d’haver rebut..., avui a les 14:00 hores? Doncs no l’he vist. Avui a les 
14:00 hores, molt bé. Doncs no l’he pogut veure, en tot cas, com és lògic, em sembla. Bé, la 
qüestió és aquesta, per tant, diguem-ne, crec que és clarament una modificació del Pressupost a 
la qual no li podem donar suport, a la qual votarem en contra, però expressem també la nostra 
preocupació per inversions que estaven planificades i que, de fet, estan comunicades a la Revista 
municipal i que ara sembla o ara aprovarem si és que el Govern vota a favor de la proposta, 
doncs que es quedaran sense finançament i que estan comunicades a la darrera revista, com 
ara, per exemple, les millores de rehabilitació i la coberta i millora del pati de l’Escola Gerbert 
d’Orlach, entre d’altres. Gràcies. 
 
. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: Primer dir-li al Sr. Blázquez que si nosaltres ho vam plantejar al 
Pressupost de 2020 d’una manera i les posteriors modificacions, senzillament era perquè era la 
manera més ràpida de poder-ho fer. D’acord? Un cop planteges l’estructura del Pressupost i tires 
endavant, modificar el Pressupost a darrera hora es fa via esmenes, com van fer vostès, però 
esmenes tècniques i en aquest cas doncs s’agafen les tècniques i no per la via de les esmenes 
polítiques que són el que deia la gran majoria de les esmenes que van presentar vostès. Per tant, 
la manera més ràpida tècnicament de fer-ho era mantenir l’estructura del Pressupost que teníem i 
fer, un cop aprovat i publicat el Pressupost, fer la modificació pressupostària. És una qüestió 
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tècnica, però és la manera més àgil de poder interpretar el Pressupost d’aquesta manera. 
Evidentment, li dono la raó, un Pressupost té criteris polítics, respon a uns criteris tècnics 
d’estructura, però respon a uns criteris polítics, és evident i això no li penso negar, per això hem 
fet el Pressupost que hem fet en aquest fet. Miri, jo ho entenc, perquè jo he estat a l’oposició 
també, però tota aquesta informació està penjada en l’expedient propi de les modificacions, està 
penjada. Vostè si “escarben” a la carpeta, si van a buscar tota aquesta documentació els hi 
donaran tots els informes tècnics de totes les partides, com els tinc jo aquí i que, bé, jo m’ho 
mirava quan estava a l’oposició i ho detallava i ho feia en aquest sentit. Que està bé preguntar-ho 
a la Comissió Informativa, que està molt bé que ens ho expliquin i així no haver-ho de buscar, 
però jo crec que també cadascú ha de fer una mica la seva feina, en aquest sentit. La veritat, no 
em sorprèn Sr. Blázquez que vostès votin en contra, la veritat és que no em sorprèn el més 
absolut. Després una altra cosa: dels 2,5 milions d’euros que nosaltres hem anunciat en aquesta 
modificació hem exclòs tots aquells canvis i modificacions de l’Àrea Metropolitana, per tant, totes 
les partides inversores que vostè ha dit, Sr. Brugarolas, queden fora del radar dels 2,5 milions 
d’euros que he explicat i ho he volgut fer expressament, ho he volgut fer expressament per dotar 
d’importància el que aquest Govern esmerça, els esforços, de cara a la Covid. L’altra qüestió de 
l’Àrea Metropolitana no és una qüestió de prioritats, sinó que és una qüestió realment de saber 
d’on venen els diners i que hi ha qüestions que nosaltres teníem previstes inicialment per l’Àrea 
Metropolitana que la font de finançament ens vindrà a través d’algun altre fet. O ens hem adonat 
que en comptes de pressupostar-ho tot senzillament només necessitàvem pressupostar una part 
aquest any per tal de poder fer el projecte inicial, etcètera, amb tot detall. De totes maneres, jo 
estic segur que el Sr. Duch qualsevol dubte que tinguin els explicarà de cara a les Comissions 
Informatives del mes de setembre, que no hi ha cap problema, però com podran comprovar l’Àrea 
Metropolitana és un ens finalista i, què vol dir això? Que no és que ens doni els diners i nosaltres 
invertim, sinó que nosaltres acordem quina és la tipologia d’obra que fem i l’executa l’Àrea 
Metropolitana, en aquest sentit. Val? Bé, aquesta és l’explicació. De totes maneres, de vostès sí 
que em sorprèn que no donin suport en aquesta modificació, però com que això que he descrit, 
que consti, que el Govern presenta modificacions per valor de 2,5 milions d’euros i els grups de 
l’oposició no volen donar aquest suport en matèria Covid en aquest moment i en aquesta 
modificació pressupostària. I Sr. Brugarolas, per acabar, ha omès la partida dels no ingressos, la 
previsió d’1 milió d’euros, perquè ha parlat de les altres i ha omès això, ha omès la d’1 milió 
d’euros en reserva de romanent per la previsió dels no ingressos, però m’ha agradat que 
destaqués una altra partida que és la partida dels 600.000 euros d’ajut al comerç i malgrat això 
suposo que els comerciants no entendran que vostès posin en valor això i després votin en 
contra, perquè serà difícil d’explicar això, en aquest sentit. Però bé, jo ho deixaria aquí. Moltes 
gràcies per les seves explicacions i lamentar que ens votin de manera contrària. Gràcies. 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Jo crec que 
entre tots plegats, que podríem pactar de deixar de fer una mica..., és que em sortia la paraula 
ridícul, però no vull dir-ho. A veure, si cada vegada que vostè hagués votat, per exemple, en 
contra d’un Pressupost municipal d’aquesta casa jo li digués que vostè vota en contra de tot el 
que conté aquell Pressupost, vostè què em diria a mi? Que no faci el ridícul, no? Vostè m’ho diria 
a mi, que no faci el ridícul. És que no sé com dir-li. Segona qüestió: com vol que votem a favor 
d’una modificació del Pressupost que incorpora una miscel·lània de temes variats, que podem 
estar d’acord o en contra, hi ha alguna que els hem expressat dubtes. El segon bloc incorpora 
mesures Covid. Nosaltres els hem donat suport en el seu Pla econòmic per fer front a la crisi del 
Covid? No. Perquè? Perquè el veiem claríssimament insuficient, tardà. Per tant, o sigui, què troba 
estrany de que no donem suport a modificacions pressupostàries? Clar, i ens ho presenta tot en 
un paquet. Si vol que anem punt per punt, presenti les modificacions del Pressupost per separat, 
llavors podrem valorar-ne cadascuna i d’algunes votaríem a favor i d’altres en contra. Com a 
conjunt del seu Pla, diguem-ne, econòmic per fer front a aquesta conjuntura, en contra. Per les 
raons que hem vingut parlant, en contra. Tercera qüestió: sí, és a dir, immobilitzar 1 milió d’euros 
que tenim al Pressupost i dir “no el gastarem”, sí, a veure, es pot plantejar com una mesura 
Covid, perquè dius, no, és que preveiem un menor ingrés, però bé, sí, sí, està aquí, és una de les 
modificacions, jo n’he mencionat algunes, n’he mencionat jo més que vostè i ja li he dit, algunes 
clar que estaríem d’acord, com a conjunt no, no estem d’acord. Aleshores, com vol que donem 
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suport a aquesta modificació? I per acabar, només em faltava per sentir això, que és que 
treballem poc. El Sr. Blázquez i jo, en les Comissions Informatives treballem poc. Clar, quan fem 
moltes preguntes vostè se’ns queixa a la Comissió Informativa. Com l’altre dia, “va, que tenim 
pressa, que tenim pressa!” a l’última, “que tinc una altra reunió després”, bé, escolti, no sé, clar, 
nosaltres li demanàvem informació a vostè, que vostè no sabia donar-hi resposta, Sr. Soler, és 
que era vostè el que no sabia donar resposta a les informacions que li demanàvem d’un 
expedient que vostè porta al Ple. Aleshores, jo què vol que li digui? I perquè no, vostè sap que 
gratant els expedients com mirem de fer sempre, amb una organització d’expedients que és 
realment complicada... 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Ha d’anar acabant, Sr. Brugarolas. 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: ...costa molt 
treure’n l’aigua clara i és una Comissió Informativa, a la qual vostè ha d’informar i al final la 
primera vegada sobre un tema concret que abans mencionava ens diu “ho donaré”, la segona “ho 
donaré”, la tercera “ho donaré” i la quarta ens diu: “busquin-se la vida”. Bé, doncs escolti, és una 
Comissió Informativa, informi. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Ja ha quedat clar, Sr. Brugarolas. Anem a votar. 
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:      13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:  11 (Junts per Sant Cugat i Cs) 
Abstencions:       0   
 
9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ D'UN PRÉSTEC DE LLARG TERMINI, 
MODALITAT PRÉSTEC DE LEGISLATURA, PER IMPORT DE 550.000,00€, AMB L'ENTITAT 
CAIXA D'ENGINYERS, PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS NECESSÀRIES 
I URGENTS, DERIVADES DEL PAGAMENT D'INTERESSOS DE DEMORA PER 
EXPROPIACIONS. 
 
El Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 8 de juny de 2020, va aprovar inicialment el 
pressupost municipal general per a l’any 2020, en el qual es preveu la concertació d’una 
operació de crèdit a llarg termini per un import de 550.000,00 € per finançar el pagament 
d’interessos de demora corresponents a expropiacions. 
 
El Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport, 
va convocar el dia 19 de juny de 2020 concurrència d’ofertes per a la contractació d’aquesta 
operació de préstec a llarg termini, per import de 550.000,00 €, establint-se les característiques 
generals i les condicions màximes de les ofertes a presentar per les entitats financeres 
interessades. 
 
El dia 10 de juliol de 2020 es va procedir a l’obertura dels sobres amb les diferents propostes 
presentades, deixant constància d’aquestes en la corresponent acta que s’adjunta com annex i 
de la què s’extreu el següent resum de les ofertes: 
 

COMPARATIVA CONDICIONS FINANCERES OFERTES PRESENTADES PER ENTITATS BANCÀRIES 
CONVOCATÒRIA ENDEUTAMENT LLARG TERMINI 2020 – PRÉSTEC LEGISLATURA (550.000,00€) 

       Condicions financeres  

Entitat Import Tipus Termini Observacions Amortització 
Vigència 

oferta 

CAIXA 
ENGENYIERS 

550.000,00 € 

Variable amb 
revisió trimestral 

i referenciat a 
Euríbor 3M + 

0,49% 

26/05/2023 

A l'acte no ha 
assistit cap 

representant de 
l'entitat. 

No especificada en 
l'oferta 

3 mesos a 
comptar a partir 
des de la data 
d'aprovació, 6 

juliol 2020 
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CAIXABANK 550.000,00 € 

Variable Euríbor 
3M + 0,54%. 
(Euríbor base 

360). 
Liquidació 

d'interessos 
trimestral. 

26/05/2023 

A l'acte no ha 
assistit cap 

representant de 
l'entitat. 

Trimestral. 
Amortització 

constant. 

30 dies a partir de 
la data del 

present 
comunicat. 

SANTANDER 550.000,00 € 
Variable. 

Euríbor 3m + 
0,75 

23/05/2023 

A l'acte ha 
assistit en 

representació de 
l'entitat, el Sr. 
Jordi Torné 

Garcia.  

No especificada en 
l'oferta  

 

fins el 20 de juliol 
2020  

 
S’ha comprovat si el cost màxim de les ofertes presentades compleix amb el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament, actualitzats els tipus i 
diferencials al mes de juliol, segons Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Direcció General del 
Tresor i Política Financera, de la qual resulta un cost total màxim de 0,099% per a una operació 
a 3 anys. 
 
Vist que les ofertes estan totes indexades a l’Euríbor a 3 mesos, s’ha confeccionat el següent 
quadre amb les ofertes ordenades pel marge i que mostra en primer lloc l’operació més 
avantatjosa, que és la de Caixa d’Enginyers. 
 

COMPLEIX

BANC PRUDÈNCIA ÍNDEX VENCIMENTS MARGE

FINANCERA

Caixa d'Enginyers SÍ EUR 3M TRIMESTRAL -0,441% 0,49% 0,049%

Caixabank SÍ EUR 3M TRIMESTRAL -0,441% 0,54% 0,099%

Banc Santander NO EUR 3M TRIMESTRAL -0,441% 0,75% 0,309%

EUR 3M

06/07/20
TIPUS FINAL

 
 
En conseqüència, es proposa la contractació del préstec de la Caixa d’Enginyers per 
550.000,00€ a 3 anys sense carència, a un tipus variable d’Euribor a 3 mesos més un 
diferencial del 0,49%. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 52 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 4 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel que s’aprova el Reglament que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, l’informe de la 
Intervenció és previ i preceptiu a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. 
 
El 15 de juliol de  2020, l’Interventor General, ha emès l’informe previ necessari a la concertació 
d’aquesta operació segons l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual un cop 
analitzades les ofertes, informa de forma condicionada la concertació d’una operació de crèdit a 
llarg termini per import de 550.000 € per finançar parcialment el pagament d’interessos de 
demora per al pagament d’expropiacions previstos en el pressupost per a l’exercici 2020 amb 
l’entitat bancària de la Caixa d’Enginyers. La condició establerta és que prèviament a 
l’aprovació per concertar aquesta operació de crèdit el pressupost de 2020 ha d’haver entrat en 
vigor. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de presidència i hisenda,  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR la concertació de l’operació de préstec a llarg termini, modalitat préstec de 
legislatura, que s’inclou en el quadre següent, per al finançament de despeses corrents 
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derivades del pagament d’interessos de demora per expropiacions, i d’acord amb les 
condicions ofertes per l’entitat  financera que s’indica en el quadre següent: 
 

Entitat Bancària  Import inicial  
Tipus 

 
Vida préstec 

 
termini amortització 

Caixa d'Enginyers 550.000,00 € 

Variable amb 
revisió trimestral i 

referenciat a 
Euríbor 3M + 0,49% 

3 anys 26/05/2023 trimestral 

Segon.- COMUNICAR la concertació d’aquesta operació de crèdit a llarg termini, modalitat 
préstec de legislatura, a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix a l’Ordre ECF 
138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Tercer.- NOTIFICAR a l’entitat financera Caixa d’Enginyers, el present acord. 
 

Torn de presentació 
 

. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: Sí, molt breument, perquè jo crec que el títol s’explica perfectament. 
No m‘agrada parlar de patates calentes del passat, però això és derivat de la gestió del passat i 
de l’obligació que tenim de pagar els interessos per valor de 550.000 euros de les expropiacions 
de les zones verdes que no es van efectuar els pagaments en el seu moment. En aquest cas, 
vam fer un concurs amb totes les entitats que treballen amb l’Ajuntament i tan sols van respondre 
3 entitats, que van ser Caixa d’Enginyers, Caixabank i Santander i l’oferta guanyadora va ser la 
de Caixa d’Enginyers. Ho tenen en la informació, em sembla que és sobrer parlar d’interessos i 
de percentatges. Si volen, doncs perfecte i, per tant, això ho sotmetríem a votació, aquest crèdit, 
precisament ad hoc, per fer front als interessos de les expropiacions, interessos de demora de les 
expropiacions. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Gràcies 
novament. No tenia pensat intervenir en aquest punt, però clar, quan les “patates calentes que 
venen del passat” és que és la cançoneta que un al final..., a veure, perquè tothom ens entengui: 
aquest Ajuntament ha tingut una enorme llosa a sobre amb el tema de les expropiacions de les 
zones verdes. Això té un procediment, que hi ha el Tribunal d’Expropiació de Catalunya, que 
estableix una primera valoració, que normalment es porta a recurs i cada vegada que aquest 
Ajuntament diu que no està d’acord amb una de les valoracions fetes s’exposa a que quan arriba 
la sentència definitiva hi hagi interessos de demora. Aquesta és una estratègia que des de l’àmbit 
d’Urbanisme i del braç d’Economia s’ha vingut implementant des del principi, des de sempre i jo 
crec que amb l’acord de tothom. És a dir, si tens l’estratègia de litigar contra valoracions 
d’expropiació que creus que són injustes t’exposes a que hi hagi interessos de demora i això és 
una despesa que l’hem tingut sempre. Aleshores, a què ve ara amb el tema de les “patates 
calentes”, Sr. Soler? Si vostè és un tema que el coneix perfectament. A què ve? Potser que 
passem pàgina algun dia i, escolta, no té cap problema aquest punt, si no té cap problema, per 
què ha de fer ara aquest discurset? 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sí, però abans prèviament vull fer una..., vull dir, Sr. Brugarolas, 
que intentem parlar-nos en aquest Ple amb respecte i dir, per exemple, “per què aquest 
discurset?” no crec que sigui la millor manera d’explicar-se. Crec que estaria bé, Sr. Brugarolas, 
no és la primera vegada que li crido l’atenció en aquest sentit, crec que s’ha de mesurar bé les 
paraules, perquè a vegades són ofensives i crec que en aquest Ple sempre ens hem tractat amb 
respecte, fins i tot quan vostès eren a aquesta banda i crec que hem d’exigir el mateix fins ara. 
No, Sr. Brugarolas, té la paraula el Sr. Soler que ha de respondre. 
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. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: Molt breument. Suposo que algun dia deixarem de veure el passat, 
quan siguem capaços tots plegats de fer net, en aquest sentit. La interpretació que nosaltres en 
fèiem del tema dels interessos de demora de les expropiacions de les zones verdes li podria 
demanar, jo no li demanaré, realment en tots aquests litigis i aquesta pilota endavant per anar a 
buscar possiblement els interessos de l’Ajuntament de Sant Cugat que no li dic que els tinguin, 
però discreparíem, segurament, dels objectius aconseguits, en aquest sentit, perquè la majoria de 
sentències tornen a avalar el preu fixat en el primer moment i senzillament i deixi’m-ho dir aquí, és 
una interpretació meva, no del Govern, en aquest sentit, que vostès tiraven la patata endavant, 
d’aquesta manera s’estalviaven el pagament de les expropiacions en el seu moment i la llosa 
cada vegada s’anava fent més gran i, en aquest sentit, aquest govern políticament ha decidit 
intentar fer net, en aquest sentit, i anar pagant allò que els jutjats ens diuen que hem de pagar en 
el moment que hem de pagar per no tenir que fer el que estem fent ara, que són establir crèdits 
per interessos de demora del pagament que estem obligats a pagar. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Queda clar. Sr. Brugarolas, un minut. 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Intentaré no 
utilitzar paraules. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Li agrairia. 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Però li agrairia 
que això ho fes extensiu també als membres del seu Govern quan em diuen mentider. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sr. Brugarolas, té la paraula. 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Quan em 
diuen mentider aquí en el Ple. Tinc la paraula, deixi’m parlar. Quan em diuen mentider literalment 
aquí en el Ple, també li agrairia que fes aquest mateix comentari. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: No li han dit mai mentider aquí al Ple, Sr. Brugarolas. 
 
. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: I tant que sí! 
Segona qüestió: vostè aquesta estratègia, Sr. Soler, la coneix des de sempre, i que hi ha hagut 
estalvis enormes, aquest Ajuntament s’ha estalviat moltíssims diners per litigar fins el final 
expropiacions, però moltíssims diners, molts milions d’euros, molts! I ha sigut una despesa 
d’inversió que s’ha vingut fent front fins ara com s’ha pogut. En temps de crisi i en temps de 
bonança. Però hi ha hagut sentències que eren enormes i que litigant i anant fins el final s’ha 
aconseguit minvar molt el seu import i ho sap vostè perfectament. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, Sr. Brugarolas. Anem a votar.  
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:      21 (Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:       3 (Cs) 
 
Serveis Urbans, Mobilitat i Transport 
 
10.- APROVACIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE 
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS, CARTRÓ COMERCIAL, FRACCIÓ VEGETAL, 
SELECTIVES ESPECIALS; SERVEIS DE MANTENIMENT I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA 
DEL PUNT VERD DEL CENTRE, MINI PUNT VERD DEL MERCAT DE TORRE BLANCA, 
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PUNT VERD MÒBIL I OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL PUNT VERD 
FIX DEL CENTRE. 
 
En data 18 de gener de 2015, el Ple municipal va aprovar l’expedient de contractació per a 
l’adjudicació del contracte mixt de serveis de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció 
vegetal, selectives especials; serveis de manteniment i gestió de la deixalleria del punt verd del 
centre, mini punt verd del mercat de Torre Blanca, punt verd mòbil i obres d'adequació de les 
instal·lacions del punt verd fix del centre, el Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (PPT), segons procediment obert i tramitació 
ordinària.  
 
En data 20 de juny de 2016, el Ple municipal va aprovar l’adjudicació del contracte referenciat a 
l’empresa ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D’INSERCIÓ SL, amb 
NIF B64200264, pel preu de 813.906,63 € / any (IVA no inclòs), corresponent als serveis de 
recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció llenyosa, selectives especials així com els 
serveis de manteniment i gestió de la deixalleria punt verd fix del Centre, el minipunt verd del 
Mercat de Torreblanca i el punt verd mòbil, i el preu de 253.234,85 € (IVA no inclòs), 
corresponent a l’execució de les obres d’adequació de les instal·lacions del punt verd fix del 
Centre, així com pels preus unitaris que obren a l’expedient i van ser oferts per l’empresa 
adjudicatària, amb subjecció a l’oferta presentada i per una durada de quatre anys de contracte 
amb la possibilitat de dues anualitats successives de pròrroga.  
 
En data 25 de juliol de 2016, l’empresa adjudicatària va signar el contracte amb l’Ajuntament. 
 
La durada del contracte es va fixar en quatre anys a comptar des de la signatura de l’acta d’inici 
de prestació del servei i des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de les 
obres, que va tenir lloc el dia 1 d’agost de 2016. 
 
En data 4 de juny de 2017, la tècnica i el cap de la Secció de Manteniment urbà, la cap de la 
Secció de Recollida i Neteja viària i el director de l’Àmbit, van emetre un informe en el qual van 
proposar la modificació del contracte referenciat per ampliar-lo amb l’increment de l’execució de 
les obres d’adequació del punt verd del centre, per un import de 8.094,43 € (IVA no inclòs), que 
representava un increment del 3,20% respecte del preu d’adjudicació del contracte, en 
detectar, una vegada començada l’execució de les obres, mancances en el projecte d’obres 
aprovat, que el feia inadequat per a garantir una millor qualitat en l’acabat de les instal·lacions i 
en l’ús de l’edifici. 
 
En data 29 de desembre de 2017, es va aprovar la modificació esmentada, la qual es va 
formalitzar en data 19 de febrer de 2018, en annex al contracte originari. 
 
En data 11 de febrer de 2020, els serveis tècnics municipals responsables del contracte, de la 
Secció de Neteja viària i recollida de residus van emetre un informe tècnic per proposar la 
pròrroga del contracte fins al 31 de juliol de 2022, atès que segueix vigent la necessitat d’oferir 
aquest servei al municipi i l’empresa contractista ha complert satisfactòriament amb les 
condicions pactades al contracte.  
 
Per aquests motius, els tècnics municipals proposen que s’executin les dues anualitats 
successives de pròrroga previstes al contracte, amb efectes des del dia 1 d’agost de 2020 i fins 
al dia 31 de juliol de 2022, a càrrec de l’aplicació pressupostària 16220.2279900.22020000800 
de “Concessió recollides especials i gestió punts verd”, per un import anual de 895.297,29 € / 
any, amb un IVA inclòs del 10%. 
 
En data 7 de febrer de 2020, l’empresa contractista va presentar al registre de l’Ajuntament una 
sol·licitud, amb número de registre d’entrada E/4677/2020, en la qual comunicava la seva 
voluntat d’acollir-se a la pròrroga que contempla el contracte, sota el compromís de seguir 
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realitzant el serveis en els mateixos termes recollits al contracte, la qual obre a l’expedient 
administratiu de referència. 
 
En data 7 d’abril de 2020, l’empresa contractista va presentar una instància amb número de 
registre municipal d’entrada núm. E/11127/20 amb la qual sol·licitava la suspensió del 
contracte. 
 
En data 15 d’abril de 2020, la cap de la Secció de Neteja Viària i Recollida de Residus, com a 
responsable municipal del contracte referit, va emetre informe tècnic favorable a la suspensió 
del contracte.  
 
En data 6 de maig de 2020, la Comissió informativa de serveis urbans, mobilitat i seguretat va 
aprovar el dictamen per elevar al Ple de l’Ajuntament l’estudi i, si escau, l’adopció del 
corresponent acord de suspensió de l’execució del contracte des del dia 17 de març de 2020, 
moment en què es va produir la situació de fet que va impedir la seva prestació, i fins que 
l’òrgan de contractació notifiqui l’aixecament d’aquesta suspensió, en els termes proposats per 
la contractista i segons l’informe de la tècnica municipal, davant la impossibilitat d’executar del 
contracte referit com a conseqüència de la situació d’emergència actual, sense esment exprés 
a cap alteració dels terminis inicials fixats per a la durada de l’execució del contracte.  
 
En data 29 de maig de 2020, la tècnica superior del Servei de Contractació, amb expressa 
submissió al tenor literal del redactat dels apartats B.3 i D.2 del quadre de característiques així 
com a la clàusula vuitena del PCAP, va informar favorablement sobre la procedència d’aprovar 
la primera pròrroga anual del contracte referenciat, amb nota de conformitat de la secretària 
general de l’Ajuntament.  
 
Consta a l’expedient el comunicat de pròrroga signat per l’empresa, com a prova de conformitat 
a la pròrroga d’un any proposada, amb data de registre 4 de juny de 2020 (E/16692/2020). 
 
La competència per a l’aprovació d’aquest acord correspon al Ple municipal, de conformitat 
amb allò que estableix la disposició addicional segona, apartat segon, del TRLCSP. 
  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis urbans, mobilitat i seguretat. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA anual del contracte mixt de serveis de 
recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal, selectives especials; serveis de 
manteniment i gestió de la deixalleria del punt verd del centre, mini punt verd del mercat de 
Torre Blanca, punt verd mòbil i obres d'adequació de les instal·lacions del punt verd fix del 
centre amb l’empesa ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D’INSERCIÓ 
SL, amb NIF B64200264, amb efectes des del dia 1 d’agost de 2020 i fins al dia 31 de juliol de 
2021, per un import anual de 895.297,29 € / any, amb un IVA inclòs del 10%. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA de 373.040,54 € (IVA inclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 20900.16220.2279900 del pressupost municipal vigent. 
 
Tercer.- ASSUMIR EL COMPROMÍS de dotar l’exercici successiu procedent amb consignació 
pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada 
per la pròrroga del contracte, d’acord amb l’article 174 del RDL 2/2004, del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i subordinar l’eficàcia del contracte per a l’anualitat 
successiva corresponent a l’aprovació definitiva en cada exercici del pressupost municipal 
general, de conformitat amb l’article 39.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa ENGRUNES RECUPERACIÓ I 
MANTENIMENT, EMPRESA D’INSERCIÓ SL (NIF B64200264). 
 
Cinquè.- TRASLLADAR aquesta resolució a l’àmbit gestor, al servei responsable i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

Torn de presentació 
 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: Gràcies, Sra. 
Alcaldessa. Doncs com diu el document, es porta a aprovar la primera pròrroga anual a l’empresa 
ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, empresa d’inserció, amb efectes des del dia 1 
d’agost de 2020, fins el 31 de juliol de 2021, per un import anual de 895.297.29 euros/any, amb 
un IVA inclòs del 10%.  
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del grup municipal de Cs: En este punto núm. 10 nos gustaría 
recordar que hace un mes en el Pleno ordinario de junio solicitamos la calendarización de todos 
estos contratos que el Ayuntamiento tiene pendientes de firmar, que consideramos 
fundamentales para la buena gestión de los recursos municipales. Es necesario saber cuándo 
caducan, cuándo hay que renovar y cuándo hay que licitar un nuevo contrato para conocer con 
antelación los requisitos y los tiempos de gestión para no ir prolongando como nos toca hoy, 
como es el caso que hoy votamos. Continuamente contratos y servicios municipales, 
principalmente, que son fundamentales para este Ayuntamiento y que representan una parte muy 
importante del Presupuesto anual. Somos conocedores que la ley permite estas prórrogas, pero 
también sabemos que tiene un coste añadido para las arcas municipales, por tanto, solicitaríamos 
que lo antes posible se hiciera esta calendarización y se facilite esta información a través 
supongo que del Portal de Transparencia o el Área de Transparencia este listado a los 
representantes, portavoces o concejales de la oposición y a la ciudadanía. Muchas gracias. 
 
. Regidora Sra. Cristina Paraira, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Nosaltres 
votarem a favor d’aquest punt. Sí que volíem posar, en aquest cas, en valor aquest contracte, que 
va ser dels primers que es van fer restringits per empreses de reinserció laboral i, per tant, posar-
lo en valor. També aprofito en aquest punt, perquè el tema dels voluminosos està de moda 
aquests dies, per tots els que trobem al carrer i sí que agraeixo el comunicat que s’ha fet per part 
de l’Ajuntament i Valldoreix conjunt, recordant una mica els horaris i totes les normes que han de 
complir els ciutadans i també aquesta ampliació que m’ha semblat entendre per la premsa que 
feien una mica d’aquest reforç de poder recollir tot el que hi ha al carrer. Gràcies. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 

Tractament conjunt dels punts núm. 11, 12 i 13 
 
11.- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ ACORDADA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ARBRAT PÚBLIC, LOT 1: PODA, RESTAURACIÓ I 
SANEJAMENT D'ARBRAT VIARI. (EXP. 8493/2018 - 55/2017). 
 
El contracte de serveis de conservació i manteniment de l'arbrat públic, lot 1: poda, restauració i 
sanejament d'arbrat viari va ser adjudicat en data 18/09/2018 a l’empresa JARDINERIA EL 
CEDRE SL, en relació al lot 1, pel preu d’1.840.837,24€ (IVA no inclòs). L’expedient es va 
tramitar de forma ordinària per procediment obert i subjecte al RDL.3/2011 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), normativa vigent en el moment de la seva 
aprovació. I el contracte es va signar en data 30/10/2018, establint-se una durada de 4 anys des 
de la seva signatura i 2 pròrrogues anuals, per tant el contracte està en vigor i en execució. 
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En data 18/05/2020 el Ple municipal va acordar la suspensió del contracte de serveis de 
conservació i manteniment de l'arbrat públic, lot 1, del qual l’empresa JARDINERIA EL CEDRE 
SL n’és la seva adjudicatària, amb efectes des del dia 16/03/2020, d’acord amb la sol·licitud de 
suspensió presentada pel contractista i segons l’informe del tècnic municipal favorable emès en 
data 09/04/2020 pel Servei de Parcs i Jardins, davant la impossibilitat d’execució del contracte  
com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària. També es va acordar informar al  
contractista que podria ser compensat, d’acord amb els termes establerts a la normativa  
esmentada per despeses, en concepte de danys i perjudicis, un cop aixecada la suspensió per 
l’òrgan de contractació, prèvia acreditació fefaent de la seva realitat i efectivitat així com la 
indicació de la quantia d’indemnització sol·licitada. 
 
Tot això de conformitat amb l’article 34 del RDL.8/2020 de 17 de març i amb el Decret d’Alcaldia 
núm. 1136/2020 de l’1 d’abril, de mesures extraordinàries en matèria de contractació pública per 
a pal·liar les conseqüències de la Covid-19, on es preveuen alternatives de caràcter temporal 
subordinades a la durada de l’emergència sanitària, en protecció dels interessos públics.  
 
El Servei de Parcs i Jardins ha emès informe tècnic favorable a l’aixecament de la suspensió 
acordada en data 09/06/2020, amb la conformitat de l’empresa adjudicatària JARDINERIA EL 
CEDRE SL, qui també subscriu l’informe tècnic municipal. Proposen la data d’efectes de 
l’aixecament de la suspensió des del 04/05/2020:  “.../... 

” 
Aquest informe tècnic és la motivació de la resolució administrativa que es pretén, en el sentit 
que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
En data 22/05/2020 segons escrit núm. S/11320/2020 es va notificar al contractista l’acord de 
suspensió de l’execució del contracte i a la vegada se’l va informar de les despeses, en concepte 
de danys i perjudicis, amb les quals pot ser compensat un cop aixecada la suspensió per l’òrgan 
de contractació, prèvia acreditació fefaent, si s’ajusten als termes establerts al RDL.8/2020 i al 
DEC.1136/2020.  
 
Per tant, amb aquest acord cal advertir a l’interessat que en el termini de 10 dies, a comptar des 
de la notificació de la present resolució, segons preveu l’article 68 de la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, complementi el seu escrit de 
petició núm. E/11132/2020 i aporti els documents, rebuts i justificacions documentals acreditatius 
de les despeses realitzades pels conceptes que preveu l’article 34 del RDL.8/2020. Passat el 
termini sense haver rebut la documentació demanada s’entendrà que l’interessat desisteix de la 
seva petició i abonament de despeses. 
 
D’acord amb la Disposició addicional segona del RDL.3/2011 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (LCSP) el Ple és l’òrgan competent en matèria de contractació, quan 
la durada del contracte és superior a quatre anys, com és aquest cas.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis urbans, mobilitat i seguretat.  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
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Primer.- ACORDAR l’aixecament de la suspensió del contracte referit aprovada al Ple 
municipal del 18/05/2020, des del dia 04/05/2020, data consensuada entre el Servei de Parcs i 
Jardins i el contractista JARDINERIA EL CEDRE SL, d’acord amb l’informe tècnic subscrit per 
ambdues parts.  
 
Segon.- ADVERTIR al contractista que pot presentar en un termini de 10 dies, a comptar des 
de la notificació de la present resolució, els justificants documentals de les següents despeses, 
en concepte de danys i perjudicis i acreditar fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia dels 
danys i perjudicis efectivament soferts durant el període de suspensió (16/03/2020 - 04/05/2020), 
als efectes de poder ser compensat, si s’ajusta als termes establerts en el RDL.8/2020 i el 
DEC.1136/2020: 
  
1.  Les despeses salarials que hagués abonat al personal adscrit al contracte durant el període 

de suspensió, incloent les cotitzacions socials corresponents  
2.  Les despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el període de suspensió del 

contracte. 
3.  Les despeses de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips adscrits 

directament al contracte, durant el temps de suspensió i sempre que no s’utilitzin per  altres 
finalitats. 

4.  Les despeses corresponents a les assegurances previstes als  plecs, vinculades al  contracte 
efectivament subscrites i vigents. 

 
Passat el termini sense haver rebut la documentació demanada s’entendrà que l’interessat 
desisteix de la seva petició d’abonament de despeses. 
 
Tercer.- INFORMAR al contractista que el reconeixement dels drets a compensar està 
condicionat a: 
 
1.  Que l’empresa contractista mantingui adscrits al contracte, durant el període de suspensió, els 

treballadors actualment ocupats per a la seva execució. 
2.  Que l’empresa contractista principal i les empreses subcontractistes estaven al corrent de les 

seves obligacions  laborals i socials en la data de la suspensió del 16/03/2020. 
3.  Que l’empresa contractista principal estava al corrent del pagament a subcontractistes i 

proveïdores a data del 16/03/2020. 
 
Quart.- NOTIFICAR a l’empresa JARDINERIA EL CEDRE SL l’aprovació d’aquests acords i 
donar trasllat al Servei de Parcs i Jardins, a l’àmbit gestor, a Tresoreria i Comptabilitat, i a la 
Intervenció municipal. 
12.- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ ACORDADA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ARBRAT PÚBLIC, LOT 2: MANTENIMENT 
D'ESCOSELLS I REG DE L'ARBRAT VIARI (EXP. 8493/2018 - 55/2017). 
 
El contracte de serveis de conservació i manteniment de l’arbrat públic lot 2: manteniment 
d'escossells i reg de l'arbrat viari va ser adjudicat en data 18/09/2018 segons Resolució 
d’Alcaldia núm. 4061/2018 a l’empresa NATURAL I ART JARDINERS SL, pel preu de 
835.220,76€ (IVA no inclòs). L’expedient es va tramitar de forma ordinària per procediment obert 
i subjecte al RDL.3/2011 de Text refós de la Llei de contractes del sector públic TRLCSP), 
normativa vigent en el moment de la seva aprovació. I el contracte va signar-se en data 
29/10/2018 establint-se una durada de 4 anys, a comptar des de la seva signatura i 2 pròrrogues 
anuals més, per tant el contracte està en vigor i en execució. 
 
En data 18/05/2020 el Ple municipal va acordar la suspensió del contracte de serveis de 
conservació i manteniment de l'arbrat públic, lot 2, del qual l’empresa NATURAL I ART 
JARDINERS SL,  amb efectes des del dia 16/03/2020, d’acord amb la sol·licitud de suspensió 
presentada pel contractista i segons l’informe del tècnic municipal favorable emès en data 
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09/04/2020 pel Servei de Parcs i Jardins, davant la impossibilitat d’execució del contracte referit 
com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària. També es va acordar que el 
contractista podria ser compensat, d’acord amb els termes establerts a la normativa esmentada 
per despeses, en concepte de danys i perjudicis, un cop aixecada la suspensió per l’òrgan de 
contractació, prèvia acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat així com la indicació de la 
quantia d’indemnització sol·licitada 
 
Tot això de conformitat amb l’article 34 del RDL.8/2020, de 17 de març i el Decret d’Alcaldia núm. 
1136/2020 de l’1 d’abril, de mesures extraordinàries en matèria de contractació pública per a 
pal·liar les conseqüències de la Covid-19, on es preveuen alternatives de caràcter temporal i 
subordinades a la durada de l’emergència sanitària en protecció dels interessos públics.  
 
El Servei de Parcs i Jardins, en data 09/06/2020 ha emès informe tècnic favorable a l’aixecament 
de la suspensió acordada amb la conformitat de l’adjudicatària NATURAL I ART JARDINERS SL, 
qui també subscriu l’informe. Proposen la data d’efectes de l’aixecament de la suspensió des del 
04/05/2020:  “.../... 

” 

Aquest informe tècnic és la motivació de la resolució administrativa que es pretén, en el sentit 
que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
En data 22/05/2020 segons escrit núm. S/11316/2020 es va notificar al contractista l’acord de 
suspensió de l’execució del contracte i a la vegada se’l va informar de les despeses, en concepte 
de danys i perjudicis, amb les quals pot ser compensat un cop aixecada la suspensió per l’òrgan 
de contractació, prèvia acreditació fefaent, si s’ajusten als termes establerts al RDL.8/2020 i al 
DEC.1136/2020.  
 
Per tant, amb aquest acord cal advertir a l’interessat que en el termini de 10 dies, a comptar des 
de la notificació de la present resolució, segons preveu l’article 68 de la Llei 39/2015 de l 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, complementi el seu escrit de 
petició núm. E/11144/2020 i aporti els documents, rebuts i justificacions documentals acreditatius 
de les despeses realitzades pels conceptes que preveu l’article 34 del RDL.8/2020. Passat el 
termini sense haver rebut la documentació demanada s’entendrà que l’interessat desisteix de la 
seva petició i abonament de despeses. 
 
D’acord amb la Disposició addicional segona del RDL.3/2011 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (LCSP) el Ple és l’òrgan competent en matèria de contractació, quan 
la durada del contracte és superior a quatre anys, com és aquest cas.  
  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis urbans, mobilitat i seguretat. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- ACORDAR l’aixecament de la suspensió del contracte referit aprovada al Ple 
municipal del 18/05/2020, des del dia 04/05/2020, data consensuada entre el Servei de Parcs i 
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Jardins i el contractista NATURAL I ART JARDINERS SL, d’acord amb l’informe tècnic subscrit 
per ambdues parts.  
 
Segon.- ADVERTIR al contractista que pot presentar en un termini de 10 dies, a comptar des 
de la notificació de la present resolució, els justificants documentals de les següents despeses, 
en concepte de danys i perjudicis i acreditar fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia dels 
danys i perjudicis efectivament soferts durant el període de suspensió (16/03/2020 - 04/05/2020), 
als efectes de poder ser compensat, si s’ajusta als termes establerts en el RDL.8/2020 i el 
DEC.1136/2020: 
 
1.  Les despeses salarials que hagués abonat al personal adscrit al contracte durant el període 

de suspensió, incloent les cotitzacions socials corresponents  
2.  Les despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el període de suspensió del 

contracte. 
3.  Les despeses de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips adscrits 

directament al contracte, durant el temps de suspensió i sempre que no s’utilitzin per  altres 
finalitats. 

4.  Les despeses corresponents a les assegurances previstes als  plecs, vinculades al  contracte 
efectivament subscrites i vigents. 

 
Passat el termini sense haver rebut la documentació demanada s’entendrà que l’interessat 
desisteix de la seva petició d’abonament de despeses. 
 
Tercer.- INFORMAR al contractista que el reconeixement dels drets a compensar està 
condicionat a: 
 
1.  Que l’empresa contractista mantingui adscrits al contracte, durant el període de suspensió els 

treballadors  actualment ocupats per a la seva execució. 
2.  Que l’empresa contractista principal i les empreses subcontractistes estaven al corrent de les 

seves obligacions laborals i socials en la data de la suspensió del 16/03/2020. 
3.  Que l’empresa contractista principal estava al corrent del pagament a subcontractistes i 

proveïdores a data del 16/03/2020. 
 
Quart.- NOTIFICAR a l’empresa NATURAL I ART JARDINERS SL l’aprovació d’aquests acords 
i donar trasllat al Servei de Parcs i Jardins, a l’àmbit gestor, a Tresoreria i Comptabilitat, i a la 
Intervenció municipal. 
13.- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES DEL SERVEI DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS (EXP. 26007/2017 -07/2010). 
 
Els contractistes JARDINERIA EL CEDRE SL i AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU 
havien signat els respectius contractes en data 23/07/2012 amb una durada de 4 anys més 2 
pròrrogues  anuals i actualment es troben en situació de continuïtat de prestació del servei des 
de l’1/09/2018, segons acord aprovat al Ple en data 17/09/2018 fins el dia 30/06/2020, data que 
se’ls ha comunicat per la finalització de la continuïtat del servei, segons notificacions enviades 
en data 10/06/2020, registres números S/12868/2020 i S/12864/2020, respectivament, en 
haver-se adjudicat i signat els nous contractes als nous adjudicataris, segons expedient de 
licitació num.16806/2018-14/2018. 
 
El Ple municipal de data 18/05/2020 va acordar la suspensió parcial temporal del contracte de 
serveis de manteniment de les zones verdes i les jardineres del municipi a causa de la 
impossibilitat de la seva prestació per la situació d’emergència sanitària, en relació als 
contractistes JARDINERIA EL CEDRE SL (lot 4 i 5) i AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES 
SAU (lot 1 i 3), segons sol·licituds de suspensió presentades pels contractistes E/11134/2020 i 
E/11131/2020, respectivament i de conformitat amb els informes favorables emesos en data 
20/04/2020 pel Servei de Parcs i Jardins proposant que la data d’efectes de la suspensió 
parcial temporal és des del dia 25/03/2020.  



       
  
 

 
47/180 

 
Es va acordar així mateix que podrien ser compensats, d’acord amb els termes establerts en el 
RDL.8/2020 i el DEC.1136/2020, per despeses, en concepte de danys i perjudicis, un cop 
s’aixequi, per l’òrgan de contractació la suspensió, prèvia la seva acreditació fefaent de la 
documentació justificativa. 
 
A la vegada es va advertir als contractistes que la suspensió de l'execució dels contractes total 
o parcial en cap cas podrà considerar-se motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació 
en relació als llocs de treball adscrits al contracte suspès i d’haver-ho fet ho hauria de 
comunicar immediatament a l'òrgan contractant. 
 
En el mateix acord finalment es va informar als contractistes que pel manteniment dels llocs de 
treball adscrits als contractes esmentats i amb l'objectiu de no afectar l'activitat econòmica i 
l'estabilitat dels llocs de treball, es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes que 
queden suspesos des de la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que per a 
cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs. 
 
Tot això de conformitat amb l’article 34 del RDL.8/2020, de 17 de març i amb el Decret 
d’Alcaldia núm. 1136/2020 de l’1 d’abril, de mesures extraordinàries en matèria de contractació 
pública per a pal·liar les conseqüències de la Covid-19, on es preveuen diferents alternatives 
de caràcter temporal i subordinades a la durada de l’emergència sanitària en protecció dels 
interessos públics.  
 
En data 22/05/2020 segons escrits números S/11328/2020  i S/11325/2020 es va notificar als 
contractistes l’acord de suspensió de l’execució del contracte, informant-los que podrien ser 
compensats per les despeses, en concepte de danys i perjudicis, un cop aixecada la suspensió 
per l’òrgan de contractació, prèvia acreditació documental i fefaent, si s’ajusten als termes 
establerts al RDL.8/2020 i al DEC.1136/2020.  
 
En data 05/06/2020 el Servei de Parcs i Jardins emet informe tècnic favorable a l’aixecament 
de la suspensió de l’execució del contracte amb la conformitat de l’empresa AMBITEC 
SERVICIOS AMBIENTALES SAU, qui subscriu en la mateixa data signant també l’informe 
tècnic, proposant de forma consensuada que la data d’efectes de l’aixecament de la suspensió 
ha de ser el 04/05/2020. 
 
L’informe tècnic expressament conclou: 
 

 
 
En data 05/06/2020 el Servei de Parcs i Jardins emet informe tècnic favorable a l’aixecament 
de la suspensió de l’execució del contracte amb la conformitat de l’empresa JARDINERIA EL 
CEDRE SL, qui subscriu en data 08/06/2020, signant també l’informe tècnic, proposant de 
forma consensuada que la data d’efectes de l’aixecament de la suspensió ha de ser el 
04/05/2020. 
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L’informe tècnic expressament conclou: 
 

 
 
Aquests informes tècnics són la motivació de la resolució administrativa que es pretén, en el 
sentit que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
Per tant, amb aquest acord que es pretén aprovar cal advertir als interessats que en el termini 
de 10 dies, a comptar des de la notificació de la present resolució, segons preveu l’article 68 de 
la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
complementin els seus escrits de petició i aportin els documents, rebuts i justificacions 
documentals acreditatius de les despeses realitzades pels conceptes que preveu l’article 34 del 
RDL.8/2020. Passat el termini sense haver rebut la documentació demanada s’entendrà que 
els interessats desisteixen de les seves peticions d’abonament de despeses. 
 
D’acord amb la Disposició addicional segona del RDL.3/2011 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (LCSP) el Ple és l’òrgan competent en matèria de contractació, 
quan la durada del contracte és superior a quatre anys, com és aquest cas.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis urbans, mobilitat i seguretat.  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- ACORDAR l’aixecament de la suspensió des del dia 04/05/2020 del contracte 
referit aprovada al Ple municipal del 18/05/2020, data consensuada entre el Servei de Parcs i 
Jardins i els contractistes JARDINERIA EL CEDRE SL i AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES 
SAU, d’acord amb els informe tècnics subscrits i consensuats per les parts interessades.  
 
Segon.- ADVERTIR als contractistes que poden presentar en un termini de 10 dies, a 
comptar des de la notificació de la present resolució, els justificants documentals de les 
següents despeses efectivament soferts durant el període de suspensió 25/03/2020- 
04/05/2020, en concepte de danys i perjudicis i acreditar fefaentment la seva realitat, efectivitat 
i quantia dels danys i perjudicis, als efectes de poder ser compensats, si s’ajusten als termes 
establerts en el RDL.8/2020 i el DEC.1136/2020:  
 
1.  Les despeses salarials que hagués abonat al personal adscrit al contracte durant el període 

de suspensió, incloent les cotitzacions socials corresponents  
2.  Les despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el període de suspensió del 

contracte. 
3.  Les despeses de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips adscrits 

directament al contracte, durant el temps de suspensió i sempre que no s’utilitzin per  altres 
finalitats. 

4.  Les despeses corresponents a les assegurances previstes als plecs, vinculades al  contracte 
efectivament subscrites i vigents. 
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Passat el termini sense haver rebut la documentació demanada s’entendrà que l’interessat 
desisteix de la seva petició d’abonament de despeses. 
 
Tercer.- INFORMAR als contractistes que el reconeixement dels drets a compensar està 
condicionat al compliment de les següents requisits: 
 
1.  Que l’empresa contractista mantingui adscrits al contracte, durant el període de suspensió 

els treballadors  actualment ocupats per a la seva execució. 
2.  Que l’empresa contractista principal i les empreses subcontractistes estaven al corrent de 

les seves obligacions  laborals i socials en la data de la suspensió del  25/03/2020. 
3.  Que l’empresa contractista principal estava al corrent del pagament a subcontractistes i 

proveïdores a data del 25/03/2020. 
 
Quart.- NOTIFICAR a les empreses JARDINERIA EL CEDRE SL i AMBITEC SERVICIOS 
AMBIENTALES SAU l’aprovació d’aquests acords i donar trasllat  al Servei de Parcs i Jardins, 
a l’àmbit gestor, a Tresoreria i Comptabilitat, i a la Intervenció municipal. 
 

Torn de presentació conjunta punts 11, 12 i 13 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Ara els punts 11, 12 i 13 els tractarem conjuntament perquè de fet 
és la mateixa temàtica. Per tant, els llegiré els 3, hi haurà intervenció conjunta i després farem la 
votació individual de cada punt. Té la paraula el Sr. Gallardo. 
 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: L’objectiu seria 
acordar l’aixecament de la suspensió de contractes referits des del dia 4.05.2020, data 
consensuada entre els serveis de Parcs i Jardins i els contractistes de les 3 concessions. Pel que 
fa a JARDINERIA EL CEDRE, SL, NATURALIA I ART JARDINERS, SL i AMBITEC SERVICIOS 
AMBIENTALES, SAU, que recollirien els 3 punts anteriorment esmentats. Gràcies. 
 

Torn de votació punt núm. 11 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 

Torn de votació punt núm. 12 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 

Torn de votació punt núm. 13 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
14.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE MIXT DE GESTIÓ ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL MUNICIPI, LA GESTIÓ DEL CENTRE DE CONTROL DE TRÀNSIT URBÀ I ELS 
SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ, INVERSIÓ PER A LA REPOSICIÓ I 
INVERSIÓ NOVA-RENOVACIÓ I MILLORES PROGRAMADES- PER L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC I ELEMENTS DEL TRÀNSIT DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT. (EXP.74/2013-
21176/2017). 
 
En data 17/02/2014 el Ple municipal va aprovar l’expedient de contractació del contracte mixt 
de gestió energètica de l'enllumenat públic del municipi, la gestió del centre de control de trànsit 
urbà i els serveis de manteniment, conservació, inversió per a la reposició i inversió nova 
-renovació i millores programades- per l'enllumenat públic i elements del trànsit de l'Ajuntament 
de Sant Cugat. En el mateix acord es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (PPT). El pressupost bàsic de licitació publicat va 
ser 22.745.853,12€ (IVA exclòs) i el procediment seguit va ser obert i tramitació ordinària. 
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El PCAP va preveure: 
 
     -La possibilitat de prorrogar el contracte per 2 bianualitats: 
 

 
     -La possibilitat de modificar el contracte: 

 
 
La normativa aplicable és el RDL.3/2011 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP) i el RD.1098/2001 de Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP), vigents en el moment de la seva aprovació, amb 
submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 
En data 21/07/2014 el Ple municipal va adjudicar el contracte a CITELUM IBERICA SA pel preu 
de 20.616.387,96€ (IVA no inclòs), amb subjecció a l’oferta presentada i als plecs que regeixen 
la licitació. 
 
En data 26/08/2014 l’empresa signa el contracte amb l’Ajuntament pel preu màxim de 
3.436.064,66€/any (IVA no inclòs), per tots els conceptes, segons l’oferta econòmica 
presentada i els plecs que regeixen la licitació, amb una durada de 6 anys i possibilitat de 2 
pròrrogues bianuals. 
 
Durant l’execució del contracte s’han dut a terme les següents Modificacions: 
 

- Primera modificació contractual: En data 28/07/2017 mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
2950/2017 s’aprova la 1a modificació prevista del contracte, per ampliar la xarxa 
d’enllumenat públic, per un import de 165.289,26€ (IVA no inclòs). 

 
- Segona modificació contractual: En data 18/02/2019, el Ple municipal va aprovar la 2a 

modificació prevista del contracte, en el sentit d’ampliar el manteniment del servei per 
import de 49.586,78€ (IVA no inclòs). 

 
- Tercera modificació contractual: En data 31/12/2019 la Junta de Govern Local va 

aprovar la 3ª modificació prevista per import de 50.000€ (IVA inclòs) en concepte 
d’inversió i ampliació de la xarxa i ampliació del servei de manteniment correctiu.  

 
En relació a la Pròrroga del contracte: 
 
Consta a l’expedient administratiu de contractació la conformitat per part de l’empresa 
CITELUM IBERICA SA, envers la pròrroga del contracte, segons escrit núm. E/15310/2020, 
presentat en data 25/05/2020. 
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En data 29/05/2020 la Secció de Manteniment Urbà i el Cap del Servei de Mobilitat amb el 
vistiplau del Director de l’Àmbit emeten informe tècnic favorable on proposen a executar la 
primera pròrroga bianual del contracte, en ser satisfactori el servei prestat pel contractista 
Citelum i d’acord amb els Plecs i l’oferta presentada, en les mateixes condicions del contracte 
d’origen en relació a la prestació del servei i a les modificacions aprovades. 
 
En data 16/06/2020 la Secció de Manteniment Urbà i el Cap del Servei de Mobilitat emeten 
informe tècnic complementari de justificació de preus i terminis de pròrroga, amb el vistiplau del 
Director de l’Àmbit de data 17/07/2020, per import total de 7.637.619,90€ (IVA inclòs) i per un 
termini de  pròrroga de dos anys des de l’1/09/2020 fins el 31/08/2022, en base a les següents 
consideracions:  
 

“JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
1- El 28 de juliol de 2017, mitjançant Decret d’Alcaldia número 2950/2017, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès va aprovar l’ampliació del contracte en concepte d’inversió i ampliació de la xarxa 
de l’enllumenat públic. Concepte inclòs a l’objecte del contracte però sense dotació econòmica. 
L’ampliació anual va ser de 200.000 € (IVA inclòs). 
 
2- El 18 de febrer de 2019, mitjançant sessió de Ple municipal, es va acordar l’ampliació del 
contracte en concepte de manteniment de l’enllumenat públic per un import de 60.000 € (IVA inclòs).  
 
3- El 31 de desembre de 2019, mitjançant Junta de Govern Local, es va aprovar l’ampliació del 
contracte en concepte d’inversió i ampliació de l’enllumenat públic per un import de 50.000 € (IVA 
inclòs). 
 
4- El manteniment preventiu dels elements de trànsit s’actualitza cada any en funció de la previsió 
que estableix el Plec de prescripcions tècniques (annex 6 - preus i puntuació). A l’inici del contracte, 
aquest cost era de 174.379,09 (IVA inclòs). Al setè any del contracte, la previsió del preu segons el 
Plec de prescripcions tècniques, aplicant els preus unitaris de contracte, és de 179.287,09 € (IVA 
inclòs). 
 
TERMINI DE LA PRÒRROGA 

 
1- D’acord amb la clàusula D.Durada del contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
aquest s’estableix per un període de 6 any de durada inicial més 2 pròrrogues bianuals. 
 
Atès que l’inici del contracte es va establir l’1 de setembre de 2014, la finalització del contracte 
s’estableix a 31 d’agost de 2020. 

 
CONSIDERACIONS 
 
1- Per tal d’establir les condicions de la pròrroga del contracte, aquestes s’estableixen en les 
mateixes condicions del contracte d’origen en quant a la prestació del servei i en quant a les 
ampliacions aprovades. 
 En relació a la gestió energètica, aquesta mantindrà la seva reducció anual de la oferta suposant 
un estalvi anual de 685.768 kWh/any. 
 En relació al manteniment preventiu de l’enllumenat públic es manté el mateix import a origen. 
 En relació al manteniment correctiu de l’enllumenat públic es manté el mateix import a origen 
amb l’ampliació aprovada. 
 En relació al manteniment preventiu dels elements de trànsit i centre de control s’apliquen els 
increments aprovats en el Plec. 
 En relació al manteniment correctiu dels elements de trànsit i centre de control es manté el 
mateix import a  origen. 
 En relació a les inversions de la Fase 1 del Pla Director es manté l’import de les quotes. 
 En relació a les inversions de l’enllumenat públic es manté la inversió aprovada a les 
modificacions del contracte. 
 En relació a les inversions dels elements de trànsit i centre de control es manté el mateix import a 
origen. 
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D’acord amb aquestes consideracions, el cost total de la pròrroga es recull a continuació (Quadres 
01 i 02): 

Quadre 01: Cost de la pròrroga del contracte per anys i conceptes 

 
Import any 7 
(IVA inclòs) 

Import any 8 
(IVA inclòs) 

Gestió energètica 
1.283.851,00 

€ 
1.283.851,00 

€ 

Manteniment preventiu Enllumenat Públic 763.895,28 € 763.895,28 € 

Manteniment correctiu Enllumenat Públic 300.000,00 € 300.000,00 € 

Manteniment preventiu Elements Trànsit i Centre de 
Control 

179.287,09 € 179.287,09 € 

Manteniment correctiu Elements Trànsit i Centre de 
Control 

96.016,49 € 96.016,49 € 

Inversió Fase I Pla Director 825.281,95 € 825.281,95 € 

Inversió Enllumenat Públic 250.000,00 € 250.000,00 € 

Inversió Elements de Trànsit i Centre de Control 43.664,94 € 43.664,94 € 

Obra nova Elements de Trànsit 76.813.20 €  76.813.20 € 

Cost total del contracte anual: 3.818.809,95 € 3.818.809,95 € 

 
Quadre 02: Cost total de la pròrroga 

Any Import (IVA inclòs) 

1er any de la pròrroga (Any 7)  3.818.809,95 € 

2on any de la pròrroga (Any 8) 3.818.809,95 € 

Cost total de la pròrroga: 7.637.619,90 € 

 
CONCLUSIONS  
 
D’acord amb tot allò exposat anterior, queden justificats els preus per tal d’establir un import total de 
la pròrroga de 7.637.619,90 € (IVA inclòs) i per un termini de la pròrroga de dos anys que va del 
01/09/20 fins al 31/08/22.” 

 
La Secció de Manteniment Urbà disposa del documents comptables RC següents, per import 
total de 1.258.106,85€, en concepte de primera pròrroga pel període de setembre a desembre 
2020,  desglossats en les partides següents: 

 
 
En data 30/06/2020 el Servei de Contractació emet informe jurídic favorable a la tramitació 
administrativa de la pròrroga, amb nota de conformitat de Secretaria general, en base a les 
següents: 
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“Consideracions jurídiques: 
 
En relació al termini: 
 
D’una banda el PCAP autoritza la duració total del contracte per  6 anys més 2 pròrrogues 
bianuals, on diu expressament: 
 

 
 
Per tant, en total el còmput del contracte és de 8 anys, i el període en execució és el següent: 
 
-Inici del contracte: 01/09/2014 fins 31/08/2020, 6 anys de durada inicial 
-1ªprorroga bianual proposada: 01/09/2020 fins 31/08/2022, 2 anys  
 
D’altra banda també es dona compliment a allò previst en l’article 278.c) del TRLCSP, en relació a 
la duració màxima autoritzada del contracte de gestió de servei públic incloent les pròrrogues 
autoritzades, ja que en aquest supòsit es respecta el límit establert. 
 
Així mateix es dona compliment a allò recollit a la estipulació segona del contracte signat, on es 
recull expressament que la seva durada serà de 6 anys, a comptar des del dia 01/09/2014, 
finalitzant per tant el 31/08/2020, amb la possibilitat de prorrogar el contracte previ acord de les 
parts, per dues bianualitats més, on diu expressament: 
 

 
 
En relació al procediment de tramitació: 
 
Segons estableix el Plec a la clàusula 8ª la pròrroga ha de ser expressa i de mutu acord. Aquesta 
previsió també està recollida a l’article 211 del RDL.3/2011, del TRLCSP i l’article 102 del RGLCAP 
A tal efecte consta a l’expedient de contractació escrit num.E/15310/2020 presentat per 
l’adjudicatari donant prestant la seva conformitat a la prorroga del contracte. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquesta pròrroga contractual és el Ple municipal de 
conformitat amb la Disposició Addicional segona, apartat segon del TRLCSP, en tractar-se d’un 
contracte de duració superior als 4 anys. Per tant, la proposta d’aprovació s’haurà de presentar a la 
propera convocatòria del plenari. 
 
Conclusions  
 
Per totes aquestes raons, informo favorablement la pròrroga modificació del contracte referit, 
segons l’informe del servei tècnic: per un període dos anys des del  01/09/2020 fins el 31/08/2022 i 
per un import total de la pròrroga de 7.637.619,90€ (IVA inclòs). 
 
És informe que emet la tècnica que subscriu, sense perjudici d’altre millor criteri fonamentat en 
dret, en compliment de la Disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017 de LCSP, en ser preceptiu 
informe jurídic en els expedients de pròrrogues de contractes.” 

 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquesta pròrroga contractual és el Ple municipal de 
conformitat amb la Disposició Addicional segona, apartat segon del TRLCSP, en tractar-se d’un 
contracte de duració superior als 4 anys.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis urbans, mobilitat i seguretat.  
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Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte mixt de gestió energètica de l'enllumenat públic 
del municipi, la gestió del centre de control de trànsit urbà i els serveis de manteniment, 
conservació, inversió per a la reposició i inversió nova-renovació i millores programades- per 
l'enllumenat públic i elements del trànsit de l'Ajuntament de Sant Cugat amb l’adjudicatari 
CITELUM IBERICA SA, per import total de 7.637.619,90€ (IVA inclòs) i per un termini de  
pròrroga de dos anys des del 01/09/2020 fins el 31/08/2022, d’acord amb la proposta de 
l’informe tècnic de la Secció de Manteniment Urbà i del Servei de Mobilitat  amb el vistiplau del 
Director de l’Àmbit.  

 
Segon.- APROVAR I DISPOSAR el documents comptables RC següents, per import total 
d’1.258.106,85€, en concepte de primera pròrroga pel període de setembre a desembre 2020,  
desglossats en les partides següents: 

 
 
Tercer.- ASSUMIR el compromís de dotar l’exercici successiu procedent amb consignació 
pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada 
per la pròrroga del contracte, d’acord amb l’article 174 del RDL. 2/2004, de Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i subordinar l’eficàcia del contracte per a l’anualitat 
successiva corresponent a l’aprovació definitiva en cada exercici del pressupost municipal 
general, de conformitat amb l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al contractista CITELUM IBERICA SA i donar trasllat a la 
Secció de Manteniment Urbà, al Servei de Mobilitat, al Director de l’Àmbit, a Tresoreria i 
Comptabilitat i a la Intervenció municipal.  
 

Torn de presentació 
 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: Gràcies. Per 
tot el que s’exposa es demana aprovar la pròrroga del contracte mixt amb l’adjudicatari CITELUM 
IBERICA, SA, per un import total de 7.637.619,90 euros (IVA inclòs) i per un termini de pròrroga 
de 2 anys des de l’1 de setembre de 2020, fins el 31 d’agost del 2022. Dir que és la primera 
pròrroga, en aquest cas. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: Bueno, pues tres cuartos de lo mismo. 
Volvemos a intervenir en un nuevo punto donde se hace una prórroga de otro servicio municipal 
del que no teníamos constancia. Hemos pedido en Comisiones Informativas y los compañeros de 
Junts per Sant Cugat son testigos y también los responsables del Gobierno, de las diferentes 
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áreas, que se nos facilite esta información y volvemos otra vez a hacer una prórroga. Es 
fundamental y prioritario, a nuestro parecer, humildemente, que se calendaricen lo antes posible 
estos contratos municipales de servicios y de otras áreas de trabajo para disponer de una 
estrategia correcta de cara al futuro. Muchas gracias. Votaremos a favor. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
15.- PROPOSTA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTMANET DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA MILLORA DE LES 
CONDICIONS AMBIENTALS A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE PANTALLES ACÚSTIQUES. 
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), així 
com l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer, 
estableixen que el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Així mateix, els articles 25.2.b) de la LRBRL i 
66.3.f) del TRLMC, atribueixen al municipi competències en matèria de protecció del medi 
ambient. 
 
L’objecte del conveni que es pretén formalitzar és la col·laboració adreçada a millorar les 
condicions ambientals a l’entorn de l’estació de Sant Cugat del Vallès, mitjançant la instal·lació 
de pantalles acústiques per reduir el soroll ambiental, que es concreta en les activitats a 
desenvolupar per cadascuna de les parts, que es descriuen a les clàusules segona, tercera, 
quarta i cinquena. 
 
En aquest sentit resulta acreditat que la col·laboració entre l’Ajuntament i Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) és necessària per millorar les condicions acústiques de la 
zona, a efectes de reduir el soroll ambiental i donar compliment a la normativa legal aplicable 
(l’article 8, del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els 
annexos): 
 
“Correspon a les administracions titulars de les infraestructures de transport viari, ferroviari, 
marítim i aeri: 
 
1. Determinar i delimitar les zones de soroll de les infraestructures de transport viari, ferroviari, 

marítim i aeri.  
2. Elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll de les infraestructures. 
3. Elaborar i aprovar els plans d’acció́ en matèria de contaminació́ acústica. 
4. Elaborar els plans específics de mesures per minimitzar l’impacte acústic. 
 
I en la disposició transitòria cinquena, del mateix Reglament s’estableix què: 
 
En les infraestructures existents, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, els objectius de 
qualitat acústica previstos en els plans d’acció́ en matèria de contaminació́ acústica i en els 
plans específics de mesures per minimitzar l’impacte acústic s’han d’assolir abans del dia 31 de 
desembre de 2020”. 
 
L’estació de “Sant Cugat” del FFGGCC, que esdevé el punt de desdoblament entre els ramals 
ferroviaris de Terrassa i Sabadell, de la Línia de Barcelona Vallés, es troba emplaçada dins del 
nucli urbà del municipi, a cel obert. 
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La disposició d’un conjunt de canvis d’agulles, per permetre la derivació entre els esmentats 
ramals, així com els estrictes radis de la sortida de l’estació, incrementa l’emissió de soroll 
produït pel pas dels trens. 
 
Tant l’Ajuntament com FGC tenen dins els seus objectius l’acompliment dels objectius de 
qualitat acústica de l’entorn de la línia ferroviària de Barcelona Vallès, segons allò fixat per la 
normativa vigent sectorial en matèria d’impacte acústic (Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica i Decret 176/2009, de 10 de novembre), garantint així 
unes òptimes condicions ambientals i de qualitat de vida de les persones. 
 
FGC, en compliment del seu Mapa estratègic de Sorolls contra la contaminació acústica, ha 
estudiat i identificat unes zones, ocupades per habitatges, que es veuen afectades per la 
immissió d’uns nivell sonors que sobrepassen els objectius establerts per la normativa 
esmentada al punt anterior (veure plànols que s’adjunten com a  ANNEX I).    
 
Dins el marc del Pla d’Acció contra la contaminació acústica d’FGC, als darrers anys s’han 
executat diverses actuacions sobre la superestructura de via a l’estació de Sant Cugat per a la 
reducció de l’emissió de sorolls: 
 
a. Reducció de peralts de via per possibilitar la reducció de velocitats de pas 
b. Implantació de millores tecnològiques als aparells de via 
c. Renovació de carrils 
 
Com sigui que tècnicament es consideren esgotades les possibilitats d’actuació sobre la 
superestructura de via, l’ajuntament i FGC consideren necessari actuar prenent mesures 
complementàries mitjançant la disposició d’apantallaments acústics disposats al límit de la 
plataforma ferroviària, essent objecte del present conveni el consens entre les parts respecte 
les actuacions a implementar i la seva integració urbana i paisatgística.  
 
Segons els estudis acústics efectuats per FGC des de 2015, i a partir de la configuració 
d’alçades i emplaçament dels habitatges de l’entorn, en una primera fase les parts convenen en 
prioritzar la implantació d’apantallaments acústics al tram confrontant al carrer de l’Andana, des 
de la sortida de l’estació d’FGC, superant el pas inferior que serveix l’avinguda de l’Enllaç fins al 
camí de Can Gatxet.  
 
La resta de trams a l’entorn de l’estació de Sant Cugat es preveu tractar-los en fases posteriors. 
Actualment s’estan estudiant diverses solucions tècniques, per copsar l’efectivitat sobre els 
nivells acústics que caldrà assolir.  
 
Es preveu desenvolupar un “Projecte d’implantació de pantalles acústiques situades al cap del 
talús existent al carrer de l’Andana, a nivell de les vies. S’aprofitarà per tal d’arranjar l’esmentat 
talús de tal manera que, mitjançant la implantació de petits murs de gabions, es possibiliti la 
continuïtat i eixamplament de la vorera del carrer de l’Andana, millorant així les condicions de 
mobilitat dels vianants en aquest tram, que va des de l’estació d’FGC fins a l’av. de l’Enllaç.  
D’altra banda, per millorar la integració urbana i paisatgística de les pantalles a instal·lar, es 
preveu tractar l’esmentat talús per a què esdevingui una zona enjardinada, amb la voluntat 
d’apaivagar l’efecte barrera del Projecte. És en aquest sentit que les parts consideren la 
redacció d’un estudi paisatgístic que prevegi les mesures a incorporar al Projecte, per tal 
d’executar-les. (tant a nivell de jardineria com d’altres elements que millorin la percepció dels 
espais resultants). 
 
Per tal de garantir el manteniment de les zones enjardinades així com la part de la urbanització 
que es troba sobre terrenys d’FGC, es cedirà l’ús dels terrenys així com el seu manteniment a 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 
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En la mesura que la durada del conveni i les seves pròrrogues és superior a quatre anys, la 
competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació del present conveni correspon al Ple 
municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Així mateix, la competència del Ple també queda determinada pel que disposa l’article 31 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, 
al establir-se condicions en la cessió. 
  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de serveis urbans, mobilitat i seguretat. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per la millora de les condicions ambientals a 
l’entorn de l’estació de Sant Cugat, mitjançant la instal·lació de pantalles acústiques que 
s’annexa a la present resolució. 
 
Segon.- FACULTAR a l’alcaldessa per la signatura del conveni i de quants documents 
s’escaiguin per a la seva plena eficàcia.  
 
Tercer.- PUBLICAR al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, la 
informació relativa al contracte/conveni de col·laboració, de conformitat amb el que disposa 
l’article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de setembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, per mitjà del Registre de contractes i convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya als efectes oportuns  
 
Cinquè.- TRASLLADAR el present acord a la Secció de Comptabilitat i Intervenció als efectes 
oportuns.  
 
“ANNEX 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIU A LA MILLORA DE LES CONDICIONS AMBIENTALS A 
L’ENTORN DE L’ESTACIÓ D’FGC DE SANT CUGAT, MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE 
PANTALLES ACÚSTIQUES. 
 

R E U N I T S 
 
D’una part, la Sra. Mireia Ingla Mas, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a la Plaça de la Vila, número 1, de Sant Cugat del Vallès. 
 
I, de l’altra, el Sr. Ricard Font i Hereu com a president  de l'empresa pública FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, amb NIF 44004779Y amb domicili a 
Barcelona, c. dels Vergós, 44. 
 
Tots ells davant la Sra. Rosa Castellà Mata, secretària delegada de l’Ajuntament de Sant Cugat, que dóna 
FE. 
 

INTERVENEN 
 
La Sra. Mireia Ingla Mas, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i en el càrrec i 
representació que consta per notorietat, especialment facultada per acord del Ple municipal de data 
15/06/2019. 
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El Sr. Ricard Font i Hereu, en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, en virtut de President de l’empresa pública. 
 
I la Sra. Rosa Castellà i Mata, secretària general, als únics efectes de la funció fedatària atribuïda per 
l’article 92 bis subapartat 1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.  
 
Les parts que intervenen, tot reconeixent-se mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest document,  
 

M A N I F E S T E N 
 
I.  L’estació de “Sant Cugat”, que esdevé el punt de desdoblament entre els ramals ferroviaris de 
Terrassa i Sabadell, de la Línia de Barcelona Vallès, es troba emplaçada dins del nucli urbà del municipi, 
a cel obert. 
 
II.  Que la disposició d’un conjunt de canvis d’agulles, per permetre la derivació entre els esmentats 
ramals, així com els estrictes radis de la sortida de l’estació, incrementa l’emissió de soroll produït pel pas 
dels trens. 
 
III.  Tant l’Ajuntament com FGC tenen dins els seus objectius l’acompliment dels objectius de qualitat 
acústica de l’entorn de la línia ferroviària de Barcelona Vallès, segons allò fixat per la normativa vigent 
sectorial en matèria d’impacte acústic (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica i Decret 176/2009, de 10 de novembre), garantint així unes òptimes condicions ambientals i de 
qualitat de vida de les persones. 
 
IV. FGC, en compliment del seu Mapa estratègic de Sorolls contra la contaminació acústica, ha 
estudiat i identificat unes zones, ocupades per habitatges, que es veuen afectades per la immissió d’uns 
nivell sonors que sobrepassen els objectius establerts per la normativa esmentada al punt anterior (veure 
plànols que s’adjunten com a  ANNEX I).    
 
V. Dins el marc del Pla d’Acció contra la contaminació acústica d’FGC, als darrers anys s’han 
executat diverses actuacions sobre la superestructura de via a l’estació de Sant Cugat per a la reducció 
de l’emissió de sorolls: 
 
a. Reducció de peralts de via per possibilitar la reducció de velocitats de pas 
b. Implantació de millores tecnològiques als aparells de via 
c. Renovació de carrils 
 
VI. Com sigui que tècnicament es consideren esgotades les possibilitats d’actuació sobre la 
superestructura de via, les parts consideren necessari actuar prenent mesures complementàries 
mitjançant la disposició d’apantallaments acústics disposats al límit de la plataforma ferroviària, essent 
objecte del present conveni el consens entre les parts respecte les actuacions a implementar i la seva 
integració urbana i paisatgística.  
 
VII. Segons els estudis acústics efectuats per FGC des de 2015, i a partir de la configuració d’alçades 
i emplaçament dels habitatges de l’entorn, en una primera fase les parts convenen en prioritzar la 
implantació d’apantallaments acústics al tram confrontant al carrer de l’Andana, des de la sortida de 
l’estació d’FGC, superant el pas inferior que serveix l’avinguda de l’Enllaç fins al camí de Can Gatxet.  
 
VIII. La resta de trams a l’entorn de l’estació de Sant Cugat es preveu tractar-los en fases posteriors. 
Actualment s’estan estudiant diverses solucions tècniques, per copsar l’efectivitat sobre els nivells 
acústics que caldrà assolir.  
 
IX. Es preveu desenvolupar un “Projecte d’implantació de pantalles Acústiques” (en endavant “el 
Projecte”) situades al cap del talús existent al carrer de l’Andana, a nivell de les vies. S’aprofitarà per tal 
de arranjar l’esmentat talús de tal manera que, mitjançant la implantació de petits murs de gabions, es 
possibiliti la continuïtat i eixamplament de la vorera del carrer de l’Andana, millorant així les condicions de 
mobilitat dels vianants en aquest tram, que va des de l’estació d’FGC fins a l’avda. de l’Enllaç.  D’altra 
banda, per millorar la integració urbana i paisatgística de les pantalles a instal·lar, es preveu tractar 
l’esmentat talús per a què esdevingui una zona enjardinada, amb la voluntat d’apaivagar l’efecte barrera 
del Projecte. És en aquest sentit que les parts consideren la redacció d’un estudi paisatgístic que prevegi 
les mesures a incorporar al Projecte, per tal d’executar-les. (tant a nivell de jardineria com d’altres 
elements que millorin la percepció dels espais resultants). 



       
  
 

 
59/180 

 
X. Per tal de garantir el manteniment de les zones enjardinades així com la part de la urbanització 
que es troba sobre terrenys d’FGC, es cedirà l’ús dels terrenys així com el seu manteniment a 
l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 
Que, d’acord amb les voluntats mútues d’ambdues administracions competents i reconeixent-se 
recíprocament les parts plena capacitat jurídica per celebrar el present conveni, concreten el seu 
atorgament, d'acord amb les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.-  Objecte 
 
Projectar i executar la implantació d’apantallaments acústics a l’entorn de l’estació de Sant Cugat dels 
FGC al tram comprés pel c. de l’Andana i el Camí de Can Gatxet, per tal d’assegurar l’assoliment dels 
objectius de millora de la qualitat acústica dels habitatges de l’entorn urbà més immediat a la línia d’FGC, 
segons allò previst al Pla Estratègic contra la contaminació Acústica d’FGC.   
 
Consensuar les mesures necessàries a implementar dins de l’esmentat Projecte per tal d’assegurar la 
integració urbana i paisatgística amb l’entorn urbà. 
 
Definir les responsabilitats en relació al manteniment de la urbanització i jardineria resultant    
 
Segona.- Compromisos d’FGC 
 
a) Redactar i executar al seu càrrec un “Projecte constructiu d’implantació de barreres acústiques” en el 

tram de via confrontant al carrer Andana, el pont sobre l’avda. de l’Enllaç i el Camí de Can Gatxet, 
segons es detalla al plànol adjunt com ANNEX II. 

b) Redactar al seu càrrec un estudi que defineixi les mesures necessàries per garantir la millora de la 
integració urbana i paisatgística de les pantalles acústiques i els talussos resultants de l’obra a 
executar. Dites mesures seran executades íntegrament a càrrec d’FGC complementàriament a les 
obres previstes pel Projecte esmentat al punt anterior.   

c) Sotmetre el Projecte i l’estudi esmentats als punts a) i b) a la supervisió i vist i plau per part dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 

d) Cedir l’ús a precari dels terrenys de la seva propietat,  que resultaran a la part exterior de les barreres 
acústiques a implantar, per tal que l‘Ajuntament pugui efectuar el manteniment de l’enjardinament a 
implantar, així com de la urbanització i els murets resultants al carrer de l’Andana (veure plànol que 
s’adjunta com ANNEX III).  
D’altra banda FGC, es compromet a tramitar davant el Departament de Territori i Sostenibilitat, de la 
Generalitat de Catalunya, la cessió en favor de l’Ajuntament dels terrenys ocupats per la vialitat del 
carrer de l’Andana, l’avda. de l’Enllaç i el Camí de Can Gatxet. 

e) Fer-se càrrec del cost del manteniment dels espais enjardinats durant el primer any des de la 
finalització de les obres.   

 
Tercera.-  Compromisos de l’Ajuntament 
 
a) Assessorar tècnicament en la redacció del Projecte, així com a l’estudi d’integració paisatgística que 

contractarà FGC. 
b) Donar el vist i plau al Projecte i estudis esmentats al punt anterior, redactats per FGC, sempre que 

tècnicament es considerin correctes. 
c) Col·laborar i facilitar l’execució de les obres, coordinant i programant els treballs, per fer-los compatibles 

amb l’entorn de la ciutat (reserva d’espais d’obra, etc...) 
d) Acceptar la cessió d’ús a precari dels terrenys situats a la part exterior de les pantalles acústiques 

instal·lades, segons es detalla al plànol de l’ANNEX III. 
e) Fer-se càrrec de la gestió del manteniment de les zones enjardinades i de la urbanització compresa als 

terrenys esmentat al punt anterior, des de la signatura de l’acta de reconeixement de les obres 
finalitzades, així com del seu cost a partir del segon any.    

 
Quarta.- Cessió d’ús a precari dels terrenys d’FGC a l’Ajuntament 
 
Es cedeix l’ús a precari dels terrenys propietat d’FGC situats fora dels apantallaments i/o els tancaments 
de la plataforma ferroviària d’FGC, de tot el carrer de l’Andana així com del Camí de Can Gatxet, incloent 
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les superfícies ocupades anteriorment per la urbanització pre-existent del carrer de l’Andana, que sumen 
una superfície total de 3.386m2, segons el plànol adjunt com a ANNEX III . 
 
Serà obligació de l’Ajuntament respecte dels terrenys cedits a precari per FGC: 
 
- La conservació i manteniment de les obres incloses al Projecte d’Obres i descrites a la clàusula 

tercera e) del present acord, així com de les instal·lacions derivades del mateix.  
- Vetllar per mantenir l’espai lliure d’ocupació de tercers i en bon estat de neteja i conservació. 
- Els usos com a vialitat i zones d’enjardinament dels talussos es consideren cedits a l’Ajuntament 

sense que generin cap dret a favor de l’Ajuntament ni cap altre dret, i en cap cas dret de propietat. 
- No podran realitzar-se modificacions o treballs de cap mena sense la prèvia autorització d’FGC. 
- No exhibir ni autoritzar la inserció de rètols o anuncis publicitaris, llevat dels que facin referència als 

serveis específics del mateix ferrocarril. Qualsevol altre tipus de publicitat tindrà el caràcter d'activitat 
comercial i haurà d'ésser prèviament autoritzada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

- Qualsevulla altra obligació que es derivi d'aquest acord o de les disposicions legals o reglamentàries 
aplicables. 

 
FGC tindrà dret a realitzar en els terrenys objectes d’aquest acord qualsevol manteniment, adequació, 
obra i instal·lació relacionada amb l’explotació ferroviària en els termes  i condicions previstos a la l’article 
12 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. 
 
Cinquena.- Finançament 
 
La redacció del Projecte d’implantació dels apantallaments acústics, així com de l’estudi d’integració 
paisatgística i l’execució dels mateixos, que s’estima en uns imports respectius d’1.132.475,83 € (IVA 
inclòs) i 277.313,84 € (IVA inclòs), seran finançats íntegrament per FGC en base al Pla d’Inversió de la 
Línia de Barcelona Vallès. 
 
Sisena.- Titularitat de les obres i responsabilitats 
 
- Les obres esdevindran titularitat d’FGC.  
- A la finalització dels treballs s’aixecarà una Acta de reconeixement d’obres, on les parts donaran la 

seva conformitat i l’Ajuntament assumirà el manteniment i bon ús de les zones enjardinades i la 
urbanització resultant (a excepció del cost del 1r any, que serà assumit per FGC segons allò 
assenyalat a la clàusula segona e) 

- FGC serà el responsable del manteniment de les pantalles acústiques instal·lades. 
 
Setena.- Vigència del conveni 
 
El present conveni tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable quatre anys més. 
 
Vuitena.- Comissió de Seguiment 
 
Per tal d’assumir les facultats necessàries i de vetllar pel compliment dels compromisos contrets per 
cadascuna de les parts intervinents, així com pel desenvolupament puntual de les actuacions previstes, es 
crea una Comissió de seguiment formada per dos representants de l’Ajuntament i dos representants per 
part d’FGC. 
 
Aquesta Comissió de seguiment assumirà, sens perjudici de les competències que corresponguin a cada 
part en l’exercici de les seves competències, les funcions següents: 
 

 Dur a terme el seguiment de les actuacions incloses en el present conveni de col·laboració, i promoure 
la coordinació necessària per al desenvolupament de les actuacions que preveu el present conveni de 
col·laboració. 

 Resoldre els problemes que se suscitin en la interpretació i compliment del conveni de col·laboració. 
 
En el que no està previst pel que fa a l’organització de la Comissió de seguiment, serà d’aplicació el règim 
dels òrgans col·legiats que regulen els articles 13 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Novena.- Resolució de conflictes 
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Qualsevol divergència o discrepància que pugui sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
haurà de ser resolta en el si de la Comissió de Seguiment, a qui es remetrà un escrit de sol·licitud en el 
termini d’un mes. 
 
El Grup de Treball disposarà d’un termini de quinze dies des de l’endemà de la recepció de la sol·licitud 
per tal de resoldre i notificar la resolució del conflicte a totes i cadascuna de les parts del Conveni de 
col·laboració. 
 
Desena.-  Causes de resolució  

 

Són causes de resolució del conveni: 

 

- L’acord unànime de tots els signants. 
- L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants. En aquest 

supòsit, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per a què 
compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplerts. 
Aquest requeriment serà comunicat a la Comissió de Seguiment. 

- Si transcorregut el termini indicat al requeriment persistís l’incompliment, la part que va instar el 
requeriment notificarà a la Comissió de Seguiment la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni.  

- La resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants amb denúncia comunicada a l’altra 
part per escrit amb un termini d’antelació d’almenys un mes. Aquesta resolució portarà aparellada el 
rescabalament i indemnització prevista al pacte sisè del present conveni. 

- La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits de 
forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment. 

- El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
 
Els efectes de la resolució del conveni seran els previstos a l’article 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector púbic. 
 
Onzena.- Jurisdicció competent 

 
El present conveni té naturalesa jurídica administrativa. Per a la resolució de les discrepàncies que es 
puguin derivar de la seva interpretació o compliment, les parts se sotmeten la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Dotzena.- Publicitat  

 
D’acord amb l’article 110.3 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques, un cop signat el present conveni es publicarà íntegrament al DOGC. La 
publicació serà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Així mateix, aquest conveni de col·laboració es publicarà al web del Registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Aquest conveni desplega els seus efectes des de la darrera data de les signatures electròniques. 
 
Sra. Mireia Ingla Mas     Sr. Ricard Font i Hereu 
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès       President d’FGC 
 
Sra.  Rosa Castellà Mata 
Secretària de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès” 

 
Torn de presentació 

 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: L’objectiu del 
conveni amb una vigència de 4 anys, més 4 més de pròrroga, és la col·laboració adreçada a 
millorar les condicions ambientals de l’entorn de l’Estació de Sant Cugat del Vallès mitjançant la 
instal·lació de pantalles acústiques amb l’objectiu de reduir el soroll ambiental. Segons els estudis 
acústics efectuats per Ferrocarrils de la Generalitat des del 2015, en una primera fase les parts 
convenen com a prioritat la implantació d’apantallament acústic al tram confrontat al carrer 
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Andana, des de la sortida de l’Estació de Ferrocarrils, superant el pas inferior que serveix a 
l’Avinguda de l’Enllaç fins el Camí de Can Gatxet, mitjançant la implantació de petits murs de 
gabions, es possibilitarà la continuïtat i eixamplament de la vorera del carrer Andana, millorant les 
condicions de mobilitat dels vianants en aquest tram, que va des de l’Estació de Ferrocarrils fins a 
l’Avinguda de l’Enllaç. D’altra banda, per millorar la integració urbana i paisatgística de les 
pantalles a instal·lar es preveu tractar l’esmentat talús per a que esdevingui una zona enjardinada 
amb la voluntat d’apaivagar l’efecte de barrera del propi projecte. Per tal de garantir el 
manteniment de les zones enjardinades es cedirà el seu manteniment a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. La redacció del projecte d’implantació dels apantallaments acústics, així com 
l’estudi d’integració paisatgística i l’execució dels mateixos, que s’estimen en uns imports 
respectius d’1.132.475,83 euros (IVA inclòs) i 277.313,84 euros (IVA inclòs), seran finançats 
íntegrament per Ferrocarrils de la Generalitat en base al Pla d’Inversió de la línia Barcelona-
Vallès. Per tot el que s’exposa, es proposa l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant 
Cugat i Ferrocarrils de la Generalitat per millorar les condicions ambientals de l’entorn de 
l’Estació. Gràcies. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: Gracias, Sra. Alcaldesa. Este convenio 
es fruto de una iniciativa histórica de los vecinos de la zona próxima a la Estación de los 
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, del centre, para reducir la contaminación acústica 
derivada del tráfico de los trenes en su acceso a la Estación de Sant Cugat. La propuesta de esos 
vecinos en su día, hace ya bastantes años, fue bastante más ambiciosa, puesto que solicitaban el 
soterramiento de la Estación de Sant Cugat como ya se había hecho con la de Rubí. Entendemos 
que este convenio con los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es una rebaja considerable 
de estas pretensiones de los vecinos, pero es un principio de pacificación sonora de la zona. 
Recordar que esta iniciativa técnica no es la primera que se ha hecho para reducir las molestias a 
los vecinos en los últimos 10 años, pero esperemos que esta vez sea la definitiva. Desde 
Ciudadanos nos hubiera gustado que este convenio hubiera sido un poco más ambicioso, ya que 
en la actualidad Sant Cugat dispone de 7 estaciones, 7 y media si contamos las Planes, de los 
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, donde existe el mismo problema como el 
denunciado para los vecinos de la Floresta. Otro compromiso que nos hubiera gustado ver 
reflejado en este convenio es la protección y mantenimiento de las vías con vallado perimetral, 
todo a lo largo del recorrido del tren por nuestro municipio. Esta carencia en muchos sitios 
provoca situaciones de peligro para los vecinos y es un punto negro de acceso de los amigos a la 
zona como Passeig de Pollancres, que tantas veces ha sido denunciado por los vecinos en este 
plenario durante el mandato pasado. Esto es responsabilidad por supuesto de los Ferrocarriles de 
la Generalitat de Catalunya, no de este Ayuntamiento. Nuestro voto será favorable en este punto 
con la esperanza que en el próximo convenio se incluyan las reclamaciones históricas arriba 
expuestas por parte de barrios que suelen olvidarse en beneficio de la centralidad de la ciudad. 
Gracias. 
 
. Regidora Sra. Cristina Paraira, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Gràcies. 
Nosaltres votarem a favor. Creiem que és una bona notícia per la ciutat. Ens hem llegit el 
conveni, sí que doncs explica que és una primera fase, després d’altres treballs que ja s’havien 
fet a les vies però que el que intentem és minimitzar el soroll, en aquest sentit. I sí que demanem 
que el manteniment per part de l’Ajuntament doncs es miri d’estar a sobre, que a vegades costa i 
si es fa tot aquest esforç paisatgístic que es vetlli per fer-lo realment; i en segon lloc, que si a 
través de la Comissió Informativa ens poden anar avançant, com és un conveni a 4 anys i que 
deia que començava pel carrer Andana però té tot un recorregut, doncs si ens poden informar de 
quan es comencen els treballs, que no ens assabentem per la premsa si pot ser, seria un detall i 
després de tota l’execució de les diferents fases. Moltes gràcies. 
 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: Em quedo 
amb la part positiva de les dues intervencions, que donen suport al conveni i, evidentment, som 
conscients de que s’ha de fer més feina, en aquest cas, i el conveni ha d’anar avançant. Som 
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plenament conscients i estem treballant i parlant conjuntament amb els Ferrocarrils i hem dit ara 
aquest primer cas, que és una prioritat, tot sent conscients que s’han de fer més esforços. I pel 
que fa al manteniment, evidentment, es farà igual de bé que s’ha fet durant tots aquests anys, el 
manteniment de la ciutat i, per una altra banda, d’informar dels avenços que anem fent, pel que fa 
a aquest conveni, quan s’iniciïn les obres, doncs a les Informatives cap problema per anar 
explicant el què es va fent, a vostès i a la premsa també. Gràcies. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
16.- APROVACIÓ INICIAL DEL TEXT DE L'ORDENANÇA DE BICICLETES I VMPS DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS. 
 
En compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, ha estat elaborat l’avantprojecte de text de l’Ordenança de 
bicicletes i VMPs del municipi de Sant Cugat del Vallès, per la Comissió d’Estudi constituïda a 
l’efecte per Decret d’Alcaldia número 5926/2018 de data 21/12/2019.  
 
Consta a l’expedient les actes de les reunions de la Comissió d’estudi encarregada de la 
redacció del text. 
 
Amb caràcter previ, s’ha dut a terme la consulta pública prèvia, mitjançant la plataforma 
“Decidim Sant Cugat” d’acord amb allò que, amb caràcter obligatori, estableix l’article 133, de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPAC) deixant constància a l’expedient, per informe del tècnic de l’àmbit de mobilitat 
de data 8/04/2019 de les opinions manifestades pels ciutadans i entitats i/o associacions 
interessades.  
 
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a 
informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la 
publicació posterior del text íntegre. 
 
L’aprovació d’ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb 
caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i correlatius del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC). 
 
En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la 
corporació, aquesta modificació de Reglament només requereix l’aprovació per la majoria 
simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de LRBRL. 
 
Consta a l’expedient informe favorable de la lletrada-coordinadora de desenvolupament 
normatiu de l’assessoria jurídica municipal de data 22/06/2020, amb nota de conformitat de la 
secretaria municipal.   
 
L’article 178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) disposa que els reglaments i les 
ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta 
cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats, 
subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat. 
  
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
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ACORDS 

 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el text de l’Ordenança de bicicletes i VMPs  de Sant Cugat 

del Vallès, que s’annexa al present. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el precedent acord i el text de l’ordenança pel 

termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari local i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
darrera publicació.  
 
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i d’audiència als interessats, el text de l’ordenança que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà 
directament a la seva publicació. 
 
Quart.- PUBLICAR al Portal de Transparència de l’Ajuntament, l’estat de tramitació en que es 
troba l’elaboració del present text refós, en compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 
19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.  
 
ANNEX 

 
ORDENANÇA DE BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMPs) 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès vol apostar decididament per convertir la bicicleta en un 
mitjà de desplaçament habitual per la nostra ciutat, per tal d’aconseguir un model de mobilitat 
sostenible. Per això, esdevé ineludible una ordenació municipal que respongui a determinats 
principis, necessitats i circumstàncies: en primer lloc, que les vies urbanes garanteixin al ciclista 
les condicions de comoditat, accessibilitat i seguretat raonables; en segon lloc, que fomenti i 
promocioni l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, a través de campanyes d’estímul, i , en 
tercer lloc, que completi la normativa municipal pel que fa a la utilització de la bicicleta i la 
convivència ciutadana, la seva fricció amb altres mitjans de transport i el respecte al vianant, ja 
que es preveu un creixement del nombre de ciclistes i també paral·lelament de la tipologia de 
les vies per on podran circular.  
 
Per això, es considera oportuna la redacció d’aquesta Ordenança per a regular específicament 
aquest mitjà de transport net, ecològic, no consumidor d’energia, sostenible i saludable a un 
municipi amb un clima i relleu que n’afavoreixen el desenvolupament, i que respon al panorama 
actual de mobilitat de la nostra ciutat, tenint en compte les possibles friccions que puguin 
produir-se entre els diferents usuaris de la via pública i establint les normes per a evitar-los. 
 
Però darrerament  a l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, a més del  creixent de la 
bicicleta com a mode de transport, s’han sumat altres modes com són els patinets i les rodes 
(agrupats amb el nom de ‘vehicles de mobilitat personal’ o VMP) i diferents cicles de més de 
dues rodes. La regulació de la mobilitat urbana és de competència municipal i, per tant, la 
normativa local existent s’ha d’adaptar per a què hi reflecteixi l’ampli ventall de modalitats de 
mobilitat sostenible, se’n reconeguin els seus drets i deures i es fomenti la convivència viària. 
 
Tot i ser competència municipal, els ajuntaments han de respectar el marc regulador estatal 
que, pel que fa a la mobilitat en bicicleta, es troba  desfasat i allunyat de la realitat urbana 
actual. Algunes modificacions de la normativa estatal en relació a la bicicleta s’han concretat 
amb la publicació del Real Decreto Legislativo 6/2015 , pel qual s'aprova el text refós de la Ley 
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sobre Tráfico, Circulación de Vehículos amb motor y Seguridad Vial. En relació al Reglamento 
General de Circulación es continua a l’espera que es publiquin les modificacions, de les que ja 
existeixen diversos esborranys que s’han tingut en compte per a la redacció d’aquest 
document.  
 
Les ordenances municipals (OO.MM.) sobre la bicicleta i VMP són una compilació de normes 
que, en l’actualitat, generalment són recordatoris de la normativa de rang superior i que, en 
alguns  casos, es veuen ampliades per a cobrir supòsits concrets detectats als municipis. En 
aquest cas s’han seguit el document elaborat a l’octubre del 2018 per l’AMB de Barcelona: 
Recomanacions per coordinar les ordenances municipals sobre la circulació de bicicletes, 
vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes”  i modificat al gener del 2020 per 
adaptar-se a la “la Instrucción 2019/S-149 TV-108, emesa per la DGT el 3 de desembre de 
2019.  
 
L’Ordenança està dividida en:  
 
Capítol I.  De caràcter general. Objecte, conceptes bàsics. 
Capítol II. Mobilitat Ciclista. 
Capítol III. Mobilitat dels ginys sense motor. 
Capítol IV. Mobilitat dels vehicles de mobilitat personal amb motor i cicles de més de dues 
rodes. 
Capítol V. Consideracions generals per a les bicicletes, cicles de més de dues rodes i VMP. 
Capítol VI. Consideracions específiques per a les bicicletes, cicles de més de dues rodes i 
VMP, que suposin una activitat d’explotació econòmica. 
Capítol VII. Procediment sancionador 
Conté una disposició addicional i una derogatòria, i dos annexos dedicats a: definicions, 
conceptes bàsics, normativa general i quadre resum. 
 
CAPITOL I. DE CARÀCTER GENERAL. OBJECTE, CONCEPTES BÀSICS. 

1. Objectiu i competència municipal 

Aquesta Ordenança té per objecte regular  determinats aspectes de l’ordenació del trànsit de 
ciclistes a les vies urbanes del municipi de Sant Cugat del Vallès,  introduint la nova situació 
dels VMP i els cicles de més de dues rodes, fent més segura la seva circulació i facilitant la 
convivència entre els diferents modes de transport. La finalitat és promoure la mobilitat no 
motoritzada per disminuir els efectes generats per l’ús del vehicle privat motoritzat. 
 
Correspon a l’Ajuntament, d’acord amb les competències que li atribueix la legislació general i 
específica, adoptar les mesures en relació amb la protecció de la qualitat de l’aire, la protecció 
de la salut pública davant el risc de contaminació i les mesures especials de regulació i 
ordenació del trànsit. En concret, correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària.  
 

2. Conceptes bàsics 

2.1 DEFINICIONS 

Amb l’objectiu d’unificar conceptes i facilitar la identificació i classificació de les diferents 
modalitats de mobilitat que es poden trobar actualment en l’àmbit urbà, s’estableixen una sèrie 
de conceptes bàsics i definicions descrits a l’Annex 1 i 2 d’aquesta Ordenança. Cicles,  
Bicicletes, Cicles de càrrega Ginys sense motor, Vehicles de mobilitat personal (VMP).  
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La nomenclatura expressada en aquest Ordenança es correspon principalment a la de les vies 
ciclistes presentada pel Real Decreto Legislativo 6/2015, pel qual s'aprova el text refós de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos amb motor y Seguridad Vial, amb la que coincideix 
també el Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya, 2008. El document incorpora 
també altres nomenclatures de recent incorporació que donen resposta a la transformació 
urbana dels últims anys i que ja es troben reflectides en els projectes de reforma parcial del 
Reglamento General de Circulación. 
 

 Via ciclista: via específicament condicionada per al trànsit de bicicletes amb la senyalització 
horitzontal i vertical corresponent, l’amplada de la qual permet el pas segur d’aquests 
vehicles. 

 

Les tipologies de vies ciclistes són: 

Carril bici: via per a ciclistes adossada a la calçada. 

Vorera bici: via ciclista senyalitzada sobre la vorera. 

Pista bici: via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat independent 
de les carreteres. 

Camí verd (o senda ciclable a la legislació estatal): via per a vianants i 
ciclistes, segregada del trànsit, que discorre per espais naturals i boscos. 
 

 Zona 30 o carrer 30: Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/h. 

 Carrer de convivència (plataforma única): via compartida per vianants, bicicletes, VMP, 
cicles de més de 2 rodes i trànsit motoritzat, amb limitació de 20 km/h i preferència pels 
vianants. Generalment té un disseny de plataforma única i se senyalitza amb el senyal 
vertical S-28. 

 Espai no motoritzat (àrea o carrer de vianants): part de la via, elevada o delimitada 
d'una altra manera, reservada a la circulació de vianants, vehicles autoritzats i vehicles 
sense propulsió amb motor (o que tinguin capacitat per circular-hi amb el motor apagat), 
inclosos bicicletes, VMP i cicles de més de 2 rodes.  

 Espai reservat per als vianants: part de la via, elevada o delimitada d'una altra manera, 
reservada a la circulació de vianants. S'inclou en aquesta definició la vorera, l'andana i el 
passeig. 

CAPITOL II MOBILITAT CICLISTA 

Article 1. Circulació general de les bicicletes a la ciutat 

La circulació de bicicletes, incloent bicicletes amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h i 
cicles de fins a 2 rodes, ha de desenvolupar-se per les calçades i vies ciclistes, considerant 
sempre les restriccions pròpies de cada via.  
Les persones conductores de bicicletes:  
 
1. Han de mantenir una posició de conducció diligent. 

2. Han d’indicar les aturades i canvis de trajectòria. 

3. No poden circular amb el vehicle recolzat només en una roda. 

4. No poden  agafar-se a altres vehicles en marxa. 
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5. No poden carregar-la amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió.  

6. No poden circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o reproductors de 
so. 

7. No poden circular utilitzant durant la conducció dispositius de telefonia mòbil. 

8. No poden circular sota els efectes del alcohol i/o les substàncies prohibides, així com es 
obligatori sotmetre’s als test d’alcoholèmia i/o estupefaents de conformitat amb la normativa 
vigent. 

Article 2. Prioritats de pas per als ciclistes 

Els ciclistes gaudiran de les següents prioritats de pas: 
 

1.Quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats. 
2. Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits 

permesos, i hi hagi un ciclista en les seves proximitats. 
3. Quan circulant en grup el primer ciclista hagi iniciat ja l'encreuament o hagi entrat en una 

glorieta. 
 

Article 3. Circulació de les bicicletes a la calçada 

1. Circularan pel carril que més convingui en termes de destinació, preferentment pel més 
proper a la vorera. Només podran circular per carrils reservats a autobusos i taxi en cas que 
estiguin degudament senyalitzats. 

2. Hauran d’ocupar la part central del carril.  

3. Es permetrà la circulació de dos ciclistes en paral·lel dins el mateix carril de circulació. 

4. Podran avançar i superar a altres vehicles per la dreta o per l'esquerra, segons sigui més 
convenient per a la seva seguretat. 

5. En interseccions regulades per semàfor i retencions de trànsit en via urbana, podran 
sobrepassar els vehicles que es trobin detinguts. 

6. Podran circular en doble sentit en vies de sentit únic amb velocitat limitada a 30 km/h 
sempre que se senyalitzi.  

a) Les bicicletes que circulin en sentit propi tindran preferència davant les bicicletes que 
ho facin en sentit contrari. 

b) Les bicicletes que circulin en sentit contrari (sempre i quan es disposi d’una amplada 
suficient de 4 metres i d’una senyalització específica) mantindran la prioritat davant de 
vehicles amb motor que circulin en el sentit de la via. 

7. Els semàfors que no regulin la circulació en interseccions i que només senyalitzin un pas per 
a vianants, podran ser sobrepassats pels conductors de bicicletes, sempre a velocitat 
moderada i respectant la prioritat de pas dels vianants, i sempre que existeixi senyal 
específic per a bicicletes i mòdul semafòric per a bicicletes. 
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8. S'admet que les bicicletes traspassin les línies de detenció en els semàfors en els casos en 
què s’estableixi una línia de detenció avançada dedicada a bicicletes (ZAB zona 
d’avançament per a bicicletes), degudament senyalitzada per a determinar un espai 
reservat. 

9. El límit de velocitat serà el mateix que s'apliqui a la resta de vehicles en aquella via. 

10. En zona 30 o carrers 30 les bicicletes tenen prioritat sobre la circulació de la resta de 
vehicles, però no sobre els vianants, que tindran preferència de pas en qualsevol punt de la 
calçada. 

 
 

 

 
Article 4. Circulació de les bicicletes a les vies ciclistes 

Les vies ciclistes són vies específicament condicionades per al trànsit de bicicletes, podran 
utilitzar-se també per determinats VMP i cicles de més de dues rodes, tal i com marca l’article 
13, així com pels VMP destinats a persones amb mobilitat reduïda.  
 
1. Els usuaris de tals vies hauran de respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o 

bidireccional) i definit per la senyalització. 

2. Els usuaris de tals vies hauran de mantenir una velocitat moderada, sense perjudici de 
mantenir la deguda precaució i cura durant la circulació. En vies ciclistes situades en 
vorera, la velocitat màxima serà de 10 km/h. En carrils bici protegits, la velocitat màxima 
serà de 25 km/h, sent necessari passar a circular per la calçada a velocitats superiors. En 
carrils bici no protegits, el límit de velocitat serà el mateix que s'apliqui a la resta de vehicles 
en aquella via.  

3. L'avançament dins d’una via ciclista s’haurà de fer en condicions de seguretat, mantenint 
una distància de seguretat prudencial que no posi en perill la integritat de les persones 
avançades. L’avançament es podrà efectuar, per tant, en vies ciclistes unidireccionals amb 
amplada superior a 2 metres o en les bidireccionals, i es farà sempre per l'esquerra 
d’aquella persona que es pretengui avançar. 

4. Els vianants creuaran per llocs senyalitzats, i no podran transitar ni romandre-hi. 

5. Els vehicles que no siguin cicles o VMP no podran circular, estacionar ni parar a les vies 
ciclistes, passos reservats per a les bicicletes ni a les zones de reserva d'estacionament de 
bicicletes sense autorització. 

6. Quan la via ciclista estigui situada en vorera (vorera- bici), aquesta haurà d’estar 
degudament senyalitzada, els vianants tindran preferència de pas i les bicicletes hauran de 
moderar la seva velocitat. En voreres-bici, a més a més de les condicions generals, 
s’hauran de respectar les següents condicions específiques de circulació:  

a) S’haurà de circular amb precaució, evitar maniobres brusques i adaptar la velocitat 
per poder anticipar-se a la presència de vianants, mantenint una distància de 
separació mínima de 1 m respecte dels vianants. 

b) En els passos per a vianants que no comptin amb passos específics per a 
bicicletes, els cicles i VMP reduiran la velocitat en aproximar-se i passaran prenent 
les precaucions necessàries, respectant sempre la preferència dels vianants i 
buscant el contacte visual amb les persones conductores que circulen per la 
calçada. 
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Article 5. Circulació de les bicicletes a carrers de convivència. 
 
Als carrers de convivència les bicicletes poden circular i tenen prioritat sobre la resta de 
vehicles motoritzats, però no sobre els vianants. 
 
1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona 

de circulació. 

2. Podran circular a màx. 20 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada. 

3. Podran circular en tots dos sentits de la marxa, excepte senyalització específica que ho 
prohibeixi. 

4. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

5. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

 Senyalització dels carrers de convivència: La senyalització del carrer de convivència 
ha d’indicar clarament la coexistència dels usuaris. En un context de calmat del trànsit i 
d'impuls de la mobilitat activa. 

  
Està previst incorporar una nova senyal amb l’actualització del Catálogo de Señales del 

Ministerio de Fomento: senyal d'indicació de zona de coexistència d'usuaris. Actualment, i 

fins la publicació de l’actualització, la senyalització determinada pel RGC és la 

corresponent a carrer residencial S-28 i S-29 a l’inici i l’acabament del carrer i en totes les 

incorporacions al carrer. 

 

 

 

 

 
 
 
 

En no incloure la bicicleta en el pictograma es fa necessari incorporar senyalització 

específica que autoritzi la circulació de bicicletes en doble sentit a l’entrada a la via, tant per 

a bicicletes circulant a contrasentit com per als vehicles amb motor circulant en el sentit 

propi. 

 

Article 6. Circulació de les bicicletes a espais no motoritzats 

Als espais no motoritzats les bicicletes poden circular lliurement respectant la prioritat dels 
vianants, sempre i quan l’amplada de l’espai no motoritzat sigui >3 m d'espai lliure, i tenint en 
compte que: 
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1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona 

de circulació. 

2. Podran circular a màx. 10 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada. 

3. Podran circular en tots dos sentits de la marxa, excepte senyalització específica que ho 
prohibeixi. 

4. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

5. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

6. S’haurà de suspendre la circulació de bicicletes, i els ciclistes hauran de desmuntar, en 
moments d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones: 

a) Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància respecte els vianants. 

b) Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera continuada. 

c) Quan les restriccions s'apliquin a les bicicletes es faran extensives a la resta de 
vehicles , amb excepció de vehicles de persones amb diversitat funcional, vehicles amb 
permisos o en serveis especials. 

 

Article 7. Circulació de les bicicletes en espais reservats per als vianants 

Les bicicletes no podran circular en espais reservats per a vianants com voreres, andanes i 
passejos, excepte en els següents casos: 
 
1. Menors de 12 anys i persones adultes que l’acompanyin. 
2. Cicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda. 
3. Quan no hi hagi una zona especialment habilitada a la via o aquesta via tingui una   velocitat 
màxima superior a 30 km/h, i l’amplada de l’espai reservat per a vianants sigui superior a 3 m 
d’espai lliure d’obstacles. 
4. Quan la via ciclista estigui situada en vorera, circulant a un màxim de 10 km/h. 
 
En aquests casos, les condicions de circulació de les bicicletes en els espais reservats per a 
vianants seran les següents: 
 
1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants. 

2. Moderaran la velocitat, adequant-la a la dels vianants, circulant a un màxim de 10 km/h, 
excepte en moments d’aglomeració. 

3. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

4. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

5. Podran circular en tots dos sentits de la marxa. 

6. No podran fer maniobres que puguin afectar la seguretat dels vianants. 

7. En els passos per a vianants que no comptin amb passos específics per a bicicletes, 
reduiran la velocitat al aproximar-se i passaran prenent les precaucions necessàries, 



       
  
 

 
71/180 

respectant sempre la preferència dels vianants i buscant el contacte visual amb les 
persones conductores que circulen per la calçada. 

8. Al circular pels parcs urbans públics hauran de: 

a) Respectar la preferència del vianants. 

b) Respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà. 

c) No podran circular per sobre parterres, àrees i/o zones amb vegetació. 

d) Respectaran la senyalització i seguiran les vies ciclistes i itineraris per a bicicletes. 

9. S’haurà de suspendre la circulació de bicicletes, i els ciclistes hauran de desmuntar, en 
moments d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones: 

a) Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància respecte els vianants. 

b) Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera continuada. 

c) Quan les restriccions s'apliquin a les bicicletes, es faran extensives a la resta de 
vehicles , amb excepció de vehicles de persones amb diversitat funcional, vehicles amb 
permisos o en serveis especials. 

 
Article 8. Circulació de bicicletes d’arrendament i/o per activitats de tipus turístic o d’oci. 

Quan les bicicletes provinguin d'arrendament per persona física o jurídica que exerceix una 
activitat d’explotació econòmica, turística o d’oci amb ànim de lucre, hauran de complir a més a 
més les següents condicions: 
 
1. No podran circular en bicicleta grups superiors a: 

a) 9 persones als carrers d'amplada inferior als 10 metres. Aquest grup pot ser 
acompanyat per 1 ciclista acreditat com assistent per la prestadora de l'activitat.  

b) 15 persones a la resta de carrers del municipi. Aquest grup pot ser acompanyat per 3 
ciclistes acreditats com assistents per la prestadora de l'activitat.  

2. Els grups no podran efectuar parades als carrils bici. 

3. Els titulars de l’explotació econòmica hauran de vetllar perquè els ciclistes disposin d’un 
nivell d’habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat i la de la resta d’usuaris de la via 
pública.  

 
CAPÍTOL III. MOBILITAT DELS GINYS SENSE MOTOR 

Article 9. Mobilitat general dels ginys sense motor a la ciutat 

Els ginys sense motor no podran circular per la calçada i ho faran preferentment per les vies 
ciclistes o vies que els estiguin especialment destinades. 
 
1. L’edat mínima per circular amb ginys sense motor per vies ciclistes situades a la calçada 

serà de 12 anys. Els infants menors de 12 anys podran circular-hi però, en cas d’estar 
acompanyats per persones adultes. 
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2. Podran circular a màx. 25 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada. 

3. Hauran de respectar el sentit de la circulació establert (unidireccional o bidireccional) i 
definit per la senyalització. 

4. Les persones usuàries de ginys sense motor:  

a) Hauran de circular amb la diligència i precaució necessàries, respectant la 
seguretat i tranquil·litat dels altres, per evitar danys propis o aliens, evitant posar 
en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via, i no comportaran perill pels bens, 
serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 

b) Hauran d’indicar les aturades i canvis de trajectòria. 

c) En cap cas es permetrà que siguin arrossegats per altres vehicles. 

d) No es permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb ginys sense motor 
fora de les àrees destinades a tal efecte o en cas de talls temporal de la via per el 
desenvolupament d’esdeveniments, prèvia autorització municipal. 

e) No podran circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o 
reproductors de so. 

f) No podran circular utilitzant durant la conducció dispositius de telefonia mòbil. 

g) No podran circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes 
reglamentàriament, ni amb presència de drogues. 

 

Article 10. Circulació dels ginys sense motor en carrers de convivència  

Als carrers de convivència, els usuaris dels ginys sense motor poden circular i tenen prioritat 
sobre la resta de vehicles (a motor, cicles i VMP), però no sobre els vianants o VMP de 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona 

de circulació. 

2. Podran circular a màx. 20 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada. 

3. Podran circular en tots dos sentits de la marxa sempre que es senyalitzi, mantenint la 
prioritat davant de vehicles amb motor que circulin en el sentit de la via 

4. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

5. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

 
Article 11. Circulació dels ginys sense motor en espais no motoritzats 
 
Als espais no motoritzats els usuaris dels ginys sense motor poden circular lliurement, 
respectant la prioritat dels vianants, sempre i quan l’espai no motoritzat disposi d’una amplada 
>3 m d'espai lliure, i tenint en compte que:  
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1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona 
de circulació. 

2. Podran circular a màx. 10 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada, excepte en 
moments d’aglomeració. 

3. Podran circular en tots dos sentits de la marxa, excepte senyalització específica que ho 
prohibeixi. 

4. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

5. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

6. S’haurà de suspendre la circulació de VMP0, i els usuaris hauran de desmuntar, en 
moments d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones: 

a) Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància respecte dels vianants. 

b) Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera continuada. 

c) Quan les restriccions s'apliquin als ginys sense motor es faran extensives a la resta de 
vehicles, amb excepció de vehicles de persones amb diversitat funcional, vehicles amb 
permisos o en serveis especials. 

 
Article 12. Circulació dels ginys sense motor en espais reservats per als vianants  

Els ginys sense motor podran circular en espais reservats per a vianants com voreres, andanes 
i passejos, excepte que s'indiqui el contrari, només en els següents casos: 
 

a) Menors de 12 anys i persones adultes que l’acompanyin. 

b) Quan estiguin conduïts per persones amb mobilitat reduïda. 

c) Quan no hi hagi una zona especialment habilitada a la via, ni aquesta sigui de 
convivència,  i l’amplada de l’espai reservat per a vianants sigui superior a 3 m d’espai 
lliure d’obstacles. 

d) Quan la zona especialment habilitada estigui situada en vorera, circulant a un màxim de 
10 km/h. 

En aquests casos, les condicions de circulació dels ginys sense motor en els espais reservats 
per a vianants seran les següents: 
 
1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants. 

2. Moderaran la velocitat, adequant-la a la dels vianants, circulant a un màxim de 10 km/h, 
excepte en moments d’aglomeració.  

3. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

4. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

5. Podran circular en tots dos sentits de la marxa. 
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6. No podran fer maniobres que puguin afectar la seguretat dels vianants. 

7. En els passos per a vianants que no comptin amb passos específics per a bicicletes, 
reduiran la velocitat al aproximar-se i passaran prenent les precaucions necessàries, 
respectant sempre la preferència dels vianants i buscant el contacte visual amb les 
persones conductores que circulen per la calçada . 

8. En circular pels parcs urbans públics hauran de: 

a) Respectar la preferència del vianants. 

b) Respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà. 

c) No podran circular per sobre parterres, àrees i/o zones amb vegetació. 

d) Respectaran la senyalització i seguiran les vies ciclistes i itineraris per a bicicletes. 

9. S’haurà de suspendre la circulació de ginys sense motor, i els usuaris hauran de 
desmuntar, en moments d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones: 

a) Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància respecte els vianants. 

b) Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera continuada. 

c) Quan les restriccions s'apliquin als ginys sense motor es faran extensives a la resta de 
vehicles , amb excepció de vehicles de persones amb diversitat funcional, vehicles amb 
permisos o en serveis especials. 

 
CAPÍTOL IV. MOBILITAT DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL AMB MOTOR I 
CICLES DE MÉS DE DUES RODES 

Article 13. Circulació general dels VMP amb motor i cicles de més de dues rodes a la ciutat 

Els VMP, també els vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda, i els cicles de més de 
dues rodes tipus C1 i C2, circularan preferentment per les vies ciclistes o vies que els hi 
estiguin especialment destinades.  

Els cicles de més de dues rodes tipus C0, assimilables a una bicicleta, es regularan segons 
l’establert al Capítol I.  

1. Les vies de  circulació pels VMP amb motor i cicles de més de dues rodes es determinaran 
en funció del tipus de vehicle: 

a) Els VMP amb motor i cicles de més de dues rodes no poden circular per calçades 
obertes al trànsit, a excepció de: 

- Carrer o zona 30: poden circular els VMP, també els vehicles destinats a persones amb 
mobilitat reduïda, i els cicles C1 i C2 quan tinguin capacitat de circulació d’una 
velocitat superior a 15 km/h. Podran circular en doble sentit en vies de sentit únic 
amb velocitat limitada a 30 km/h sempre que se senyalitzi.  

- Resta de vies de velocitat fins a 50 km/h: poden circular els C1 i C2, en el sentit de 
circulació establert. 

b) Per les vies ciclistes poden circular els VMP, els cicles C1 i C2 (quan l’amplada de la via 
ciclista ho permeti) i vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda. Hauran de 
respectar el sentit de la circulació establert (unidireccional o bidireccional) i definit per la 
senyalització. 
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c) En carrers de convivència poden circular els VMP, els cicles C1 i C2 i els vehicles 
destinats a persones amb mobilitat reduïda. 

d) A espais no motoritzats d’amplada >3 m d'espai lliure poden circular els VMP, els cicles 
C1 i C2 per accedir als locals i botigues on s’efectua la càrrega i/o descàrrega, i VMP 
destinats a persones amb mobilitat reduïda. 

e) En espais reservats per a vianants poden circular per voreres, andanes i passeigs 
d’amplada >3 m d'espai lliure, els VMP, els cicles C1 i els C2 per accedir als locals i 
botigues on s’efectua la càrrega i/o descàrrega i VMP destinats a persones amb 
mobilitat reduïda. 

f) En parcs urbans públics poden circular els VMP, els cicles C1 i C2 (els C2 en cas de 
tenir el punt d’origen o destí de la distribució urbana de mercaderies) i VMP destinats a 
persones amb mobilitat reduïda. 

2. L’edat mínima permesa per circular  amb VMP amb motor  i cicles de més de dues rodes, 
amb excepció dels VMP destinats a persones amb mobilitat reduïda, serà de 14 anys. Els 
menors de 14 anys només podran circular en VMP amb motor i cicles de més de dues 
rodes que resultin adequats a la seva edat, alçada i pes, fora de les zones de circulació, en 
espais tancats al trànsit, i acompanyats i sota la responsabilitat dels seus pares o mares o 
tutors/es. 

3. La velocitat a la que poden circular els VMP amb motor, i els cicles de més de dues rodes 
per les vies ciclistes serà màx. de 25 km/h, 20 km/h en carrers de convivència, i 10 km/h en 
el cas de circulació per vorera-bici, espais no motoritzats, espais reservats per a vianants i 
parcs urbans, o velocitat inferior si està senyalitzada. 

4. Les persones conductores de VMP amb motor i cicles de més de dues rodes:  

 

a) Hauran de circular amb la diligència i precaució necessàries per evitar danys propis 
o aliens, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via. 

b) Hauran d’indicar les aturades i canvis de trajectòria. 

c) No podran circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o 
reproductors de so. 

d) No podran circular utilitzant durant la conducció dispositius de telefonia mòbil. 

e) No podran circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes 
reglamentàriament, ni amb presència de drogues. 

 

Article 14. Circulació general dels VMP amb motor i cicles de més de dues en carrers de 
convivència 

Als carrers de convivència poden circular els VMP amb motor, vehicles destinats a persones 
amb mobilitat reduïda, i els cicles de més de dues rodes del tipus C1 i C2, i tenen prioritat sobre 
la resta de vehicles motoritzats, però no sobre els vianants. 
 
1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona 

de circulació. 

2. Podran circular a màx. 20 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada. 

3. Els VMP podran circular en ambdós sentits de la marxa sempre que es senyalitzi, 
mantenint la prioritat de davant d’altres vehicles amb motor que circulin en el sentit de la 
via. 

4. Els vehicles del tipus C1 i C2 només podran circular en el sentit senyalitzat. 
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5. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

6. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

 

Article 15. Circulació general dels VMP amb motor i cicles de més de dues en espais no 
motoritzats 

Als espais no motoritzats poden circular els VMP amb motor i vehicles destinats a persones 
amb mobilitat reduïda, i els cicles de més de dues rodes de tipus C1 i C2, respectant la prioritat 
dels vianants, sempre i quan l’espai no motoritzat disposi d’una amplada >3 m d'espai lliure, i 
tenint en compte que:  
 
1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona 

de circulació. 

2. Podran circular a màx. 10 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada, excepte en 
moments d’aglomeració. 

3. Podran circular en tots dos sentits de la marxa, excepte senyalització específica que ho 
prohibeixi. 

4. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

5. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

6. S’haurà de suspendre la circulació de VMP amb motor i cicles de més de dues rodes, i els 
usuaris i ciclistes hauran de desmuntar, en moments d’alta intensitat o aglomeració de 
circulació de persones: 

a) Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància respecte els vianants. 

b) Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera continuada. 

7. Quan les restriccions s'apliquin a les VMP amb motor i cicles de més de dues rodes, es 
faran extensives a la resta de vehicles a motor, amb excepció de vehicles de persones amb 
diversitat funcional, vehicles amb permisos o en serveis especials. 

 

Article 16. Circulació general dels VMP amb motor i cicles de més de dues en espais reservats 
per als vianants 

Els VMP amb motor i cicles de més de dues rodes podran circular en espais reservats per a 
vianants com voreres, andanes i passejos, només en els següents casos: 
 

a) VMP amb motor i cicles de més de dues rodes conduïts per persones amb mobilitat 
reduïda. 

b) Quan no hi hagi zona especialment habilitada a la via (ni es tracti de carrer de 
convivència o carrer o zona 30) i l’amplada de l’espai reservat per a vianants sigui 
superior a 3 m lliure d’obstacles, podran circular els VMP, els cicles C1 i els C2 per 
accedir als locals i botigues on s’efectua la càrrega i/o descàrrega, circulant a un màxim 
de 10 km/h. 

c) Quan la via ciclista estigui situada en vorera, circulant a un màxim de 10 km/h. 
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En aquests casos, les condicions de circulació dels VMP amb motor i cicles de més de dues 
rodes en els espais reservats per a vianants seran les següents: 
 
1. Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants. 

2. Moderaran la velocitat, adequant-la a la dels vianants, circulant a un màxim de 10 km/h, 
excepte en moments d’aglomeració. 

3. No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 

4. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels vianants. 

5. Podran circular en tots dos sentits de la marxa. 

6. No podran fer maniobres que puguin afectar la seguretat dels vianants. 

7. En els passos per a vianants que no comptin amb passos específics per a bicicletes, 
reduiran la velocitat al aproximar-se i passaran prenent les precaucions necessàries, 
respectant sempre la preferència dels vianants i buscant el contacte visual amb les 
persones conductores que circulen per la calçada. 

8. Als parcs urbans públics poden circular els VMP, els cicles C1 i C2 (els C2 en cas de tenir 
el punt d’origen o destí de la distribució urbana de mercaderies), havent de: 

a) Respectar la preferència del vianants. 

b) Respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà. 

c) No podran circular per sobre parterres, àrees i/o zones amb vegetació. 

d) Respectaran la senyalització i seguiran les vies ciclistes i itineraris per a bicicletes. 

9. S’haurà de suspendre la circulació de VMP amb motor i cicles de més de dues rodes, i els 
usuaris i ciclistes hauran de desmuntar, en moments d’alta intensitat o aglomeració de 
circulació de persones: 

a) Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància respecte els vianants. 

b) Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera continuada. 

10. Quan les restriccions s'apliquin a les VMP amb motor i cicles de més de dues rodes, es 
faran extensives a la resta de vehicles a motor, amb excepció de vehicles de persones amb 
diversitat funcional, vehicles amb permisos o en serveis especials. 

 

Article 17. Circulació de VMP i cicles de més de dues rodes d’arrendament i/o per activitats de 
tipus turístic o d’oci 

Quan els VMP i cicles de més de dues rodes provinguin d'arrendament per persona física o 
jurídica que exerceix una activitat d’explotació econòmica, turística o d’oci amb ànim de lucre, 
hauran de: 
 
1. Circular tenint en compte els àmbits i condicions de circulació de cada tipus de vehicle. 

2. Hi podran haver restriccions específiques en àmbits on degut a una pressió o problemàtica 
especial amb aquest tipus de vehicles calgui regular de manera especial la seva circulació. 
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3. No podran circular en grups superiors a: 

a) De manera general, els VMP podran circular en grups de màxim 2 persones i el o la 
guia, havent de mantenir una distància entre els grups de més de 50 metres.  

b) En rutes turístiques establertes, els VMP podran circular en grups de màxim 6 persones 
i el o la guia, havent de mantenir una distància entre els grups de més de 50 metres.  

4. Els grups no podran efectuar parades als carrils bici.  

5. Els titulars de l’explotació econòmica hauran de vetllar perquè els usuaris dels VMP i cicles 
de més de dues rodes disposin d’un nivell d’habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat 
i la de la resta d’usuaris de la via pública. Així mateix, han d’informar de les rutes 
autoritzades i les condicions de circulació. 

 
CAPITOL V. CONSIDERACIONS D’APLICACIÓ GENERAL A BICICLETES, CICLES DE MÉS 
DE DUES RODES I VMP 

Article 18. Obligacions de les persones conductores de vehicles a motor 

Les persones conductores de vehicles amb motor que han de compartir la calçada amb d’altres 
usuaris més vulnerables com són ciclistes i usuaris dels VMP, han de complir amb l'establert a 
la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària.  
 
Per tal d’augmentar-ne la seva protecció les persones conductores de vehicles amb motor 
hauran de seguir les següents normes: 
 
1. Quan estiguin circulant darrere d'un cicle, bicicleta o VMP, mantindran una distància de 

seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que no podrà ser inferior a 5 metres.  

2. Quan pretenguin avançar, ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de 
circulació, i sempre que quedi, com a mínim, un espai lateral d'1,5 metres entre el cicle, 
bicicleta o VMP i el vehicle. 

3. No podran fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat de les persones 
conductores de cicles, bicicletes o usuaris de VMP. 

4. No podran realitzar maniobres d'assetjament que, en no respectar les distàncies de 
seguretat, en fer llums o ús de clàxon o altres, constitueixin un intent de modificar la 
trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat de la 
persona conductora. 

Article 19. Accessoris de seguretat 

Les bicicletes, cicles de més de dues rodes i VMP hauran de disposar de: 
 
1. Un sistema que permeti moderar la seva velocitat i aturar el seu moviment. 

2. Timbre, quedant prohibit l'ús d'un altre aparell acústic diferent d'aquest. 

3. Llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions 
nocturnes i/o de baixa visibilitat: 

a) Llum de posició del davant i del darrere per bicicletes, VMP i cicles de més de dues 
rodes. 

b) Catadiòptrics del darrere i pedals, per a bicicletes. 

c) Catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per la resta de cicles. 
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És obligatori l’ús del casc en l’àmbit urbà per part de: 
 
1. Ciclistes, ocupants de bicicletes i cicles, quan siguin menors de 16 anys.  

2. Usuaris de VMP, quan siguin menors de 16 anys. 

Article 20. Ús de remolcs i transport d’altres persones 

Les bicicletes i cicles de més de dues rodes podran portar remolc o semiremolc, homologats, 
per el transport de persones i/o càrrega (animals en transportí i/o subjecció, o mercaderies), 
quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat. 
 
En cas de bicicletes i cicles de més de dues rodes que, per la seva construcció, no puguin ser 
ocupats per més d'una persona podran transportar, així i tot, quan el conductor sigui major 
d'edat i sota la seva responsabilitat, menors de fins a 7 anys en seients addicionals 
degudament homologats. 
 

Article 21. Estacionament 

1. Les bicicletes i els VMP han d'estacionar-se preferentment als llocs específicament 
destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar ocupats, 
les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via, excepció dels llocs indicats a 
l’apartat 3 

2. Els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2 han d’estacionar-se preferentment 
als espais habilitats a l’efecte. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar ocupats, 
poden estacionar-se a les bandes d'estacionament en calçada, havent de complir amb les 
condicions establertes per la resta de vehicles. 

3. Queda específicament prohibit: 

a) Lligar-les al arbres. 

b) Lligar-les a elements de mobiliari urbà, quan es dificulti el destí, la funcionalitat de 
l'element o quan es puguin malmetre. 

c) Estacionar en zones que impedeixin el pas dels vianants, l'accés al transport públic i 
l'ús específic d'espai reservat. 

d) Obstaculitzar zones on hi hagi reserves d'estacionament per a persones amb diversitat 
funcional, de càrrega i descàrrega a la calçada (a excepció del VMP tipus C2 durant la 
seva activitat de transport de mercaderies), o de servei públic, durant les hores de 
reserva. 

e) Estacionar en els espais habilitats per a l'estacionament de les bicicletes públiques de 
préstec i en tot el perímetre del BICIBOX. 

f) Estacionar en zones d'estacionament prohibit definides per ordenança. 

4. Els estacionaments de bicicletes, altres cicles i VMP situats en la via pública queden única i 
exclusivament reservats per a aquest tipus de vehicle i han d'estar adequadament 
senyalitzats. 

5. Els estacionaments en la via pública de bicicletes, altres cicles i VMP que suposin una 
activitat d’explotació econòmica i facin un ús privatiu del domini públic requeriran d’una 
autorització específica d’acord amb la normativa municipal vigent. En cas que s’hagi 
senyalitzat espais específics a la via pública caldrà que aquests vehicles estacionin en 
aquests espais habilitats a tal efecte. 
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CAPÍTOL VI. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PER A LES BICICLETES, CICLES DE 
MÉS DE DUES RODES I VMP, QUE SUPOSIN UNA ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ 
ECONÒMICA 

Article 22. Identificació i registre  

1. Serà obligatòria per circular pel municipi, per part de les persones físiques o jurídiques 
titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre títol, la identificació i registre de les 
flotes iguals o superiors a 5 bicicletes, cicles de més de dues rodes o VMP, quan 
desenvolupin alguna de les següents activitats d'explotació econòmica: 

a) Que corresponguin a un servei d'ús públic i compartit.  

b) Que es dediquin al transport de mercaderies i persones quan el vehicle constitueix 
medi o suport principal de l'activitat comercial, turística o econòmica que es 
desenvolupa. 

c) Que siguin objecte d'arrendament per persona física o jurídica que exerceix una 
activitat de tipus turístic o d'oci amb ànim de lucre. 

2. El registre, a mode de cens, haurà d’estar relacionat amb el número de bastidor. 

 

Article 23. Assegurança 

Les persones físiques o jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre títol, de 
les bicicletes, VMP o de cicles de més de dues rodes, han de contractar una assegurança de 
Responsabilitat Civil que cobreixi els danys a tercers, als passatgers dels vehicles tipus C1 i els 
danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari per l’ús d’aquells vehicles i 
cicles que en facin els usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin.  

 
CAPÍTOL VII. PROCEDIMENT SANCIONADOR 

Article 24. Procediment 

El procediment a seguir en la matèria regulada pel present Reglament serà l’establert al Reial 
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre 
Trànsit, circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, sent d’aplicació en allò no previst en el 
mateix, les disposicions que conté la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques.  

Article 25. Tipificació de les infraccions  

1. Amb caràcter general, l'incompliment per acció o omissió de les prohibicions i obligacions 
tipificades en aquesta ordenança seran qualificades com a infraccions lleus, llevat que a la 
Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i reglaments que la 
desenvolupen estiguin qualificades com a greus o molt greus. 

2. Son infraccions greus: 

a) Circular incomplint les normes establertes en matèria de limitacions de velocitat, quan 
no sigui molt greu. 

b) Circular sense tenir l’edat permesa per poder-ho fer. 

c) Incomplir l’obligació d’identificar la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o el cicle 
de més de dues rodes o de registrar-lo, quan així estigui establert per la normativa 
aplicable. 
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d) Circular amb la bicicleta o vehicles de mobilitat personal o el cicle de més de dues 
rodes que no compleixin amb els requisits exigits per normativa d’aplicació. 

3. Son infraccions molt greus: 

a) Circular excedint en més d’un 50% la velocitat màxima autoritzada, i  que el vehicle 
circuli a més 20 km/h. 

b) Circular de forma temerària. 

c) Circular posant en perill la seguretat de vianants. 

d) Circular per vies o zones prohibides. 

e) Circular amb taxes d’alcohol superior a les establertes reglamentàriament, o amb 
presència de drogues. 

f) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers, als 
passatgers dels vehicles i els danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter 
subsidiari per l’ús d’aquells vehicles i cicles que en facin els usuaris i usuàries als quals 
els cedeixin o lloguin, quan sigui obligatori. 

 

Article 26. Sancions 

1.- Les accions i omissions contràries al que disposa aquesta Ordenança en matèria de 
bicicletes, VMP i cicles de més de dues rodes se sancionen d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.  

Les sancions seran graduades, en atenció als següents criteris: 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 

b) La naturalesa dels perjudicis causats. 

c) La reincidència per la comissió en el termini d’un any. 

 
2. Les infraccions seran sancionables amb les sancions previstes al Reial Decret Legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial i al reglament general de circulació que els resulti d’aplicació, o 
normativa que els substitueixi.  
 
3. Son infraccions administratives relatives a l’activitat d’explotació comercial dels vehicles de 
mobilitat personal (VMP) l’incompliment de les condicions establertes en aquest Reglament i en 
l’autorització que s’emeti. En qualsevol cas, els titulars de les autoritzacions quedaran subjectes 
al règim d’incompliments i penalitats que s’estableixi en les condicions de l’autorització.  
 
4. Els agents de l’autoritat podran procedir a la immobilització i/o retirada del cicles i VMP 
d’acord amb les disposicions que conté el Reial Decret 6/2015, de 30 d’octubre pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Trànsit, circulació i vehicles a motor i seguretat vial 
 
5. No obstant la facultat sancionadora de l’Administració municipal, els agents de l’autoritat 
podran, en qualsevol moment, adoptar les mesures cautelars i complementàries que considerin 
necessàries amb la finalitat de garantir les condicions mínimes de seguretat de les persones i 
dels béns públics i privats. 
 

Disposició addicional única 
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Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i/o altres normes de desenvolupament, s’entendrà que són automàticament 
modificats o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris als quals fan referència, sense perjudici de l’aprovació del text consolidat si 
escau.  
 

Disposició derogatòria única 

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin o s’oposin al 
present Reglament 
 

Entrada en vigor 

La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i hagi transcorregut el termini establert a l’article 65. 2. de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
 
ANNEX 1. Definicions, conceptes bàsics i normativa general 

 Cicles: vehicles d’almenys dues rodes i propulsats, exclusivament o principalment, per 
l'energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle, en particular per 
mitjà de pedals. S'inclouen en aquesta definició els cicles de pedaleig assistit, amb una 
potència màxima de 250 w i velocitat d’assistència màxima de 25 km/hora. 

Bicicletes: cicle de dues rodes. 

Cicles de càrrega: cicles de més de dues rodes. 

 tipus C0: per a ús personal no lucratiu, assimilable a una bicicleta. 

 tipus C1: destinats a una activitat d’explotació econòmica. 

 tipus C2: destinats al transport de mercaderies. 

 Ginys sense motor: patins, patinets i monopatins que circulen sense assistència elèctrica. 

 Vehicles de mobilitat personal (VMP): vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça 
i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una 
velocitat màxima de disseny entre 6 i 25 km/h. Només pot estar equipat amb un seient si 
està dotat de sistema d’autoequilibri.  

Queden exclosos d’aquesta consideració: 

Vehicles sense sistema d’autoequilibri i amb seient. 

Vehicles concebuts per a competició. 

Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (cadires de rodes, mòduls de 

mobilitat personal acoblables a cadires de rodes, cicles i scooters que compleixin la 

norma UNE-EN 12184 (Sillas de ruedas con motor eléctrico, scooters y sus 

cargadores. Requisitos y métodos de ensayo). 

Vehicles amb una tensió de treball superior a 100VCC o 240VAC. 

Vehicles inclosos en l’àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013. 

 

La  instrucció 2019/S-149 TV-108 avança aquesta definició de VMP prevista per a la 

propera modificació del Reglament General de Vehicles i resta de vehicles lleugers inclosos 

en l’àmbit del Reglament (UE) n ° 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
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gener de 2013, relatiu a l’homologació dels vehicles de dues o tres rodes i els quadricicles, 

i a la vigilància del mercat d’aquests vehicles. 

 

Els VMP s'hauran d'atenir en el seu disseny, fabricació, i comercialització als requisits 

tècnics que estableix la legislació vigent en matèria de seguretat industrial i de seguretat 

general dels productes, i des de l'àmbit de la legislació de trànsit dels dispositius de 

mobilitat personal tindran la consideració de "vehicles".  

 

Segons indica també la instrucció 2019/S-149 TV-108, les persones que condueixen els 

VMP tenen la consideració de conductor/a als efectes de la normativa de trànsit, i 

especialment al que es refereix a comportaments prohibits per aquesta normativa. 

   
Els VMP i els cicles de càrrega han de complir les següents característiques: 

Característiques VMP 
Cicles de càrrega (C0-

C1-C2) 

Velocitat màxima (km/h) 25 45 

Massa (kg) ≤ 50 kg ≤ 500 kg 

Capacitat màxima 
(persones) 

1 3 

Longitud màxima (m) 1,9 3,1 

Amplada màxima (m) 0,8 1,5 

Alçada màxima (m) 2,1 2,1 

Radi de gir màxim (m) 2 2 

Sistema de frenada obligatori SI SI 

Timbre obligatori SI SI 

 Característiques dels VMP i cicles de càrrega en funció de les seves característiques.  

Font: elaboració AMB, en base a les instruccions 16/V-124 i 2019/S-149 TV-108 de la DGT i de 

l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona 

NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE 

La normativa sectorial en les matèries de: circulació, trànsit, seguretat viària i vehicles; en 
l’àmbit estatal espanyol consisteix en una Llei i dos Reglaments Generals que la desenvolupen. 
La taula següent correspon a la seva darrera publicació completa (tot i què han hagut 
modificacions puntuals posteriors): 

LT 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos amb motor y Seguridad 
Vial  

RGV 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos  
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RGC 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación 

 

CONCEPTES BÀSICS DE L’ENTORN  

 Moderació de la velocitat. L’elevada velocitat dels vehicles motoritzats incrementa la 
gravetat dels accidents (risc demostrat) i és una barrera per a la utilització dels modes més 
vulnerables (percepció de risc). Els conceptes de “ciutats habitables” i “carrers complets” 
aposten per un canvi de model en què la relació de la mobilitat amb el territori i l’espai públic 
tingui en compte les opcions de mobilitat dels usuaris més vulnerables, que són a la vegada 
les més sostenibles. 

Està demostrat que en condicions de moderació de les velocitats, la bicicleta, VMP i cicles 
de més de dues rodes poden compartir la calçada amb els vehicles motoritzats. Per tant, les 
vies amb limitació de la velocitat de 30 km/h o menys són pedalables d’entrada, sempre que 
no hi hagi altres obstacles per a l’ús dels vehicles no motoritzats. Si s’implanten mesures 
físiques per al control de la velocitat dels cotxes, cal però que aquestes estiguin adaptades 
al pas de les bicicletes. 
 

 Prioritat dels vianants. La prioritat dels vianants ha d’estar per sobre de la resta d’usuaris 
de l’espai públic, inclosa la bicicleta. Aquesta prioritat juga un paper especialment important 
en decisions tècniques i normatives relatives a l’ús per part de la bicicleta dels espais 
reservats per vianants. Així, cal evitar utilitzar l’espai dels vianants i fer servir el dels vehicles 
motoritzats sempre que es pugui, ja que cal prioritzar aquells en front d’aquests.  

Aquesta idea resumeix el canvi de filosofia que està vivint la gestió de la mobilitat. Les 

prioritats de la mobilitat1 de les ciutats ja no són que es pugui utilitzar el cotxe a tot arreu i 

per a tot com fins ara, sinó que la prioritat és que la mobilitat sigui el més sostenible i 

saludable possible que  perquè el transport motoritzat està contribuint en gran mesura a 

problemes severs de contaminació, soroll, consum d’espai per part dels vehicles motoritzats, 

etc. Desterrem, per tant, el concepte de prioritat invertida, ja que sorgí com a contraposició a 

la prioritat generalitzada dels vehicles motoritzats a les ciutats. 

 
El vianant haurà de tenir sempre la prioritat, tant en espais de convivència com en les 
múltiples situacions de trobada entre els diversos usuaris, i caldrà fomentar el civisme de 
tots, si cal, amb campanyes de pedagogia viària dirigides a tots els usuaris i orientades de 
forma positiva. 

 

CONCEPTES BÀSICS DE LA BICICLETA I ELS CICLES DE MÉS DE DUES RODES 

 L’estatus de la bicicleta i cicles de més de dues rodes en la mobilitat. La bicicleta i els 
cicles de més de dues rodes són vehicles, per tant, han de ser considerats un mode de 
mobilitat amb accés plenament justificat als serveis urbans (viari, espai públic, etc.) ja sigui 
amb reserva d’espai o cohabitació. 

 Punt de vista de la seguretat viària. Els ciclistes (junt amb els vianants) són usuaris 
vulnerables de les vies, i la seva protecció comença a estar en les agendes polítiques, com 
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ho demostra que aquesta es reculli un dels set objectius de l’estratègia de seguretat viària 
de la UE. 

 Beneficis col·lectius i individuals. L’ús de la bicicleta i els cicles de més de dues rodes 
aporten beneficis col·lectius i individuals àmpliament documentats en la literatura 
administrativa i científica, de diferents tipus: de salut, econòmics, ambientals, socials, etc.  
L’ús de la bicicleta i els cicles de més de dues rodes com a transport son una mesura clau, 
si no la més destacada, en la lluita contra la contaminació atmosfèrica, la generació de 
gasos d’efecte hivernacle per causa del transport o l’obesitat, entre d’altres. 

 CONCEPTES BÀSICS DELS VMP 
 

 Potencial dels VMP per a la mobilitat sostenible. Molts ciutadans veuen en els VMP una 
alternativa per fer el pas dels seus antics vehicles de motor a modes de mobilitat més 
sostenibles, reduint així les emissions contaminants, el soroll, alleujant la congestió i els 
problemes d’espai públic. 

 Vehicles per a la intermodalitat urbana. Els VMP en la majoria dels casos són de mida 
reduïda, lleugers, portables i plegables, característiques que els fan idonis pel seu ús 
combinat amb transport públic (rodalies, metro, bus) o també amb cotxe en aparcament 
dissuasiu. 

 Annex 2. Quadre resum condicions circulació per vehicles  
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Font: Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

Torn de presentació 
 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: Com tots 
saben l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i aquest Govern volen apostar per un model de 
mobilitat sostenible on la bicicleta sigui un dels mitjans de desplaçament habituals a la nostra 
ciutat. És per aquest motiu que és imprescindible una ordenança municipal que respongui, en 
primer lloc, a garantir als ciclistes unes vies urbanes que garanteixin les condicions de seguretat, 
accessibilitat i comoditat raonables; en segon lloc, que fomenti i promocioni l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport; i en tercer lloc, garantir la convivència ciutadana, evitant la fricció pel 
que fa a la bicicleta amb altres mitjans de transport i el respecte als vianants. Per tot això, es 
considera oportuna la redacció d’aquesta ordenança per regular específicament aquest mitjà de 
transport net, ecològic, no consumidor d’energia, sostenible i saludable i que respon al panorama 
actual de mobilitat de la nostra ciutat, amb un augment del 70% pel que fa a l’ús de la bicicleta 
entre el gener i el juny de 2020. Amb tot, darrerament s’han sumat altres modes de transport, a 
més de la bicicleta, com són els vehicles de mobilitat personal, la regulació dels quals també 
s’inclou en aquesta proposta d’ordenança. S’ha de dir que aquesta ordenança s’ha fet seguint les 
recomanacions de l’Àrea Metropolitana, que engloba 36 municipis. Per tot això que s’exposa, es 
demana aprovar inicialment el text d’ordenança de bicicletes i vehicles de mobilitat personal de 
Sant Cugat del Vallès, que se sotmetrà a informació pública a fi de que es puguin presentar les 
al·legacions i reclamacions pertinents. Gràcies. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del grup municipal de Cs: Gràcies, Sr. Gallado, gràcies Sra. 
Alcaldessa. Bueno, no quisiera poner en duda las afirmaciones del Sr. Gallardo, puesto que ha 
habido un trimestre en que hemos estado en cuarentena y por tanto no sólo no había uso de 
bicicleta, sino que no se podía salir a la calle, con lo que un aumento del 70%, bueno, respecto 
de no sabe muy bien qué. En marzo de 2018 nuestro Grupo municipal aquí presente, presentó 
una moción para la creación de una ordenanza municipal y de vehículos de movilidad personal, 
para regular la convivencia entre ciclistas y peatones. Esta moción se estimó positiva por muchos 
de los partidos aquí presentes y concejales. Quiero recordar que se aprobó por unanimidad. Al 
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mismo tiempo, hubo varias comisiones organizadas en su día por el equipo de Gobierno de 
entonces, por la Sra. Cristina Paraira, donde se nos informó y donde se nos presentó la 
ordenanza de Barcelona que se quería implantar en Sant Cugat. En resumen, que lo que hoy 
estamos votando aquí es fruto del trabajo previo hecho por diferentes Grupos municipales, no por 
el actual equipo de Gobierno, como refleja la exposición inicial del documento. Otra cosa de la 
que discrepamos en este texto es que la finalidad de la ordenanza no es incentivar la bicicleta, 
todo lo contrario, se trata de regular la convivencia entre bicicletas, monopatines eléctricos con 
los peatones en la ciudad. Cualquier ordenanza, por definición, no incentiva, sino que regula 
cualquier actividad municipal. De cualquier forma, agradecemos la voluntad del equipo de 
Gobierno de lanzar la ordenanza municipal de convivencia entre bicicletas y vehículos de 
movilidad personal, vista su firma apuesta política, visible, y de inversiones municipales para 
incentiva el uso de estos vehículos de transporte. A nuestro humilde entender llega un poco 
tarde, después de invertir el dinero público en más de 44 quilómetros de carriles específicos sin 
ninguna ordenanza para regularlo. Pero como dice el dicho popular “nunca es tarde si la dicha es 
buena”. Y ya les adelantamos que el texto original contará con enmiendas de nuestro Grupo 
municipal, con la voluntad de mejorar el boceto que hoy nos presentan para su aprobación. 
Votaremos a favor. Muchas gracias. 
 
. Regidora Sra. Cristina Paraira, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Gràcies. 
Nosaltres també votarem a favor. El nostre Grup també està compromès amb la mobilitat 
sostenible, per això vam començar a treballar-ho en el mandat anterior i com ha dit el portaveu de 
Ciutadans, doncs és un tema que tenia bastanta unanimitat en l’anterior Govern i, per tant, està 
molt bé que tiri endavant. Ara si jo no he entès malament, això és l’aprovació inicial, entenc que hi 
ha 30 dies per fer al·legacions i jo no sé si clar, 30 dies, el període s’acaba el 27 d’agost, llavors, 
una ordenança tan important no sé si s’ha de fer a l’agost o es pot ampliar aquest termini, perquè 
sembla una mica fet amb mala d’això per a que la gent no pugui o potser no estem tots amb el 
cap en aquest moment, ciutadans, que es puguin ara, potser alguns han marxat de vacances, 
llavors no sé si hi hauria la possibilitat, és un prec que faig que aquest termini no sé si és possible 
ampliar-lo, si al Govern li sembla bé, però a mi em sembla una mica lletjot que s’acabi el 27 
d’agost el termini d’al·legacions.  
 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: Sí. En part sí, 
crec, sinó que m’ajudi la secretària. Crec que no hi haurà problema. No ho hem fet aposta el fet 
de deixar els 30 dies, realment ni ho havia pensat. L’objectiu era aprovar-lo per anar avançant en 
aquest tema que creiem que era important. Si no hi ha cap inconvenient jo crec que puc parlar en 
nom del Govern, en aquest cas, que si s’ha d’ampliar i deixar més temps per poder fer 
al·legacions no hi haurà problema. Secretària?  
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: De fet el termini comença a partir de que es publica, no compta 
amb dissabtes ni diumenges, per tant, el càlcul aquest que ha fet tampoc no seria el que diu vostè 
i, en tot cas, l’allargarem tant com calgui, només faltaria. Sra. Paraira, m’ha entès? Per això li dic 
que no pateixi. Molt bé, doncs no hi ha més paraules, doncs anem a votació del punt núm. 16. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
DRETS SOCIALS, IGUALTAT, CIUTADANIA, SALUT I INFÀNCIA 
 
Ciutadania i Salut 
 
17.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AL CONSORCI DE 
SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA. 
 
L’article 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
atribueix al municipi com a competència pròpia: 
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“e) Evaluación e información, de situacions de necessitat social, y la atención immediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social.” 
 
L’article 26.1.c) considera aquesta competència  de compliment obligatori per als municipis de 
població superior a 20.000 habitants, trobant-se el municipi de Sant Cugat del Vallès dins 
d’aquesta franja. 
 
L’article 84.2.m)  de la Llei orgànica 6/2006, de 19 d juliol, per la qual s’aprova l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, considera competència pròpia dels municipis: la regulació i la 
prestació de serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària 
i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants. 
 
I en l’àmbit sectorial, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atorga al 
municipi les competències següents: 
 
“Article 31. Competències dels municipis  
 
1. Corresponen als municipis les competències següents:  
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.  
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.  
c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla 
d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.  
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.  
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.  
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis 
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l’Administració de la Generalitat i l’ens 
local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent.  
g) Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i 
control en matèria de serveis socials.  
h) Exercir les funcions que li delegui l’Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis 
socials.  
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de 
benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.  
k) Les que els atribueixen les lleis.  
 
2. Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les 
competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en 
condicions d’assumir directament o mancomunadament.” 
 
D’acord amb l’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(LRJSP) els consorcis  es defineixen en els termes següents: 
 
“1. Els consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, 
creades per 
diverses administracions públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o 
amb participació d’entitats privades, per al desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes 
dins de l’àmbit de les seves competències.  
 
2. Els consorcis poden dur a terme activitats de foment, prestacionals o de gestió comuna de 
serveis públics i totes les altres que estiguin previstes a les lleis.  
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3. Els consorcis es poden utilitzar per a la gestió dels serveis públics, en el marc dels convenis 
de cooperació transfronterera en què participin les administracions espanyoles, i d’acord amb 
les previsions dels convenis internacionals ratificats per Espanya en la matèria.  
 
4. En la denominació dels consorcis hi ha de figurar necessàriament la indicació «consorci» o la 
seva abreviatura «C.” 
 
En l’àmbit de Catalunya, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) disposa en l’article 113 que les 
administracions públiques de Catalunya poden constituir consorcis, o bé adherir-se a d’altres ja 
existents, amb altres administracions, organismes o entitats públiques, o amb entitats privades 
sense ànim de lucre, que tinguin finalitats d’interès concurrents. 
 
Pel que fa al seu caràcter, defineix als consorcis com entitats de dret públic, que tenen caràcter 
associatiu, naturalesa voluntària, personalitat jurídica pròpia i capacitat per crear i gestionar 
serveis i realitzar activitats i obres. 
 
En seu local, la LRBRL configura el consorci com a tècnica de cooperació interadministrativa, 
donat que l’article 57 que regula el consorci forma part del capítol dedicat a les relacions 
interadministratives. El contingut d’aquest article es va modificar per l’article 1.16 de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) 
en el sentit de demanar que la creació de consorcis haurà de millorar l’eficiència de la gestió 
pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
L’article 110 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) autoritza als ens locals a la 
constitució de consorcis amb altres administracions públiques amb finalitats d’interès comú o 
amb altres entitats privades sense ànim de lucre que persegueixen finalitats d’interès públic 
concurrents amb els de les administracions públiques. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMC) i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) regulen també la naturalesa i el 
règim jurídic dels consorcis en termes similars a la normativa bàsica local. 
 
El Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i 
bases associativa, fundada el 1983 que té el seu origen en el moviment municipalista.  
 
Aquest consorci està participat per entitats locals, entitats sense ànim de lucre i els centres 
proveïdors de serveis a les persones en l’àmbit de la salut i dels serveis socials d’acord amb 
l’article 1 dels seus Estatuts. 
 
L’article 4 del Estatuts, aprovats per la Junta General Ordinària del Consorci en sessions de 
data 3.4.2009 i 8.7.2009 i publicats al DOGC núm. 5551 de 22.1.2010, enumera les finalitats 
del consorci  en els termes següents: 
 
“Article 4t. Finalitats: 
 
Les finalitats del CSC són: 
 
a) Possibilitar la coordinació dels Ajuntaments i centres proveïdors de serveis d’atenció a les 

persones en els àmbits de la salut i dels serveis socials del CSC per a una millor prestació 
d’aquests serveis i una més adequada utilització dels recursos disponibles. 
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b) Millorar la prestació dels serveis d’atenció primària de salut, hospitalària, sociosanitària, i 
social dels municipis en els quals l’Ajuntament, Entitat privada sense ànim de lucre i/o 
Centres, siguin membres del CSC. 

 
.../...” 
 
En conseqüència, les finalitats del consorci són d’interès local i s’emmarquen dins de la 
competència municipal prevista a l’article. 25.2.e) de la LRBRL i demés normativa de 
desenvolupament. 
 
Consta a l’expedient informe del cap de Gabinet d’Alcaldia, de data 3 de juny de 2020, on es 
justifica l’adhesió al Consorci  en els termes següents: 
 
“ 

.../... 

 

És en aquest sentit, que es considera plenament convenient que l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallés s’incorpori al CSC per tal de poder comptar amb el seu assessorament i suport en el 

desplegament dels diferents serveis de caràcter social d’aquest Ajuntament per tal de comptar 

amb un model de gestió que inclogui l’experiència, els valors i principis d’actuació del CSC. 

Resulta particularment rellevant i prioritària aquesta incorporació respecte a la planificació, 

programació i gestió d’una futura prestació de servei de places residencials públiques a través 

de la construcció d’una residència assistida i centre de dia per a gent gran en un solar de 

titularitat municipal en el barri de Volpelleres. 

 

La quota anual dels Ajuntaments adherits al CSC es calcula en base al nombre d’habitants. En 

el cas de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés li correspondria un import de 675,16 €, que és 

la quota establerta per a localitats d’entre 20.000 i 1 milió d’habitants. 

 

Per tot l’exposat, proposo l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés al Consorci de 

Salut i d’Atenció Social de Catalunya per a l'assessorament i suport en el desplegament de 

serveis municipals de caràcter social.” 

 
Han emès informe conjunt, el dia 16 de juny de 2020,  la cap de Secció de Ciutadania i la cap 
de servei de Serveis Socials on s’informa favorablement l’adhesió al Consorci de salut i social 
de Catalunya per a l’anàlisi, l’assessorament i el suport a l’Ajuntament en el desplegament de 
nous serveis municipals de caràcter social. 
 
La secretària general va emetre informe el 23 de juny de 2020. 
 
En l’àmbit municipal, la competència per a l’adopció de l’acord d’adhesió a un Consorci 
correspon al Ple de l’Ajuntament de forma indelegable, d’acord amb l’article 22.2.b) de la 
LRBRL i 52.2 b) i e) del TRLMC  i l’article 313.2 del ROAS amb el quòrum de la majoria 
absoluta  del nombre legal de membres de la corporació.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de drets socials i igualtat,  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya com a membre de ple dret de l’esmentat ens, 
amb efectivitat a partir de l’endemà de l’aprovació definitiva del present acord. 
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Segon.- ACCEPTAR els seus Estatus amb el redactat aprovat per la Junta General Ordinària 
del Consorci en sessions de dates 3.4.2009 i 8.7.2009 i publicats al DOGC núm. 5551 de 
22.1.2010, amb els drets i obligacions esmentats en els mateixos. 
 
Tercer.- SOTMETRE l’expedient  a informació pública, per un període de 30 dies, mitjançant 
anuncis a publicar al tauler d’anuncis municipal, al BOPB i al DOGC. 
 
Quart.- DISPOSAR que, si no es presenten al·legacions, l’acord inicial esdevindrà 
automàticament definitiu. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al BOPB, DOGC i tauler d’anuncis municipal l’acord d’aprovació definitiva 
de l’adhesió. 
 
Sisè.- APROVAR la despesa i el pagament de 675,16 €  en concepte de quota anual 
corresponent a l’any 2020 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11102017 61100 23100 
2269907 11102 Despeses diverses socials. 
 
Setè.- FACULTAR a l’alcaldessa, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per 
l’efectivitat dels presents acords. 
 
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consoci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya, a la Intervenció i Tresoreria municipal. 
 

Torn de presentació 
 
. Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància, Sra. Núria Gibert: 
Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Avui portem a Ple aquesta integració, adhesió de 
l’Ajuntament de Sant Cugat al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. Hem tingut ocasió 
d’explicar-ho en la Comissió Informativa. Els consorcis són uns organismes que estan bàsicament 
conformats per Administracions Públiques i a nosaltres, com Ajuntament de Sant Cugat, ens 
interessa per diversos dels motius que ostenta. Les activitats de foment, prestacions o de gestió 
comuna de serveis públics i totes les que evidentment permet la llei i que, precisament, que 
teníem previst de fer-ho ja fa mesos però que precisament i a redors de la pandèmia pretenem 
que ens ajudi a repensar i dissenyar i si s’escau doncs també a servir aquesta residència de la 
tercera edat i residència de dia que tenim programada. Per tant, aquest primer pas, aprovant 
inicialment aquesta adhesió acceptant els seus estatuts, sotmetent l’expedient a informació 
pública, disposant que no es presenten al·legacions, llavors l’acord esdevindrà automàticament 
definitiu, etcètera, és a dir, quan acabem confirmant tot això i efectivament passem a formar part 
d’aquest consorci, una de les nostres idees és treure-li tot el suc al consorci i una de les primeres 
qüestions i que estava detallada i, diguéssim, concretada en l’informe que tots vostès hauran 
pogut llegir, és aquesta feina de disseny, de valoració, de projectació d’aquesta residència de la 
tercera edat. Aquesta quota són 675,16 euros, i els demano al conjunt dels regidors i regidores 
que votin a favor d’aquesta adhesió. Gràcies. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
18.- PLA DE DROGUES I PANTALLES. 
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), així 
com l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer, 
estableixen que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.  



       
  
 

 
92/180 

 
En concret, l’article 25.2 de la LRBRL, apartats e), j), l) i n), atribueix al municipi com a 
competències pròpies l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social; la protecció de la salubritat pública; la 
promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure i les activitats i les 
instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació de l’oci i el turisme, entre d’altres. Així mateix, 
l’article 66.3 del TRLMC, apartats h), k) i n), també atribueix competència en matèria de 
protecció de la salubritat pública; la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció 
socials i les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació de l’oci i el turisme. 
 
En aquest sentit, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, al seu article 7, preveu com 
a situacions amb necessitat d’atenció especial i destinataris dels serveis socials, especialment, 
les persones que estiguin en situacions, entre d’altres, de d) Drogodependències i altres 
addiccions.  
 
En exercici d’aquestes competències municipals, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès engegà 
l’any 2006 el “Pla marc sobre drogues i altres comportaments de risc”, document que va 
constituir el marc per treballar coordinadament un conjunt d’activitats preventives, de 
tractament i d’inserció alhora que s’oferí a la ciutadania del municipi una xarxa de recursos i 
serveis relacionats amb l’ús de les drogues.  
 
L’any 2011, l’Àrea de Salut Pública de Sant Cugat del Vallès, va proposar la realització d’un 
diagnòstic amb l’objectiu de conèixer quina era la realitat del consum entre les persones joves i 
adolescents de Sant Cugat, per tal d’obtenir dades a partir de les quals orientar les noves línies 
d’actuació. La informació obtinguda durant la recerca va proporcionar dades i informació per a 
l’elaboració de les línies d’actuació adients al territori.  
 
L’any 2012, l’Ajuntament va impulsar l’elaboració del “Pla d’actuació sobre els consum de 
drogues entre els i les adolescents de Sant Cugat del Vallès”. Aquesta proposta es va realitzar 
amb l’assessorament del SPOTT (Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències) 
de la Diputació de Barcelona i la consultoria SPORA Sinergies. 
 
Fruit d’aquest encàrrec és l’inici del desplegament del Pla d’actuació sobre el consum de 
drogues entre els i les adolescents de Sant Cugat del Vallès, que ha estat el marc de referència 
de les actuacions de promoció i prevenció de la salut en matèria de substàncies des de 
novembre del 2014 a finals de 2018. En aquella ocasió, aquest pla no va seguir un procediment 
d’aprovació formal, però va ser el marc de referència tècnic i polític fins que es va iniciar 
l’encàrrec d’actualització i reformulació del Pla 1Segon: informa’t, decideix, viu: Pla de 
prevenció de riscos i promoció de la salut en relació al consum de drogues i l’ús de pantalles 
que ha de servir de marc de referència durant el període 2020-2024 a Sant Cugat del Vallès. 
 
L’objectiu principal d’aquest pla és donar resposta a la necessitat del municipi de reduir els 
problemes relacionats amb les drogues i l’ús de pantalles des d’un abordatge preventiu, 
socioeducatiu i comunitari, fent referència a la corresponsabilitat dels diferents actors socials, 
organitzacions i institucions en la resposta als problemes relacionats amb les conductes de risc 
a Sant Cugat del Vallès.  
 
Entre les novetats incorporades en el Pla 1Segon, destaquen, l’abordatge de l’ús de pantalles, 
la promoció de la salut també entre les persones joves majors d’edat, les intervencions 
adaptades a realitats singulars del territori santcugatenc, alhora, que consolida algunes eines 
que el Pla anterior va aportar al municipi i que s’han demostrat d’utilitat, com l’assessoria, la 
http://1segon.cat/ o les intervencions en oci nocturn.  
 
Els objectius generals del Pla són: 
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 Promoure les condicions per tal de dotar a la població de Sant Cugat del Vallès 
d’habilitats i recursos que la capacitin en la pressa de decisions i la gestió saludable 
dels consums de drogues i l’ús de pantalles. 

 Reduir els problemes associats al consum de drogues i l’ús de pantalles. 
 Detectar i intervenir de manera precoç davant possibles problemes associats al consum 

de drogues i usos de les pantalles. 
 Promoure accions i projectes que fomentin el benestar emocional d’adolescents i joves 

i els seus nuclis de convivència, en aquells casos en què apareixen problemes derivats 
del consum de drogues i/o del mal ús de les pantalles. 

 
El document objecte d’aprovació conté uns 24 objectius específics i d’altres objectius operatius 
que es desenvoluparan per àmbit d’actuació i nivell preventiu, d’acord amb el Pla d’acció inclòs 
en el document. En el pla de treball es detallaran accions, població diana, temporalització, 
agents implicats, indicadors, instruments d’avaluació i cost. També compte amb una estructura 
organitzativa conformada per una comissió de treball, vinculada al Consell Sectorial de Serveis 
Socials, Sanitat i Ciutadania, i un Equip tècnic.  
 
Tanmateix, recull les necessitats municipals que s’han anat detectant durant la seva elaboració, 
obtingudes a partir de l’anàlisi de la informació recollida al llarg de tot el procés de diagnosi, 
tant de fonts d’informació externes com internes, que afecten principalment als entorns escolar, 
familiar, d’oci i lleure i comunitari. 
 
I per últim, el Pla incorpora en l’Annex I, tota la normativa sobre la matèria i distribució 
competencial entre l’Estat, Comunitats Autònomes i municipis, així com les matèries connexes 
al consum de drogues i altres addiccions (protecció de la salut, educació sanitària, assistència 
social, drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, etc...). 
 
En l’expedient administratiu queda acreditada la disponibilitat pressupostària per aquest 
exercici 2020, a càrrec de les aplicacions 11603019.61800.31100.2279903.11603 Promoció de 
la Salut: Prevenció de la Salut i Drogues, amb un crèdit total consignat de 16.000 €, i la 
11602502.61800.31101.2269901.11602. Promoció de la Salut: Contractació Assessoria 
Drogues, amb un crèdit total consignat de 26.300 €, vinculada a una contractació externa 
vigent, sens perjudici d’adoptar-se el compromís necessari per tal de dotar amb crèdit suficient i 
adequat els propers exercicis.  
 
Consten a l’expedient els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’àmbit de Drets 
Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància, on s’analitza la necessitat i oportunitat d’aprovar el 
Pla 1Segon: informa’t, decideix, viu, tot informant favorablement l’aprovació del mateix, 
atenent a la potestat d’autoorganització dels municipis prevista a l’article 4.1.a) de la LRBRL, i 
per aplicació analògica dels articles 52.2 d) del TRLMC i l’article 22.2 d) de la LRBRL. A 
aquests efectes, caldrà el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la 
Corporació, de conformitat amb l’article 114.1 del TRLMC i 47.1 la LRBRL. 
  
Així mateix, cal tenir en compte que la durada del Pla és superior a 4 anys, i per tant, el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar compromisos o autoritzacions de despeses superiors a 4 
anualitats, d’acord amb l’article 174.5 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
La competència per aprovar aquest acord correspon al Ple, atenent a la potestat 
d’autoorganització dels municipis prevista a l’article 4.1.a) de la LRBRL, i de conformitat amb 
els articles 52.2 d) del TRLMC i l’article 22.2 d) de la LRBRL. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Drets socials i igualtat,  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
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Primer.- APROVAR el Pla 1Segon: informa’t, decideix, viu: Pla de prevenció de riscos i 
promoció de la salut en relació al consum de drogues i l’ús de pantalles, que ha de servir de 
marc de referència durant el període 2020-2024 a Sant Cugat del Vallès. 
 
Segon.- APROVAR la proposta continguda al Pla 1Segon: informa’t, decideix, viu sobre la 
creació de la Comissió de Treball i de l’Equip Tècnic, composició i funcions, que haurà de 
formalitzar-se d’acord amb l’article 3 del Reglament del Consell Sectorial de Serveis Socials, 
Sanitat i Ciutadania. 
 
Tercer.- ASSUMIR el compromís de dotar amb crèdit suficient i adequat els exercicis 
successius, de conformitat amb allò establert per l’article 174 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. 
 
Quart.- PUBLICAR el Pla 1Segon en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Portal de Transparència de l’Ajuntament i a la pàgina web, de conformitat amb l’article 8.1 
i) i 12 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
Cinquè.- TRASLLADAR els presents acords a la Presidència i Secretaria del Consell Sectorial 
de Serveis Socials, Sanitat i Ciutadania, als efectes escaients. 
 
Sisè.- TRASLLADAR els presents acords a la Tinença d’Alcaldia de Drets Socials, Igualtat, 
Ciutadania, Salut i Infància, a la Tinença d’Alcaldia de  Cultura, Educació, Universitat, Esport, 
Joventut i Memòria Històrica, a la Regidora de Ciutadania, Salut i Esports, a la Regidora 
d’Educació Universitat i Memòria Històrica, Co-regidoria de Joventut, a la cap de Servei de 
Serveis Socials, a la cap de Servei d’Esports, al cap de Servei de Cultura i Joventut, a la cap de 
Servei d’Educació, a l’Intendent en cap Policia Local, a Intervenció, a Tresoreria i a l’Àmbit 
d’Economia i Hisenda. 
 

Torn de presentació 
 

. Regidora delegada de Ciutadania i Salut i Esports, Sra. Gemma Aristoy: Molt bona tarda a 
totes i tots. Després d’uns quants mesos d’haver compartit amb vostès aquest Pla de Drogues i 
Pantalles a les Comissions Informatives, el portem a aprovació. És un pla que ha estat 
desenvolupat de la mà de la Diputació de Barcelona. L’objectiu principal d’aquest és donar 
resposta a aquesta necessitat del municipi, de reduir els problemes relacionats amb les drogues i 
com a novetat hi ha aquesta incorporació en l’ús de les pantalles dins d’un abordatge sobretot 
preventiu, socioeducatiu i comunitari, fent referència a la coresponsabilitat dels diferents actors 
socials, organitzacions i institucions en la resposta als problemes relacionats amb les conductes 
de risc aquí a Sant Cugat. Entre les novetats, com deia abans, destaquem l’abordatge d’aquest 
ús de pantalles, però també la promoció de la salut entre les persones més joves, però majors 
d’edat, les intervencions adaptades a la realitat singular del territori santcugatenc i alhora que 
consolida algunes eines del pla anterior, que va aprovar el municipi i que s’ha demostrat d’utilitat, 
com l’assessoria, com la web d’1segon.cat, o les intervencions en l’oci nocturn. En el document 
està tot detallat i, bé, el portem a aprovació, si els sembla adequat. Gràcies. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT, VIA PÚBLICA I BENESTAR 
ANIMAL 
 
Desenvolupament Urbà i Habitatge 
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19.- INICI DELS TREBALLS PER A L'ESTUDI DE POTENCIONALITATS ENVERS 
EVENTUAL MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENT DE L'ÀMBIT IDENTIFICAT GRÀFICAMENT 
EN EL PLÀNOL QUE S'INCORPORA D'ANNEX A LA PRESENT PROPOSTA, AMB 
L'OBJECTIU DE CREAR SÒL PER FER FRONT A LES NECESSITATS MUNICIPALS DE 
CONSTRUCCIÓ D’ALLOTJAMENT DOTACIONAL I/O D’HABITATGE PÚBLIC EN RÈGIM 
DE LLOGUER. (Exp. núm. 17115/2020 - 83006/20) 
 
En informe tècnic de data 16.06.2020 encarregat per la direcció de l’Àmbit de Gestió 
d’Urbanisme i Projectes al servei de Planejament i Gestió, es fa palès el fet que malgrat el parc 
d'habitatge destinat a polítiques socials s'ha incrementat els darrers anys, s'observa que el 
conjunt del mateix es situa al voltant del 2 per cent del parc d'habitatge existent a Catalunya i, 
per tant, lluny de la mitjana dels principals països de la Unió Europea. D’altra banda i per efecte 
de la crisi econòmica, s’ha constatat la caiguda sobtada que va patir el crèdit hipotecari i, 
consegüentment, l'accés a l'habitatge en règim de propietat, provocant que l'accés a l'habitatge 
en règim de lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l'ús equivalent, adquireixi més 
rellevància en una situació desfavorable. En aquest sentit, s'aprecia la necessitat de dur a 
terme mesures immediates per moderar aquests preus a través de l'augment general de l'oferta 
d'aquest tipus d'habitatge i, en particular, en l'àmbit de l'habitatge de protecció pública. 
 
En concordança amb tot això, una de les prioritats del govern municipal és fer front a la forta 
demanda d’habitatge d’una part de la població de la ciutat que està exclosa del mercat privat, i 
de manera molt especial per fer front a l'atenció a les persones en situació de risc d'exclusió 
residencial i d'emergència social. Per això, un dels seus objectius de mandat és la creació de 
sòl per a la construcció d’habitatge assequible i així incrementar de manera efectiva l'oferta 
general d'habitatges a preus moderats i, en especial, d'habitatges de protecció pública en règim 
de lloguer, així com facilitar-ne l'accés a la població amb recursos econòmics insuficients. 
 
Entre d’altres, una de les modalitats d’habitatge assequible és la que s’estableix a la legislació 
urbanística que habilita al planejament urbanístic a la creació de sòl qualificat com a Sistema 
urbanístic d'equipaments comunitaris destinat a habitatge dotacional públic. 
 
El Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge 
ha modificat aquest tipus de sistema definint l'allotjament dotacional en substitució dels 
habitatges dotacionals públics. Segons el propi decret llei, “La definició és conseqüència de la 

modificació que el mateix Decret llei opera sobre el text refós de la Llei d'Urbanisme per integrar el 
sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics en el sistema urbanístic d'equipaments comunitaris. Es 
tracta d'obrir aquest tipus d'allotjament cap a una tipologia més diversa, més adaptable a les necessitats 

de residència temporal de col·lectius diversos i, per tant, més funcional.” 
 
En aquest sentit, el referit Decret llei 17/2019 ha modificat l'apartat 5 de l'article 34 del text refós 
de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera següent: 
 
“5. El sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els equipaments de 

caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport, 
d'allotjament dotacional i els altres equipaments que siguin d'interès públic o d'interès social. A aquest 
efecte, és equipament d'allotjament dotacional el que es destina a satisfer les necessitats temporals 
d'habitació de les persones, en règim d'ús compartit de tots o una part dels elements de l'allotjament amb 
altres usuaris, o en règim d'ús privatiu d'un habitatge complet, per raó de: a) Dificultat d'emancipació; b) 
Requeriments d'acolliment, d'assistència sanitària o d'assistència social; c) Feina o estudi; d) Afectació per 

una actuació urbanística.” 
 
Així doncs, podria resultar oportú estudiar aquells emplaçaments de la ciutat que per la seva 
qualificació, superfície, comunicacions o entorn siguin aptes, directament o potencial, poden 
estar en disposició d’acollir aquestes polítiques de creació d’habitatge assequible i/o allotjament 
dotacional i d’acord amb les indicacions de la direcció de l’Àmbit de Gestió d’Urbanisme i 
Projectes, un dels emplaçaments susceptible d’estudi per assolir aquesta finalitat és el relatiu a 
l’àmbit identificat gràficament en el plànol que s’incorpora d’annex a la present proposta. 
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Davant d’aquestes premisses i, amb la finalitat establerta a l’article 2 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC, en el que 
segueix) en el sentit d’atribució de les facultats pertinents i necessàries per formular, tramitar, 
aprovar i executar els diferents instruments urbanístics de planejament i de gestió, per 
intervenir en el mercat immobiliari i per regular i promoure l'ús de l'edificació i de l'habitatge i, en 
aquest sentit l’article 73.1 del TRLUC estableix l’oportunitat dels òrgans competents per a 
l’aprovació inicial de les figures de planejament de suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també l’atorgament 
de llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, amb la finalitat d’estudiar-ne la possibilitat de modificar les dites figures de 
planejament. 
 
D’acord amb el que determinen els articles 76.2 del TRLUC en relació amb l’article 107.2 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC, 
en el que segueix) posats en concordança amb l’article 58 de la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC, en el que segueix), 
la iniciativa per a la formulació del planejament urbanístic és sempre pública i correspon als 
ajuntaments, per acord de l’òrgan competent. 

 
L’acord de suspensió potestativa previst per l’article 73.1 del TRLUC s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona i s'ha de referir, en qualsevol cas, a un àmbit 
concret i identificat gràficament. El plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió es grafiarà a 
l’escala adequada i amb detall i claredat suficients, posant-lo a disposició dels ciutadans durant 
el termini de suspensió, i els efectes de la suspensió de llicències i tramitació de procediments 
per a àmbits determinats no podrà durar més d'un any. No obstant això, la seva durada serà de 
dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament 
i, un cop exhaurits els efectes de l'acord de suspensió, no se'n pot adoptar cap de nou, pel 
mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data 
d'exhauriment dels efectes. 
 
S’ha de tenir en compte, en aplicació de l’article 73.1 TRLUC, el que disposa l’article 104 del 
RLUC en el sentit que, en tot cas, resten garantits els drets reconeguts en aquest precepte 
respecte de les persones que, amb anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió, 
haguessin instat la tramitació dels procediments que restin suspesos com a conseqüència 
d’aquest acord. 
 
El Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació inicial i provisional del planejament general 
d’acord amb l’article 22.2.c) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL, en el que segueix) i l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC, en el que 
segueix). El quòrum necessari per a la vàlida adopció dels acords és el de majoria absoluta 
d’acord amb l’article 47.2. ll) de la LRBRL i l’article 114.2. k) del TRLMC. 
   
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de desenvolupament urbà, habitatge i via 
pública. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- INICIAR els treballs per a l’estudi de potencialitats de l’emplaçament identificat 
gràficament en el plànol que s’incorpora d’annex a la present proposta, amb l’objectiu de crear 
sòl d’equipament públic per fer front a les necessitats municipals de construcció d’allotjament 
dotacional i d’habitatge públic en règim de lloguer, d’acord amb l’informe tècnic de data 
16.06.2020 encarregat per la direcció de l’Àmbit de Gestió d’Urbanisme i Projectes al servei de 
Planejament i Gestió, en base als elements de fet i fonaments de dret invocats i d’acord amb 
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l’informe jurídic de data 23 de juny de 2020, els quals s’incorporen al text de la present 
proposta, com a motivació de la mateixa, de conformitat amb l’article 88.6 de la LPAC.  
 
Segon.- SUSPENDRE, a l’empara de l’article 73.1 del TRLUC, atenent a l’oportunitat d’estudi 
manifestada en el punt primer anterior i en l’àmbit identificat gràficament en el plànol que 
s’incorpora d’annex a la present proposta, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i 
de projectes de gestió urbanística i d'urbanització en el mateix àmbit, com també suspendre 
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
Tercer.- DETERMINAR que els efectes de la present suspensió de plans, projectes, llicències i 
autoritzacions connexes per a l’àmbit definit gràficament en el plànol adjunt no podrà durar més 
d'un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit 
d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l'acord de 
suspensió, no se'n podrà adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins 
que no hauran transcorregut tres anys des de la data d'exhauriment dels efectes. 
 
Quart.- PUBLICAR el present acord i el plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió 
mitjançant Edicte a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El referit Edicte de 
suspensió, juntament amb el plànol, restaran així mateix publicats al tauler d’edictes electrònic 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al qual tauler es pot accedir des de l’enllaç 
https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes i també a disposició del públic en les oficines del 
servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d’acord 
amb l’article 73.3 del TRLUC en relació amb l’article 102.3 del RLUC.  
 
Cinquè.- CONSTATAR la interrupció automàtica, a l’empara de l’article 104.1 del RLUC, dels 
procediments de tramitació de plans i projectes o d'atorgament de llicències que ja estiguessin 
iniciats, procedint-se a notificar l'acord de suspensió a les persones interessades en els 
procediments corresponents.   
 
Annex I:  Plànol de delimitació de l’àmbit corresponent a l’acord de suspensió potestativa de 
suspensió de llicències i tramitació de procediments. 

https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes
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Torn de presentació 

 
. Tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Sr. Francesc Duch: Molt bé, 
moltes gràcies alcaldessa. Bona tarda regidors, regidores. Aquest punt ja es va tractar a la 
corresponent Comissió Informativa. En tot cas, perquè la resta de persones que avui estan aquí 
estiguin al cas, això parteix, aquest punt, amb la voluntat de la forta demanda d’habitatge d’una 
part de la població de la ciutat que està exclosa del mercat privat i de manera molt especial per a 
fer front a l’atenció de les persones en situació de risc d’exclusió. Com sabem, el sòl de Sant 
Cugat comença a ser un bé escàs i, per tant, unes idees força del Departament de 
Desenvolupament Urbà i Habitatge és la de no malgastar el poc sòl urbà que queda en el 
municipi i en aquesta línia el departament ja fa temps que està estudiant diferents indrets del 
municipi i aquest, precisament, era un d’ells. De fet, en aquest mateix indret, que sabeu, és una 
parcel·la de 8.200 m2, situat a la Carretera de Vallvidrera, cantonada amb Vallseca i Camí de 
Can Minguet, on el planejament vigent preveu la construcció de 19 habitatges unifamiliars. 
Llavors, arran d’uns primers estudis que estaven fent, vam veure donat les característiques 
especials d’aquest indret a tocar de zona amb edificis plurifamiliars, la conveniència de repensar 
aquesta peça amb un model de més densificació, en aquest cas, seguint el costat oest que ja 
venia en aquesta línia, amb la finalitat bàsica d’això, d’aconseguir habitatge assequible, el màxim 
possible i, per tant, en aquesta línia avui proposem això, iniciar d’una forma més..., constatar a 
l’inici dels treballs de l’anàlisi per una possible modificació del planejament en aquesta peça, que 
permeti més habitatge públic assequible, tant per la banda privada com per la banda pública i, per 
tant, fer la corresponent suspensió de llicències durant 1 any per tenir temps per arribar a un 
acord amb la propietat i poder proposar aquesta modificació de planejament. Moltes gràcies.  
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Joan Puigdomènech, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Bona tarda. 
Ens proposen en aquest punt iniciar un estudi d’una parcel·la que està en espera i seguirà estant 
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durant un temps en espera al davant mateix de l’Escola d’Arquitectura del Vallès. Per descomptat 
ja es poden imaginar que per motius professionals jo cada dia el tinc al davant aquell solar i què 
és el què passa? Doncs que és una parcel·la dintre de la ciutat que té una sèrie de dificultats: la 
primera d’elles és, precisament, que la propietat d’aquesta parcel·la està molt subdividida i a més 
existeixen, fins i tot, algun tipus de construccions, diguem-ho així, de dubtosa legalitat, per dir-ho 
així; i també el què passa és que és una parcel·la que per un cantó de la ciutat, per un cantó 
d’aquesta parcel·la que dóna a la Carretera de Vallvidrera ja hi ha una implantació força important 
d’habitatge col·lectiu, però per l’altre cantó exactament doncs hi ha una profusió d’habitatge 
unifamiliar, algunes d’elles, d’aquestes construccions d’habitatge unifamiliar, són recents, a més. 
Per tant, efectivament, hi ha d’haver un estudi que d’alguna forma faci la transició des d’una zona 
d’habitatge unifamiliar cap a una zona d’habitatge col·lectiu. Ens proposen fer un estudi i és clar, 
hi votarem a favor, perquè això s’ha d’estudiar, perquè és complex, i, per tant, votarem a favor. 
 
. Tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Sr. Francesc Duch: En tot cas, 
evidentment som conscients de les pegues i de les dificultats que hi ha en aquesta parcel·la i, 
evidentment, s’estan estudiant en aquesta línia també de pensar la part de cessió d’equipaments, 
intentant posar-la que separi una franja de l’altra, per tant, ja ho tenim avançat en aquesta línia i, 
per tant, esperem que acabi bé, amb la idea d’això, de que l’Administració té la potestat de 
modificar el planejament i, per tant, la idea és fer-ho de la millor manera possible. 
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:       21 (Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:    0  
Abstencions:       3 (Cs) 
 
20.- INICI DELS TREBALLS PER A L'ESTUDI ENVERS EVENTUAL MODIFICACIÓ DE 
PLANEJAMENT DE L'ÀMBIT IDENTIFICAT GRÀFICAMENT EN EL PLÀNOL QUE 
S'INCORPORA D'ANNEX A LA PRESENT PROPOSTA, AMB L'OBJECTIU DE PRESERVAR 
ELS VALORS PATRIMONIALS DEL CAFÈ CATALUNYA I DEL CONJUNT 
ARQUITECTÒNIC I URBÀ ON S'INTEGRA (EXPEDIENT NÚM. 18163/2020 - 83007/20). 
 
En informe tècnic de data 23 de juny de 2020 encarregat per la direcció de l’Àmbit de Gestió 
d’Urbanisme i Projectes al servei de Planejament i Gestió, es fa palès el fet que la Revisió del 
Pla Especial de Protecció de Patrimoni arquitectònic i Catàleg de Sant Cugat del Vallès, 
aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
sessions de data 30.04.2008 (publicat al DOGC núm. 5275 de 10.12.2008) i 13.05.2010 de 
correcció d’errades materials (publicat al DOGC núm. 5699 de 24.08.2010) va incloure dins el 
nivell de protecció B, establint les seves determinacions, a la fitxa B-2 Cafè Catalunya. Es 
tracta d’un conjunt arquitectònic amb valor patrimonial per ser “una interessant mostra de 

l’arquitectura racionalista dels anys 30, pràcticament l’única que queda al nucli antic sense modificacions 

substancials”, segons transcripció literal de l’esmentada fitxa B-2. Acompanyant l’anterior pla, la 
modificació puntual del PGM que requereix la Revisió del Pla Especial de Protecció de 
Patrimoni arquitectònic i Catàleg de Sant Cugat del Vallès, aprovada definitivament per acord 
del Govern de data 11.11.2008 (publicat al DOGC núm. 5265 de 25.11.2008), va qualificar les 
esmentades finques de Zona de casc antic (clau 12*), reduint l’amplada del vial i establint unes 
determinacions volumètriques complementàries segons la modificació M-4 per tal de “permetre 

la protecció de les façanes i volumetries actuals de l’edifici del cafè Catalunya sense pèrdua de 

l’aprofitament edificador”. 
 
El 14.01.2020 el Museu de Sant Cugat emet informe, en seu de sol·licitud d’enderroc i obra 
nova per construir una edificació plurifamiliar entre mitgeres, amb la següent conclusió segons 
transcripció literal: 
 
“(...) per tal de preservar els valors patrimonials del Bar Catalunya i del conjunt arquitectònic i urbà on 

s’integra, cal dur a terme les següents accions de manera coordinada: 
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1. declaració de la finca com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) amb el següent abast: 
 
a. el local del Bar Catalunya en la seva totalitat (entorn arquitectònic, elements interiors que li confereixen 
caràcter). 
b. les façanes del bloc d’habitatges que inclou el local del bar i de l’habitatge del C/ Valldoreix 78. 
c. les volumetries i espais rellevants dels dos edificis esmentats, atès l’interès històric que presenten tant 
en ells mateixos (espais originals i ben conservats – cuines, alcoves, etc.), com per formar part i donar 
sentit al conjunt. 
 
2. inici dels tràmits necessaris per aturar el risc d’enderroc imminent sobre el conjunt (suspensió de 
llicències) i adequar el planejament (Pla General Metropolità i Revisió del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat) a la conservació de les edificacions d’interès (edifici d’habitatges, 
casa pagesa), ressituant l’edificabilitat existent a la finca. 
 

(...)”  
 
Davant d’aquestes premisses i, amb la finalitat establerta a l’article 2 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC, en el que 
segueix) en el sentit d’atribució de les facultats pertinents i necessàries per formular, tramitar, 
aprovar i executar els diferents instruments urbanístics de planejament i de gestió, per 
intervenir en el mercat immobiliari i per regular i promoure l'ús de l'edificació i de l'habitatge i, en 
aquest sentit l’article 73.1 del TRLUC estableix l’oportunitat dels òrgans competents per a 
l’aprovació inicial de les figures de planejament de suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també l’atorgament 
de llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, amb la finalitat d’estudiar-ne la possibilitat de modificar les dites figures de 
planejament. 
 
D’acord amb el que determinen els articles 76.2 del TRLUC en relació amb l’article 107.2 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC, 
en el que segueix) posats en concordança amb l’article 58 de la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC, en el que segueix), 
la iniciativa per a la formulació del planejament urbanístic és sempre pública i correspon als 
ajuntaments, per acord de l’òrgan competent. 

 
L’acord de suspensió potestativa previst per l’article 73.1 del TRLUC s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona i s'ha de referir, en qualsevol cas, a un àmbit 
concret i identificat gràficament. El plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió es grafiarà a 
l’escala adequada i amb detall i claredat suficients, posant-lo a disposició dels ciutadans durant 
el termini de suspensió, i els efectes de la suspensió de llicències i tramitació de procediments 
per a àmbits determinats no podrà durar més d'un any. No obstant això, la seva durada serà de 
dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament 
i, un cop exhaurits els efectes de l'acord de suspensió, no se'n pot adoptar cap de nou, pel 
mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data 
d'exhauriment dels efectes. 
 
S’ha de tenir en compte, en aplicació de l’article 73.1 TRLUC, el que disposa l’article 104 del 
RLUC en el sentit que, en tot cas, resten garantits els drets reconeguts en aquest precepte 
respecte de les persones que, amb anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió, 
haguessin instat la tramitació dels procediments que restin suspesos com a conseqüència 
d’aquest acord. 
 
Els serveis jurídics municipals han emès informe el dia 1 de juliol de 2020, amb nota de 
conformitat de la Secretaria General. 
 
El Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació inicial i provisional del planejament general 
d’acord amb l’article 22.2.c) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL, en el que segueix) i l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC, en el que 
segueix). El quòrum necessari per a la vàlida adopció dels acords és el de majoria absoluta 
d’acord amb l’article 47.2. ll) de la LRBRL i l’article 114.2. k) del TRLMC. 
   
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de desenvolupament urbà, habitatge i via 
pública. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- INICIAR els treballs per a l’estudi i eventual elaboració de proposta de modificació de 
planejament general a l’emplaçament identificat gràficament en el plànol que s’incorpora 
d’annex a la present proposta, amb l’objectiu de preservar els valors patrimonials del Cafè 
Catalunya i del conjunt arquitectònic i urbà on s’integra, d’acord amb l’informe tècnic de data 23 
de juny de 2020 encarregat per la direcció de l’Àmbit de Gestió d’Urbanisme i Projectes al 
servei de Planejament i Gestió, en base als elements de fet i fonaments de dret invocats i 
d’acord amb l’informe jurídic de data 1 de juliol de 2020, els quals s’incorporen al text de la 
present proposta, com a motivació de la mateixa, de conformitat amb l’article 88.6 de la LPAC.  
 
Segon.- SUSPENDRE, a l’empara de l’article 73.1 del TRLUC, atenent a l’oportunitat d’estudi 
manifestada en el punt primer anterior i en l’àmbit identificat gràficament en el plànol que 
s’incorpora d’annex a la present proposta, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i 
de projectes de gestió urbanística i d'urbanització en el mateix àmbit, com també suspendre 
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
Tercer.- DETERMINAR que els efectes de la present suspensió de plans, projectes, llicències i 
autoritzacions connexes per a l’àmbit definit gràficament en el plànol adjunt no podrà durar més 
d'un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit 
d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l'acord de 
suspensió, no se'n podrà adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins 
que no hauran transcorregut tres anys des de la data d'exhauriment dels efectes. 
 
Quart.- PUBLICAR el present acord i el plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió 
mitjançant Edicte a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El referit Edicte de 
suspensió, juntament amb el plànol, restaran així mateix publicats al tauler d’edictes electrònic 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al qual tauler es pot accedir des de l’enllaç 
https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes i també a disposició del públic en les oficines del 
servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d’acord 
amb l’article 73.3 del TRLUC en relació amb l’article 102.3 del RLUC.  
 
Cinquè.- CONSTATAR la interrupció automàtica, a l’empara de l’article 104.1 del RLUC, dels 
procediments de tramitació de plans i projectes o d'atorgament de llicències que ja estiguessin 
iniciats.  
 
Sisè.- TRASLLADAR el present acord al servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, l’Edificació i 
Activitats, als efectes que aquest pugui donar compliment al deure de notificació determinat en 
l’article 104.1 del RLUC, si escau, i als Museus de Sant Cugat, als efectes informatius oportuns. 
 
Annex I:  Plànol de delimitació de l’àmbit corresponent a l’acord de suspensió potestativa de 
suspensió de llicències i tramitació de procediments. 
 

https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes
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Torn de presentació 

 
. Tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Sr. Francesc Duch: Aquest 
expedient també es va explicar en el seu moment i així com l’expedient que hem dit d’abans, 
diguéssim, tenia la finalitat de densificar i anar a buscar una proporció més raonable d’habitatges 
en el territori, tot i que al final la proposta que fem és semblant, el punt de partida és molt diferent. 
Aquí partim de dos expedients entrats a l’Ajuntament amb una llicència d’enderroc i amb una 
llicència d’obra nova, per executar a la parcel·la a una parcel·la que com tots coneixeu, la del Bar 
Catalunya, per tant, de màxima centralitat en el municipi: Lluís Companys, Valldoreix, i Plaça de 
Lluis Millet. A partir d’aquí, en el corresponent informe que es va demanar a Patrimoni es va 
posar de manifest que segurament la fitxa del catàleg que en el seu moment es va fer i que deia 
unes determinades coses era insuficient per la voluntat municipal i els criteris de conservació 
d’avui en dia. Per tant, més enllà de només conservar una façana, es va posar en valor el valor 
patrimonial del mateix Bar Catalunya i del mateix edifici amb els habitatges que hi ha a la part 
superior. Es parla d’una interessant mostra d’arquitectura racionalista dels anys 30, pràcticament 
única que queda al municipi i sense modificacions substancials. Arran d’aquest informe i les 
corresponents visites que es van fer a l’immoble s’ha cregut oportú d’alguna manera també iniciar 
els estudis d’una possible modificació del planejament per millorar l’encaix de l’edificabilitat de la 
parcel·la dins de la mateixa parcel·la, perquè tenim la sort que aquesta parcel·la és molt gran i, 
per tant, admet altres solucions d’ubicació del sostre que li tocaria i, per tant, doncs iniciem els 
tràmits en aquest sentit, al mateix temps que també sol·licitem la suspensió de llicències que 
tenim entrades i, per tant, hem de resoldre durant el termini d’un any. Gràcies. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Joan Puigdomènech, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: En aquest 
cas, l’objectiu hauria de ser preservar el Cafè Catalunya, reordenant com bé s’ha explicat aquí, 
els drets edificatoris dintre de la seva parcel·la. O sigui, ens dóna la possibilitat de moure, 
diguem-ne, com és la distribució d’aquesta edificabilitat. S’hauria d’arribar a una modificació del 
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PGM que, a poder ser, amb l’acord de la propietat i fent una proposta que des d’un punt de vista 
econòmic fos equilibrada, o sigui, conservant aquest tipus de temes, perquè no sigui gravós fins i 
tot pel propi Ajuntament, poder oferir una preservació del Cafè Catalunya amb els seus valors 
intrínsecs, valors fins i tot patrimonials, etcètera, i també els valors culturals o de referència de la 
majoria de ciutadans de Sant Cugat que tenen el Cafè Catalunya com un referent social i, per 
tant, doncs, nosaltres hi votarem a favor perquè això s’ha d’estudiar bé i, en principi, nosaltres 
creiem que està ben encarat. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
21.- RATIFICACIÓ DECRET D'ACOMPLIMENT TRÀMIT CONSULTA PRÈVIA A 
L'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ, TRAMITAT PER 
L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (EXPEDIENT NÚM. 20690/2019 - 83004/19) 
 
Per Decret d’Alcaldia número DEC/2090/2020, de 23 de juny de 2020, fou adoptada la següent 
resolució que, en la seva part dispositiva, estableix literalment el que segueix: 
 

“Primer.- RESTAR ASSABENTATS I ACUSAR REBUDA de l’ofici subscrit pel senyor Josep Maria 

Carreras i Quilis, en la seva qualitat de Director de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques 
Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i notificat a aquest Ajuntament via Eacat en mateixa 
data, en virtut del qual i amb la finalitat de facilitar la participació dels ens locals compresos en l’àmbit 
territorial del PDU metropolità, adjunta els escrits de suggeriments i la resta de documents rebuts durant el 
període d’informació pública de l’avanç d’aquest pla metropolità per tal que, en el termini d’un mes, aquest 
Ajuntament emeti un informe o completi l’informe presentat, si ho considera necessari, tot això de 
conformitat amb el tràmit de consulta als ajuntaments afectats, amb caràcter previ a l’aprovació inicial, 
previst als articles 76.1 en relació amb el 83.1 del TRLUC.   
 
Segon.- DONAR CONFORMITAT I APROVAR, en els seus propis termes, contingut i abast, sengles 
informes tècnics municipals emesos en mateixa data 17.06.2020 pel servei de Medi Ambient i pel servei 
de Planejament i Gestió Urbanística, on es fan les aportacions que s’han considerat oportunes en relació 
amb els suggeriments efectuats en els escrits de particulars i entitats i la resta de documents rebuts 
durant el període d’informació pública de l’avanç d’aquest pla metropolità, informes que s’incorporen a la 
present resolució com a motivació específica in aliunde de l’article 88.6) de la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i que es contrauen resumidament 
al següent: 
 
2.1 De l’informe tècnic del servei de Medi Ambient es desprenen les següents consideracions efectuades 

en l’apartat de valoració del referit informe: 
 

2.1.1 Infraestructura blava 
 
Es considera molt apropiada la consideració del l’Ajuntament de Badalona on sol·licita que la 
informació relativa a la infraestructura blava es complementi amb les diferents conques 
hidrogràfiques (torrents i rieres) recollides en el Pla director de clavegueram de Badalona. També 
l’Ajuntament de Castelldefels fa menció a la importància connectora de les rieres. En aquest 
aspecte és important que la avaluació de la infraestructura blava del PDUM inclogui no 
únicament les grans conques sinó també aquelles de menor categoria però amb gran rellevància, 
especialment pel que fa a la capacitat i millora de la connectivitat. Cal tenir en compte que l’àrea 
metropolitana, especialment la plana vallesana, es caracteritza per una orografia solcada per 
multitud de rius, rieres i torrents, la importància de les quals és destacable. Per tant, l’avaluació 
de la infraestructura blava del PDUM hauria de baixar d’escala i incorporar tota la xarxa 
hidrogràfica amb valors ecosistèmics i de connectivitat ecològica, i garantir la seva protecció i 
millora ambiental. 
 

2.1.2 Infraestructura verda 
 
Diversos ens locals fan palesa la importància d’incorporar dins del infraestructura verda el parcs 
estructurants (Ajuntament de Badalona,....). En el cas de Sant Cugat del Vallès, aquesta 
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consideració pren especial importància ja que la presència de grans parcs que connecten els 
espais lliures amb la trama urbana permeten garantir uns serveis ecosistèmics i una capacitat 
connectora molt important i que el PDUM ha de deixar palesa la importància de la preservació 
d’aquests espais i els espais lliures amb els que connecten per tal de no arribar a tenir illes 
verdes isolades sense cap capacitat de relacionar-se.  
 
Garantir, potenciar i millorar els connectors ecològics existents es una preocupació compartida 
per molts, a la qual també es podria afegir la necessitat de recuperar la capacitat connectora 
d’espais degradats amb potencialitat connectora. 
 
D’acord amb l’informe del Parc Natural de la serra de Collserola, el PDUM hauria d’incorporar les 
previsions per a l’espai funcional del PEPNat, cal recordar que tot i no estar aprovat 
definitivament, el 28 de maig de 2020 es va acordar la seva aprovació provisional. L’enfortiment 
de l’espai funcional és totalment coherent amb el concepte d’infraestructura verda que propugna 
el PDUM. 
 
L’avaluació de la infraestructura verda del PDUM ha d’incorporar els parcs urbans estructurants 
que permeten la connexió dels espais lliures amb la trama urbana, alhora ha de potenciar i 
preservar els connectors ecològics existents i tenir en consideració les determinacions previstes 
en el PEPNat per a l’espai funcional. 
 

2.1.3 Mosaic agroforestal 
 
És evident la preocupació generalitzada de molts ens locals de garantir uns espais que 
s’incloguin dins de la categoria de Mosaic agroforestal i que aquests es tinguin en compte alhora 
de desenvolupar sectors planificats. Tot i la necessitat de garantir l’habitatge d’acord amb 
l’increment de població esperat i la necessitat de definir les vores de les ciutats, el PDUM ha de 
tenir com a premissa de partida la no ocupació de més sòl i aclarir el destí final d’aquells espais 
que el PGM del 76 estableix com a sòl urbanitzables no delimitats i que encara no s’han 
desenvolupat i apostar per prioritzar els àmbits susceptibles de rehabilitació enfront de la 
ocupació d’espais que tot i tenir la classificació de sòl urbanitzable, actualment formarien part del 
valuós mosaic agroforestal. 
 
També es considera interesant l’aportació que fan diversos municipis del Baix Llobregat 
d’incorporar en l’avaluació dels espais de vora també els sòls qualificats d’equipaments (clau 7b) 
a banda dels de parcs i jardins (clau 6b), per tal que en el propi PDUM estudi i doni resposta a la 
idoneïtat de desenvolupar o no aquestes reserves d’acord amb els seus valors ambientals 
actuals i les necessitats reals. 
 
Pel  que fa als punts crítics ecològics que s’identifiquen en el plànol del mosaic agroforestal, 
es comparteix la consideració feta per l’Ajuntament de Gavà en el sentit que caldria detallar-los 
en la memòria i el DIE, i especificar les repercussions que es deriven de la seva identificació. 
 
Es detecten mancances en el plànol P02 Mosaic Agroforestal, identificar correctament les àrees 
d’alt valor agrari, els parcs metropolitans i les línies dels eixos verds estructurants (Ajuntament de 
Gavà i de l’Hospitalet del Llobregat). 
 
Per tant, hi ha diverses mancances, en la memòria, el DIE i el plànol del mosaic Agroforestal que 
cal millorar. 
 
Caldria valorar la idoneïtat de que el PDUM, i dins del mosaic agroforestal, doti d’algun tipus de 
protecció aquelles àrees identificades com d’alt valor agrari, l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
ho considera oportú per al Pla d’en Reixac. En el cas de Sant Cugat el PDUM identifica  l’àmbit 
de la Torre Negra com a àrea de dinamització agrària, caldria definir que grau de preservació 
preveu el PDUM per les àrees identificades com d’alt valor agrari o com de dinamització agrària. 
En contrapartida, l’escrit de l’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de la Torre Negra, 
insisteixen que els objectius del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge no es poden assolir en el 
municipi de Sant Cugat del Vallès si no s’urbanitza l’àmbit de la Torre Negra, per la manca de sòl 
urbanitzable. 
 
Cal destacar que el planejament vigent en aquest àmbit és la Modificació puntual del Pla general 
metropolità a l’àmbit de la Torre Negra, aprovada definitivament el 29 de juny de 2018, classifica 
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majoritàriament aquest espai com a sòl no urbanitzable per adequar el creixement urbà del 
municipi i mantenir el seu caràcter rural. 
 

2.1.4 Connectivitat entre espais naturals 
 
L’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat proposa una qualificació urbanística específica per 
definir els espais que permeten una connexió ecològica entre els espais naturals, en el seu cas 
per facilitat la connexió entre el Parc Natural de la serra de Collserola i el riu Llobregat. En el cas 
de Sant Cugat del Vallès també seria interessant potenciar la connectivitat del Parc de Collserola 
amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt a través de la serra de Galliners. I en aquest darrer 
espai, el PDUM podria concretar el sòl no urbanitzable d’aquest sector tal i com ha fet constar 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet pel que fa al sòl no urbanitzable de la Serralada de 
Marina. 
 
D’acord amb l’informe del Parc Natural de la serra de Collserola, es considera imprescindible que 
el PDUM incorpori i tingui en compte els espais d’interès connector i els projectes estratègics que 
es defineixen en el PEPNat i que han estat estudiats per garantir la connectivitat ecològica 
d’aquest parc natural. 
 

2.1.5 Noves centralitats 
 
Es fa evident que el PDUM ha de tenir en compte les noves centralitats i àrees de transformació 
urbana d’interès metropolità establertes en Pla Territorial Metropolita de Barcelona (PTMB), però 
s’hauria de fer una anàlisi més profunda i valorar si cal plantejar-ne de noves o fins i tot 
descartar-ne alguna. 
 

2.1.6 Canvi climàtic 
 
Tal i com exposa l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, cal que el PDUM aposti i faciliti la 
implantació de les energies renovables tenint en compte el que disposa la Llei 16/2017, de l'1 
d'agost, de canvi climàtic per tal que els edificis de nova construcció o de gran rehabilitació 
tinguin un balanç energètic zero. 

 
2.1.7 Cicle de l’aigua  

 
El Parc Natural de la Serra de Collserola incideix en la necessitat que el PDUM analitzi com es 
pot fomentar la dinamització agrària i alhora aconseguir la reducció de la demanda d’aigua 

 
2.1.8 Classificació del sòl 

 
El Parc Natural de la Serra de Collserola fa referència a la necessitat de que el PDUM tingui en 
compte la classificació dels sòls prevista en la MPGMCo a l’àmbit del Parc Natural, actualment en 
tramitació i que va ser aprovada provisionalment el passat 28 de maig de 2020.  
 
No s’està gens d’acord a les posicions expressades en els escrits de l’Associació de Veïns de 
Sant Cugat Propietaris de la Torre Negra i Josel SLU, ja que, tot i la necessitat i l’interès públic de 
nou habitatge, una premissa primordial del PDUM és la no ocupació de més sòl no urbanitzable. I 
en el cas dels terrenys als que fan referència estan actualment classificats com a sòl no 
urbanitzable segons el planejament vigent, d’acord amb la Modificació puntual del Pla General 
Metropolità (PGM) a l’àmbit de la Torre Negra, aprovada definitivament el 29 de juny de 2018 i 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7655 de 3 de juliol de 2018. A 
banda que el propi PDUM identifica aquests terrenys com a zona d’interès agrari. 
 

2.1.9 Habitatges en zones forestals 
 
Es fa palesa la necessitat de buscar una solució conjunta per a tot l’àmbit metropolità, pel que fa 
a per a la legalitat d’habitatges en zones forestals. 

 
2.1.10 Relació amb altres planejaments 

 
D’acord amb l’informe de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i les consideracions que ja va 
presentar l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 5495/2019, 
ratificat en el Ple municipal, cal que el PDUM tingui en consideració el PDU del Centre 



       
  
 

 
106/180 

Direccional de Cerdanyola del Vallès, que actualment es troba en tramitació, especialment pel 
que fa a la preservació del corredor verd que ha de permetre connectar Collserola amb Sant 
Llorenç del Munt. 

 
2.2 De l’informe tècnic del servei de Planejament i Gestió Urbanística es desprenen les següents 

consideracions efectuades en l’apartat valoratiu de l’informe: 
 

2.2.1 Escrit de suggeriments de l’Ajuntament de Cerdanyola aprovat el 23.01.2020 
 
Contingut 
El suggeriments presentats al·leguen diferents aspectes, entre els quals alguns relacionats amb 
el Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional, que seguidament es resumeixen. 
 
Així, esmenten que el PDU del Centre Direccional de Cerdanyola està aprovat inicialment del 30 
de juliol de 2019 i sol·liciten que el PDU de l’àmbit metropolità de Barcelona reculli les 
preexistències i tingui en compte les criteris generals d’aquest document pel que fa a les 
estratègies (corredor de Collserola – Sant Llorenç de Munt, peces d’equipaments, etc..).  
 
Assenyalen incoherències entre els dos PDUs pel que fa als plànols d’anàlisi, com que s’inclouen 
com a conreus sòls que el PDU del Centre Direccional qualifica de residencials o que no es té en 
compte el corredor que ha d’unir Collserola amb la Serralada de Sant Llorenç de Munt que el 
PDU del centre Direccional sí que respecta, entre d’altres. A més caldria que es tingués en 
compte els efectes del Centre Direccional sobre l’entorn com a generador de mobilitat i d’un nou 
centre local de Cerdanyola. 
 
En relació a les infraestructures, el document no concreta més enllà del Pla Territorial i del Pla de 
mobilitat de l’AMB; reconeixent la saturació actual de les línies ferroviàries existents que donen 
servei a Cerdanyola,  sense reflectir en els plànols de proposta les previsions dels plans sectorial 
i territorial i sense proposar alternatives que permetin cobrir aquesta mobilitat per altres mitjans. 
Sol·liciten que es tinguin en compte les millores que ja són necessàries a dia d’avui (saturació 
FGC línia Vallès – freqüència R4) i preveure noves actuacions per garantir la mobilitat sostenible 
dels nous creixements (Centre Direccional) i projectes metropolitans (Baricentro), tant si són les 
previstes com noves propostes. 

 
Valoració 
En el tràmit del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, aprovat inicialment el 30 de 
juliol de 2019, l’ajuntament va presentar al·legacions. Així, mitjançant resolució d’Alcaldia número 
DEC/5495/2019, de 10 de desembre de 2019, es va acordar donar conformitat i aprovar, en els 
seus propis termes, contingut i abast, els informes tècnics d’al·legacions emesos en data 
11.11.2019 pel servei de Mobilitat de l’àmbit de gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat; en data 
14.11.2019 pel servei de Medi Ambient del mateix àmbit de gestió i en data 5 de desembre de 
2019 pel servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’àmbit de gestió d’Urbanisme i Projectes, 
en relació a diferents aspectes, entre els quals els relatius a la mobilitat i a les infraestructures 
verdes al contingut del qual ens remetem. L’esmentat Decret va ser ratificat pel Ple municipal i 
tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat el 10 de desembre de 2019. Així, s’adjunta com 
a annex l’esmentat Decret al contingut del qual ens remetem. 
 

2.2.2 Escrit de suggeriments de l’Associació de Veïns de Sant Cugat Propietaris de la Torre Negra 
presentat el 12.12.2019 
 

  Contingut 
Exposen que durant anys l’Administració ha infringit els drets dels propietaris a promoure la 
transformació del sòl urbanitzable reconegut per la legislació urbanística i el dret d’igualtat que 
garanteix l’article 14 de la Constitució, per impedir el desenvolupament  urbanístic del sector de la 
Torre Negra en contra del criteri seguit en la resta d’àmbits de sòl urbanitzable de Sant Cugat. 
L’avanç del PDU parteix de la classificació del sector de la Torre Negra com a sòl no urbanitzable 
aprovada per l’última modificació puntual de PGM al sector, sense entrar en més consideracions, 
ni tenir en compte els recursos interposats ni les sentències precedents, malgrat que quan es van 
començar els treballs de redacció de l’avanç el sector era sòl urbanitzable. Entenen que és el 
moment adequat per plantejar una solució del sector. 

 
Al PDU li són aplicables les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), 
aprovat per acord del Govern de la Generalitat el 20 d’abril de 2010, que va incloure els terrenys 
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del sector de la Torre Negra en part com a sòl urbà i en part com a espais oberts en sol no 
urbanitzable en la Modificació del PGM, aprovada definitivament el 21 d’octubre de 2003. La 
sentència de TSJC de 18 de desembre de 2012 va declarar la seva nul·litat en quant a l’àmbit del 
sector de la Torre Negra. Consideren que la classificació urbanística de l’àmbit, de conformitat 
amb el PTMB és en part sòl urbà i en part sòl urbanitzable. 

 
També indiquen que els objectius del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge no es poden aconseguir 
en el municipi de Sant Cugat del Vallès si no s’urbanitza el sector de la Torre Negra, degut a 
l’escassetat del sòl urbanitzable al municipi, la forta demanda d’habitatges i l’elevat preu 
d’aquests. Exposen que la legislació sectorial en matèria d’habitatge defineix Sant Cugat com un 
“àrea de demanda residencial forta i acreditada”. Així mateix, la memòria del PDU contempla que 
Sant Cugat és un dels municipis amb més nombre d’empreses i consideren que aquest 
desfasament entre habitatges i llocs de treball afecta molt negativament a la mobilitat del 
transport metropolità. Calculen que per assolir el mínim del 15% d’habitatges destinats a 
polítiques socials al municipi de Sant Cugat de l’art.73 de la Llei 18/2007, Sant Cugat haurà de 
disposar de 5.000 habitatges l’any 2027 de protecció oficial. Tot això, afegit a que s‘ha reduït el 
nombre de persones per llar, amb la conseqüent necessitat més elevada d’habitatges per 
habitant, i que el preu mig de lloguer al municipi és el més elevat de l’AMB, juntament amb el 
principi de solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible i de 
protecció pública, aconsella mantenir l’ús residencial a la Torre Negra. 

 
Al·leguen raons d’interès públic que aconsellen urbanitzar Torre Negra, configurant-lo com un 
espai de finalització de la ciutat i de transició al Parc de Collserola, amb la cessió gratuïta dels 
terrenys d’espais lliures, la possibilitat de crear nous equipaments, la incorporació a la ciutat dels 
nuclis disseminats i la dotació a aquests de tots els serveis; d’acord amb el principi de 
proporcionalitat de la potestat planificadora.  

 
Manifesten que mai ha estat possible un diàleg dels propietaris amb l’administració municipal, i 
demanen que l’AMB faci de mediadora. 

 
Valoració 
A data d’avui en el sector de la Torre Negra el planejament vigent és la Modificació puntual del 
Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit de la Torre Negra, aprovada definitivament el 29 de juny 
de 2018 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7655 de 3 de juliol de 
2018. L’objectiu principal d’aquesta Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la 
Torre Negra era essencialment adequar el creixement urbà del municipi i preservar l’àmbit de 
Torre Negra del procés de transformació urbanística, tot mantenint el seu caràcter rural actual 
mitjançant la seva classificació com a sòl no urbanitzable ordinari (amb les excepcions 
corresponents als equipaments o nuclis d’edificació existents), justificant-se pels següents 
motius, segons transcripció literal de l’apartat 3.Justificació de la necessitat, l’oportunitat i la 
procedència de la modificació de la Memòria justificativa del pla : 
 
“(...) 
• En primer terme, per la coherència de la classificació de sòl no urbanitzable d’aquest àmbit amb 
el seu estat actual i la seva situació territorial, segons va reconèixer expressament, entre d’altres, 
la Sentència del TSJC núm. 123, de 16 de febrer de 2009 (relativa a la Modificació del PGM en el 
mateix àmbit de Torre Negra que es va aprovar l’any 2003), en els següents termes: “En el 
presente caso, la opción de las administracions planeadoras, fundamentalmente la municipal, por 
declarar no urbanizable este Sector de Sant Cugat no puede encontrar discusión alguna, ya que 
se trata de terrenos a los que todavía no ha llegado el desarrollo urbanístico y que se quieren 
preservar del mismo lo cual resulta de todo punto coherente con sus circunstancias físicas de 
estado y situación territorial”. 
 
• També es justifica en la idoneïtat de l’àmbit per actuar com a espai de delimitació i finalització 
de la ciutat, atès que, per la seva posició, aquest àmbit: (a) té continuïtat amb els espais lliures 
actualment existents dins de la ciutat de Sant Cugat del Vallès (tant els parcs i jardins, com els 
carrers per a vianants, com els espais lliures a l’entorn dels equipaments culturals); i (b) 
constitueix un punt de confluència articulador dels espais lliures locals que voregen el Parc de 
Collserola, de forma que actua com a espai de transició entre la ciutat i el Parc. 
 
Aquestes característiques són les que han donat lloc a un important ús social dels camins i 
espais públics existents en l’àmbit, de forma que l’interès públic de la modificació també rau en 
conjuminar l’ordenació urbanística amb la realitat d’un espai que la població ja utilitza, des de fa 
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anys, com a centre de referència d’activitats públiques d’esbarjo, esportives i de contacte amb la 
natura, que es realitzen en aquell àmbit, sens perjudici de mantenir els usos urbans ja existents 
en el mateix. 
 
• La classificació de la major part de l’àmbit com a sòl no urbanitzable també es justifica en el 
marc d’un model urbanístic de contenció del creixement del municipi de Sant Cugat del Vallès, 
que és l’adoptat per l’Ajuntament i que ja es va reflectir en l’acord subscrit, el 13 de gener de 
2001, pels grups municipals de Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya-Verds, en el qual 
s’estableix la necessitat d’estudiar els espais classificats com a sòl urbanitzable no programat per 
plantejar la seva preservació del procés de transformació. 

 
En definitiva, tot el que ha estat exposat acredita que l’objectiu de preservació del sector del 
procés de transformació urbanística, mitjançant la seva classificació com a sòl no urbanitzable 
ordinari, a l’empara de l’apartat b de l’article 32 del TRLU, és conforme amb el principi de 
desenvolupament urbanístic sostenible i està plenament fonamentada en les característiques de 
l’àmbit, en la seva posició territorial i en la seva funcionalitat i ús (...). 

 
El plànol de classificació d’aquesta modificació reconeixia les preexistències en sòl urbà de 
terrenys que, per les seves característiques o nivell de consolidació, podien tenir aquesta 
consideració i ser compatibles amb un entorn de sòl no urbanitzable; així com reconeixia els 
equipaments existents i aquelles altres instal·lacions i activitats ubicades també dins l’àmbit; 
segons segueix: 
 

 
        Retall plànol O.02. Classificació del sòl de la Modificació puntuald el PGM a l’àmbit de la Torre Negra 
 

En el tràmit de l’esmentada figura de planejament general, es va recaptar informe urbanístic i 
territorial de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUAMB) 
de 13 de juny de 2017, previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada 
pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer. D’acord amb aquest informe, es valorava 
el següent envers l’adequació de la modificació puntual del PGM al planejament territorial: 

 
“Adequació al planejament territorial 
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En primer lloc pel que fa a l’adequació al planejament territorial cal dir que si bé el Pla territorial 
metropolità de Barcelona aprovat l’any 2010 inclou la major part dels terrenys de l’àmbit de la 
Torre negra dins el sistema d’espais oberts, aquesta ordenació fou anul·lada per les sentències 
núm. 928 de 18 de desembre de 2012 i núm. 723 de 12 de desembre de 2014, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
El PTMB, segons dicta l’article 1.16, no afecta al planejament urbanístic vigent excepte pel que fa 
a les determinacions en l’àmbit de sòl no urbanitzable, i la modificació que pretenia desclassificar 
el sector de sòl urbanitzable delimitat de Torre Negra fou anul·lada per sentència. En resum, ens 
trobem en la situació en que el PTMB ha de reconèixer el planejament urbanístic vigent i tractar 
aquests sòls com a urbanitzables no delimitats. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 1.16.2, el planejament urbanístic general que s’elabori o revisi, 
els plans parcials de delimitació i les modificacions que augmentin el conjunt de sòl urbà més el 
sòl urbanitzable, han de ser coherents amb les determinacions del Pla territorial. 
 
Per últim l’article 1.16.3 determina que els plans d’ordenació urbanística municipal, o les seves 
revisions i modificacions  que s’aprovin amb posterioritat a l’entrada en vigor del PTMB, 
contindran dins la memòria un apartat explicatiu i justificatiu de la conformitat de les propostes 
amb les determinacions d’aquest pla territorial. 
 
Tenint en compte que la present modificació el que pretén és desclassificar sòl, i que el PTMB en 
aquest àmbit no fixa cap estratègia, la proposta en sí, no resulta contradictòria amb les 
determinacions de l’esmentat pla territorial. 
 
D’altra banda la proposta no es subjecta a les determinacions del Decret 146/2010, de 19 
d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola, atès que el sector queda fora 
de l’àmbit territorial de l’esmentat  Decret per sentència del TSJC.” 

 
Així, resta acreditat que el Pla Director Urbanístic és coherent amb el planejament vigent actual, 
en tant la classificació vigent de gran part de l’àmbit és de sòl no urbanitzable excepte pel que fa 
als nuclis preexistents que es troben sòl urbà, i també és conforme amb el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona, tal com va desprendre’s de l’informe territorial i urbanístic de la 
CTAUMB de 13 de juny de 2017 esmentat anteriorment. 

 
En relació al model de creixement residencial del municipi de Sant Cugat, l’esmentada 
Modificació puntual del PGM al sector de la Torre Negra anava acompanyada, com a annex 1, 
d’un document justificatiu intitulat: “Reconeixement i anàlisi del creixement residencial 1992-2016 
del municipi de Sant Cugat del Vallès i avaluació del seu dimensionat residencial”, del qual es 
conclou que en els darrers 25 anys, pel que fa la consum del sòl, s’ha orientat el creixement del 
municipi en cap al nord i oest del municipi preservant el sud de manera especial cuidant la 
transició de la ciutat amb el parc; apostant-se per un creixement residencial amb tipologia 
d’habitatge plurifamiliar localitzant-se a la part nord del municipi per sota de la B-30. Així mateix, 
l’estudi quantificava el potencial de nous habitatges superior a 5.700 unitats, i recomanava 
continuar amb el model d’implantació desenvolupat fins el moment, que  prioritzava la tipologia 
plurifamiliar i el creixement per reompliment. L’objectiu de la Modificació PGM es fonamentava 
amb el què es desprenia de l’estudi per seguir amb el model d’implantació de preservar la banda 
sud en benefici de la relació dels diferents nuclis de població amb l’espai natural de la Serra de 
Collserola. 

 
En aquest sentit, es considera que d’acord amb un dels principals objectius del Pla Director 
Urbanístic Metropolità de reforçar la solidaritat metropolitana, en relació a l’habitatge assequible, 
el PDU proposarà, en el conjunt de la metròpolis, mecanismes per proveir els teixits residencials 
d’habitatge assequible amb coordinació supramunicipal i alhora en coherència amb el model 
urbanístic de cada del municipi. Tot això tenint en compte també altres objectius, com els de 
caire ambiental, en aquest cas l’objectiu 4.Millorar l’eficiència del metabolisme urbà i minimitzar 
els impactes ambientals, pel qual es considera adient el paper que li atorga el PDU a l’àmbit de la 
Torre Negra, com a àrea de dinamització agrària dins el mosaic agroforestal; en el marc d’un 
equilibri territorial i un creixement racional per l’àrea metropolitana, en coherència amb el principi 
general de desenvolupament urbanístic sostenible contingut a la Llei d’Urbanisme. 
 

2.2.3 Escrit de suggeriments de Josel SLU presentat el 31.01.2020 
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Contingut  
Presenten un escrit en el qual al·leguen els següents dos aspectes, segons es resumeix: 
 
1r.- La improcedència d’incloure l’àmbit de la Torre Negra  com un espai de mosaic agroforestal 
de dinamització agrària, per contravenir les sentències fermes que han establert que l’esmentat 
àmbit no pot tenir la condició d’”espais oberts” del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en el 
qual es basa el PDU, ni formar part del Parc Natural de la Serra de Collserola, que implica la 
nul·litat de la proposta el PDU. 
 
El PDU ha de ser conforme amb les determinacions del PTMB. En els plànols d’informació, 
l’àmbit de la Torre Negra es comprèn dins el plànol 1.04 Sistema d’espais oberts del PTMB i dins 
el plànol 1.05.1 Espais amb figures sectorials de protecció especial. Però, d’acord amb les 
sentències fermes del TSJC nº 928/2012, de 18 de desembre i 723/2014, de 12 de desembre, 
l’àmbit de la Torre Negra ha estat exclòs dels espais oberts del PTMB, en tant els terrenys no 
tenien valors naturals i/o paisatgístics que mereixessin especial protecció.  L’al·legació indica que 
en base al caràcter de sòl urbanitzable dels terrenys de la Torre Negra del PGM, no podien 
desclassificar-se el terrenys per dispensar-los una major protecció pel seu suposat interès agrari i 
natural, quan els esmentats terrenys no eren subsumibles a la categoria de protecció preventiva. 
 
D’acord amb l’anterior, els terrenys de l’àmbit de la Torre negra no s’haurien d’incloure en el 
plànol de P.02 Proposta com espais de “Dinamització agrària” del mosaic agroforestal, ni en el 
plànol 1.04 Sistema d’espais oberts com a espais dins el PTMB i ni en el plànol 1.05.1 dins la 
delimitació del PN de la Serra de Collserola.   
 
2n.- La irracionalitat que suposa prescindir del desenvolupament urbanístic de la Torre Negra, 
pretenent incloure’l a la categoria de dinamització agrària, que a la pròpia memòria del PDU posa 
de manifest els greus problemes de l’AMB. 
 
La memòria de l’avanç del PDU reconeix, a les pàgines 94 i 95, l’esgotament del sòl disponible 
dins l’àmbit de l’AMB per atendre les necessitats d’habitatges futurs i per absorbir les previsions 
de creixement de la població, provocant que bona part de la població metropolitana hagi de 
traslladar-se fora de la mateixa. En base a unes dades de projeccions de població i llars, “la 
capacitat d’acollida de creixement de l’àrea metropolitana de Barcelona seria d’aproximadament 
287.000 persones, és a dir, sensiblement inferior als 485.000 habitants més que suposaria un 
creixement demogràfic tendencial. Com recullen les projeccions de població i llars recollides a 
l’annex, aquest excedent segurament serà superior als gairebé 200.000 habitants que surten de 
la diferència entre ambdues xifres, ja que cal considerar les variacions en la dimensió mitjana de 
les llars, així com el potencial d’habitatges estimats situats en sectors de dubtosa viabilitat. En 
qualsevol cas, posa de manifest la necessitat d’ubicar un volum considerable de població a la 
resta de la regió metropolitana o de Catalunya. Com en el cas de les estimacions en termes 
absoluts, en versions posteriors del PDU es projectaran escenaris de distribució de la població i 
els llocs de treball en els diversos municipis de l’àrea metropolitana i, fins i tot, a la resta de la 
regió i de Catalunya en funció de la seva capacitat d’acollida.” 
 
A l’anterior s’ha d’afegir, els problemes derivats de la insuficiència del parc d’habitatges existents 
en l’actualitat, al qual  es refereix la memòria del PDU a les pàgines 102 i següents.  
 
Amb aquest context, no té sentit que s’exclogui del desenvolupament urbanístic un àmbit com la 
Torre Negra, que compta amb 170 hectàrees amb les quals pal·liar les necessitats d’habitatge, 
classificant l’àmbit com a part integrant del mosaic agroforestal, amb la categoria de dinamització 
agrària, considerant a més el que es desprèn de les sentències. 
 
Sol·liciten que es rectifiqui el PDU i s’exclogui l’àmbit de la Torre Negra de la classificació de 
mosaic agroforestal, amb la categoria de dinamització agrària. 

 
Valoració 
 
1r.- Pel que fa a la improcedència d’incloure l’àmbit de la Torre Negra  com un espai de mosaic 
agroforestal de dinamització agrària, per contravenir les sentències fermes que han establert que 
l’esmentat àmbit no pot tenir la condició d’”espais oberts” del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, en el qual es basa el PDU, ni formar part del Parc Natural de la Serra de Collserola; 
cal considerar el següent: 
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Efectivament en base a les esmentades sentències, l’àmbit de la Torre Negra va quedar exclòs 
del sistema d’espais oberts del Pla territorial metropolità de Barcelona i del Decret 146/2010, de 
19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. Malgrat l’anterior, el 
planejament vigent avui dia és la Modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit 
de la Torre Negra, aprovada definitivament el 29 de juny de 2018 i publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7655 de 3 de juliol de 2018, que classifica la major part de l’àmbit 
de l’àmbit com sòl no urbanitzable ordinari. El Pla Director Urbanístic és coherent amb el 
planejament vigent actual pel que fa a la classificació de l’àmbit de Torre negra, com a sòl no 
urbanitzable, i també és conforme amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, tal com va 
desprendre’s de l’informe territorial i urbanístic de la CTAUMB de 13 de juny de 2017 esmentat 
anteriorment. 
 
Pel que fa a la identificació de l’àmbit de la Torre Negra com un espai de dinamització agrària 
dins el mosaic agroforestal identificat al plànol P.02, es considera que aquesta identificació és 
coherent amb la definició del PDU envers aquestes àrees i que l’àmbit de la Torre Negra és 
adient amb les finalitats proposades per aquestes àrees, tot englobant-se dins un dels objectius 
principals del PDU: el 4.Millorar l’eficiència del metabolisme urbà i minimitzar els impactes 
ambientals: seguidament es reprodueix literalment la definició i finalitats de les Àrees de 
dinamització agrària continguda  a la memòria del PDU:  
 
“Àrees de dinamització agrària. Són espais accessibles des de la trama urbana, alguns dels 
quals presenten situacions e mala qualitat ambiental, a causa de la pressió antròpica sobre les 
ecosistemes, i que podrien recuperar el seu caràcter agrari, ja sigui agrícola, d’explotació de la 
biomassa o de pastura extensiva. Aquests terrenys se situen a les vores dels assentaments 
urbans en dues formes, principalment: a la muntanya, en terrenys majoritàriament forestals, on 
mostren problemes relacionats amb la presència de fauna salvatge i el risc d’incendis per falta de 
gestió del territori, i a la plana, en sòls marginals, on els problemes estan relacionats 
principalment amb la provisionalitat (sòls expectants), l’ocupació per usos marginals i la 
vulnerabilitat del cicle de l’aigua (espais per a la infiltració i per a la recàrrega dels aqüífers). 
L’objectiu per aquests espais serà facilitar la implantació d’activitats agràries i crear sinergies 
entre espai urbà i espai productiu agrari. La definició dels àmbits potencialment agrícoles es farà 
basant-se en els reconeixements dels conreus històrics i en funció d’altres paràmetres com ara la 
fertilitat de sòl, l’accessibilitat i la contigüitat dels teixits urbans.” 
 
2n.- Pel que fa a l’al·legada irracionalitat d’excloure del desenvolupament urbanístic l’àmbit la 
Torre Negra, en base a les mancances en matèria d’habitatge identificades pel PDU, cal posar 
de relleu els principis i valors concrets que enumera el PDU, als quals la societat de l’AMB  
aspira a gaudir:  
 
- Una àrea metropolitana saludable.  
- Una àrea metropolitana democràtica, equitativa i socialment justa. 
- Una àrea metropolitana sostenible i resilient. 
 
Així mateix, cal recordar un dels principis generals de l’actuació urbanística que defensa la 
necessitat d’un creixement equilibrat amb una utilització racional del territori i el medi ambient, 
com és el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. Aquest principi comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals, entre 
d’altres, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. A tal efecte, en 
determinats àmbits pot prevaldre la seva preservació de creixement, per tal de garantir altres 
objectius que permetin un desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
Tercer.- TRASLLADAR la present resolució al Consell Metropolità de l’AMB, juntament amb una còpia 
dels informes relacionats al punt segon anterior, als efectes de donar compliment en temps i forma als 
tràmits d’informe i consulta, en seu prèvia a l’aprovació inicial, previstos als articles 76.1 del TRLUC en 
relació amb el 83.1 del mateix text legal i per tal que les consideracions formulades amb detall en els 
referits informes tècnics siguin degudament analitzades i valorades per l’AMB amb l’objecte de tenir-les en 
compte i, si fos el cas, introduir-los, valoració que es demana sigui expressada en la documentació a 
elaborar pel subsegüent tràmit d’aprovació inicial d’aquest pla director urbanístic. 
 
Quart.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal en la primera sessió que celebri, als efectes 

de la seva ratificació.” 
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En data 25.06.2020 i, per tant, dins del termini atorgat a l’efecte, fou traslladada l’anterior 
resolució, juntament amb una còpia dels informes en ella relacionats, al Consell Metropolità de 
l’AMB, als efectes d’exercici del dret de consulta prèvia que ostenta aquest Ajuntament, per la 
seva condició d’ens local afectat, de conformitat amb els articles 76.1 i 83.1 del TRLUC.   
 
El Ple és l’òrgan competent per aquesta ratificació d’acord amb l’article 21.1.k) en relació amb 
el 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL, en el 
que segueix) i de l’article 53.1.k) en relació amb el 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMC, en el que segueix). El quòrum necessari per a la vàlida adopció dels acords és el de 
majoria simple d’acord amb l’article 47.1 de la LRBRL i l’article 114.1 del TRLMC.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Desenvolupament urbà, habitatge i via 
pública.   
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- RATIFICAR en els seus propis termes, contingut i abast, la resolució de l’Alcaldia 
número DEC/2090/2020, de 23 de juny de 2020. 
 
Segon.- ELEVAR CERTIFICACIÓ del present acord i traslladar-la al Consell Metropolità de 
l’AMB, als efectes informatius procedents. 
 

Torn de presentació 
 
. Tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Sr. Francesc Duch: Aquest punt 
també es va explicar en el seu moment a la Comissió Informativa. En tot cas, es tracta de l’avanç 
del Pla Director Urbanístic Metropolità, en el qual, de fet per aquest Ple ja vam en el seu moment 
ratificar un decret que anava en la mateixa línia, amb els informes de Planejament, Medi Ambient 
i Mobilitat en relació a quin era el posicionament municipal en relació a aquest avanç de Pla 
Director Urbanístic. Un cop feta la resta de suggeriments, d’altres administracions i particulars, 
se’ns ha tornat a donar la possibilitat de complementar la llista de suggeriments que s’havia fet en 
aquell moment i d’aquesta manera tant des de Planejament, com des de Medi Ambient, arran 
dels suggeriments d’altres ens han completat els informes que havíem fet fins ara i en la mateixa 
línia del que s’havia tractat fins ara. Per tant, no hi ha canvis substancials, això per un tema de 
terminis no s’ha pogut portar directament al Ple, sinó que s’ha hagut de fer un decret i avui 
ratifiquem aquest decret. 
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:      21 (Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:       3 (Cs) 
 
21 bis.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REGULACIÓ 
DE L'ÚS INDUSTRIAL DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DEL SECTOR TURÓ DE CAN 
MATES - CTRA. VALLVIDRERA. (EXP. NÚM. 36258/2018 - 81006/18) 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de desembre de 2019 va adoptar l’acord que, 
en la seva part dispositiva, estableix literalment el que segueix: 

 
“Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ en els seus propis termes, contingut i abast i de conformitat amb 

allò que determina l’article 88.6 de la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPAC, en el que segueix), l’informe tècnic municipal emès per part del Servei de 
Planejament i Gestió Urbanística on les al·legacions relacionades en la part expositiva del present acord han 
estat degudament analitzades i valorades, de la forma següent: 
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Escrit formulat per l’entitat Betón Catalan, SA  
 
Contingut 
 
(1)  La Modificació de Pla parcial (MPP) pretén ampliar els usos de la zona 20/MV-4 a la parcel·la A6, en 
el sentit d’admetre com a compatible l’ús industrial de 1ª i 2ª categoria a les plantes primera i segona 
soterrani, que en l’actualitat només es permet l’ús industrial en 1ª categoria a la planta baixa. Es tracta de 
facilitar la implantació en una (o més d’una) de les tres finques de la parcel·la, sense especificar en quina, 
una activitat de concessionari de vehicles amb taller i magatzem. La modificació es justifica en afavorir el 
desenvolupament econòmic i ser la més propera al sector de Can Rabella amb ús industrial dominant. 
 
(2) La proposta obvia la incidència del nou ús sobre els criteris d’ordenació establerts al Pla Parcial del 
sector i tracta la Modificació com una actuació aïllada de dotació en sòl urbà consolidat malgrat no donar 
lloc, estrictament, a una “transformació dels usos preexistents” en els termes de la Disposició Addicional 
segona de Decret Legislatiu 1/2010, de 1 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLU). En relació a aquest tractament i l’eventual increment d’aprofitament urbanístic, que no es 
quantifica, generant incertesa, la MPP incorpora una disposició transitòria que preveu la substitució de les 
càrregues de cessió de sòl amb aprofitament i per a zones verdes i equipaments mitjançant llur equivalent 
dinerari, conforme els art. 43.4 i 100.4 del TRLU. Tanmateix, la memòria no inclou el càlcul del valor 
econòmic de la substitució com hauria de ser conforme l’apartat 4 de la Disposició Addicional indicada, 
necessari per avaluar l’oportunitat i conveniència de la iniciativa i la seva justificació econòmica i de 
mobilitat de la que es prescindeix, en contra del que estableix l’art. 59.3.c) i d) del TRLU. L’activitat de 
concessionari de vehicles amb taller té un potencial i efectes sobre la mobilitat de l’entorn a considerar i 
corregir. 
 
(3) Cal excloure, de l’ús de taller, l’especialitat de xapa i pintura per no ser adequat, ni correspondre’s amb 
l’ús dominant i la resta d’usos compatibles de la zonificació. 
 
Valoració 
 
Malgrat la mateixa entitat al·legant ha presentat escrit de retirada de les anteriors al·legacions correspon 
analitzar, d’ofici, si de l’escrit se’n desprèn alguna consideració d’interès general que afecti al pla en 
tràmit, fet pel qual es valora el següent: 
 
(1) Efectivament, l’objectiu del pla és l’indicat per l’escrit. 
 
(2) L’oportunitat i conveniència de la iniciativa es justifica en tant l’interès general de la modificació puntual 
s’emmarca en el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, tal i com es va valorar en l’informe 
emès per aquest Servei el 7 de març de 2019. Aquest principi engloba, entre d’altres, l’optimització i 
racionalització de l’ús de sòl que comporta fomentar la barreja d’usos en un barri predominantment 
residencial. Així, la modificació possibilita l’ús industrial de 1ª i 2ª categoria a les plantes baixa i primer i 
segon soterrani, per les finques qualificades amb clau 20/MV-4 de la unitat d’ordenació A6; considerant 
que aquest ús estava admès amb caràcter genèric per a totes les zones a la planta baixa, d’acord amb 
l’art 21. Pla parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera, aprovat definitivament  
el 18 de juliol de 2001.  
 
No s’obvia la incidència de l’ús proposat en l’ordenació del Pla Parcial, tota vegada que la nova versió del 
document incorpora un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, d’acord amb l’informe de l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM), emès el 3 de juny de 2019 i els informes del Servei de Mobilitat 
esmentats anteriorment; alhora que inclou un estudi econòmic i financer conforme l’art. 66 del TRLU i 89 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU); pel qual 
es justifica que la modificació  no altera els criteris, el cost global ni l’equilibri financer del sector i, per tant, 
no afecta la viabilitat econòmica del desenvolupament tal com va plantejar en el seu moment el Pla 
Parcial aprovat definitivament. 
 
Finalment, considerant que la gestió urbanística del sector no està conclosa, en relació a l’eventual 
increment d’aprofitament derivat de la concreció de l’ús industrial i atenent a l’informe del Servei de 
Valoracions i Patrimoni de 5 de març de 2018, el pla estableix mitjançant una disposició transitòria dos 
supòsits diferenciats. Aquesta disposició contempla per una banda que en cas que el pla esdevingui 
vigent abans de la liquidació definitiva de la reparcel·lació del sector, l’eventual increment d’aprofitament 
s’haurà de ponderar dins l’àmbit, mitjançant la figura de gestió que correspongui. Per altra banda, 
s’estableix que en cas que el pla esdevingui vigent un cop conclosa la gestió del sector amb la 
corresponent liquidació definitiva, el sòl tindrà la consideració d’urbà consolidat i, per tant, es tractarà 
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d’una actuació aïllada de dotació, en la qual concorreran les circumstàncies dels articles 43.3 i 100.4.c del 
TRLU, pel qual el compliment del deure del percentatge de cessió de l’increment d’aprofitament i el 
compliment del deure de cessió de les reserves de sòl per a zones verdes i equipaments que estableix 
l’article 100.4 es podran substituir per llur equivalent dinerari, en el moment d’atorgament de la llicència 
d’obra nova o de  rehabilitació que habiliti l’establiment del nous ús atribuït i com a condició prèvia a la 
concessió de la llicència. 
 
(3) Cal considerar que d’acord amb l’informe del Servei d’Activitats de 25 de febrer de 2019, una activitat 
de taller, amb especialitat de xapa i pintura es comprendria dins la 2a categoria. Aquesta categoria, tot i 
ser compatible amb l’habitatge d’acord amb les Normes Urbanístiques del PGM, es localitza a l’oest del 
sector d’acord amb la proposta, en un àmbit més proper al veí sector industrial de Can Mates – ctra. Rubí 
est i aïllat de les zones residencials per espais lliures. 
 
Escrit formulat per l’entitat Josel, SL 
 
Contingut 
 
(1) Al·leguen la improcedència de la Modificació proposada, en ser absolutament incompatible amb 
l’ordenació del Programa d’Actuació Urbanística del sector Turó de Can Mates – ctra. de Rubí, atès que 
els terrenys objecte de la referida modificació es troben qualificats de Sistema de Parcs i Jardins (clau 6b), 
segons documents aprovats pel Ple Municipal el 20 de juny de 2016: 
 

- Document Urbanístic d’execució de la Sentència núm. 345, de 2 de maig de 2013, de la Secció 
3a de la sala del contenciós Administratiu del TSJC en relació Programa d’Actuació Urbanística del 
sector Turó de Can Mates – ctra. de Rubí; tal i com reflecteix el seu plànol d’ordenació O.a.1. 

 
- Document Urbanístic d’execució de la Sentència núm. 345, de 2 de maig de 2013, de la Secció 
3a de la sala del contenciós Administratiu del TSJC en relació Pla Parcial del sector Turó de Can 
Mates – ctra. de Rubí; tal i com reflecteix el seu plànol d’ordenació O.a. 

 
Argumenten que les finques no es poden incloure simultàniament en dos àmbits de planejament diferents, 
i per tant que o bé és nul de ple dret el document urbanístic del juny de 2016 referit al PAU Turó de  Can 
Mates o bé és nul de ple dret el Pla Parcial del Sector Can mates – Ctra. Vallvidrera, en incloure en el seu 
àmbit unes finques ja incloses al sector Turó de Can Mates- Ctra. de Rubí, per les quals les finques estan 
qualificades de zona verda.  
 
(2) La modificació en tràmit ha de contenir una avaluació econòmica i financera de la rendibilitat de 
l’operació urbanística. Malgrat la modificació reconeix la possibilitat que es produeixi la compensació de 
l’increment d’aprofitament en el moment de la liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació, segons la 
disposició transitòria, això no eximeix de la necessitat que durant la tramitació de la modificació de 
planejament s’inclogui la referida avaluació econòmica amb el detall comparatiu de la rendibilitat de 
l’operació urbanística, com a document preceptiu, l’omissió del qual comporta la nul·litat del pla. 
 
Valoració 
 
(1) Pel que fa a la qualificació de les finques incloses en l’àmbit del pla, aquestes es troben qualificades 
de Zona Terciària en Volum d’Ordenació Aïllada (clau 20/MV-4) conforme el Pla parcial d’ordenació del 
sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera, aprovat definitivament el 18 de juliol de 2001, i la 
posterior Modificació puntual del Pla parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. de 
Vallvidrera, aprovada definitivament el 2 de maig de 2017. 
 
Els 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 del sector Turó de Can Mates – carretera de Rubí i en relació al Pla 
Parcial del sector Turó de Can Mates – carretera de Rubí, aprovats pel Ple Municipal el 20 de juny de 
2016 i pels quals en sessió de 8 de juliol de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona va tenir per complimentada l’esmentada sentència; tenien per objectiu executar 
l’esmentada sentència en aquella part que afectava al Programa d’actuació urbanística (PAU) del sector 
Turó de Can Mates – carretera de Rubí i al Pla Parcial d’ordenació del sector est del Turó de can Mates – 
carretera de Rubí respectivament, ambdós aprovats definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona el 30 de juny de 1993 i el 28 de juliol de 1993. Així, la finalitat dels documents era “dur a l’efecte 
el contingut de la dispositiva, evitant extralimitar-se amb mesures que vagin més enllà del que es 
considera l’estricta execució de la sentència.” 
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Efectivament, l’àmbit del PAU del sector Turó de Can mates - Ctra. de Rubí incloïa les finques objecte de 
la present modificació, qualificades d’acord amb el PAU del 1993 de Parcs i Jardins Urbans (clau 6b). 
Aquestes finques, però, no s’incloïen en el sector est, que va desenvolupar-se mitjançant el Pla Parcial 
aprovat el mateix any 1993. Cal considerar que aquestes finques van ser objecte de modificació en la 
posterior Modificació de Pla General Metropolità del sector Turó de Can mates – ctra. de Vallvidrera, 
aprovada definitivament el 2 d’agost de 2001, i el corresponent Pla parcial del sector, aprovat 
definitivament el 18 de juliol de 2001; pels quals es va qualificar de Zona terciària i es van desenvolupar 
dins el sector. Així, es pot afirmar que, d’acord amb el planejament vigent, les finques es troben 
qualificades de Zona Terciària en Volum d’Ordenació Aïllada (clau 20/MV-4). 
 
(2) Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3503/2019 de 3 de juliol de 2019 es va valorar requerir al promotor 
que incorporés al pla un estudi econòmic i financer en base, als articles 66 del TRLU i 89 del RLU, relatius 
a la documentació exigible en els plans parcials; i s’ha rectificat la documentació del pla en aquest sentit, 
segons nou redactat aportat el 19 de novembre de 2019.  
 
Segon.- APROVAR INICIALMENT PER SEGONA VEGADA la proposta de Modificació puntual de la 
regulació de l’ús industrial del Pla Parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. Vallvidrera, 
redactada per part de l’arquitecte Santiago Closa Contepomi, de l’estudi FusterFreixaArquitectes, i 
promoguda per l’entitat INMUEBLES VIDUR, SL, segons versió presentada en data 19 de novembre de 
2019, que recull les consideracions requerides pel Decret núm 3503/2019 de data 03.07.2019, juntament 
amb l’EAMG també requerit en el susdit Decret, redactat per Daniel Jordi, responsable de projectes, per 
Albert Oromí, geògraf i amb el suport de l’equip tècnic d’INTRA, presentat en data 19.11.2019 amb idèntic 
contingut que la versió amb RGE núm. E/39828/2019 de 15.10.19, tot això de conformitat amb els articles 
112.1. i 96 a) del TRLUC, en tant que l’exigència d’un EAMG i d’un estudi econòmic i financer verificada 
en el decurs de la primera informació pública es tracta d’un canvi substancial requerit de nova publicitat.   
 
Tercer.- EFECTUAR nova informació pública del projecte esmenat, per termini d’UN (1) MES, juntament 
amb l’EAMG, a partir del dia següent al de la darrera publicació del corresponent edicte de convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit 
municipal al qual es refereix el projecte, així com també al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès al qual es pot accedir des de l’enllaç https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, 
d’acord amb el que determina l’article 85.4 del TRLUC per remissió de l’article 89.5 del mateix cos legal i 
en relació amb els articles 8.5.c) del TRLUC, 23.2 del RLUC i 25.3 i 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana 
(TRLS, en el que segueix), atesa la necessitat de donar publicitat a aquesta nova documentació que dona 
compliment al punt primer del referit Decret núm. 3503/2019 de data 03.07.2019. 
 
Quart.- DISPOSAR que la documentació escrita i gràfica de la present figura de planejament i la relativa al 
seu EAMG es podrà consultar en el següent enllaç de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
https://www.santcugat.cat/web/planejament en compliment de l’article 23.2 del RLUC, tot això als efectes de 
presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 25 del TRLS en 
relació amb els articles 8 i 85 del TRLUC i l’article 23.5 del RLUC. 
 
Cinquè.- SOL·LICITAR novament informe als següents organismes públics amb competència concurrent, 
d'acord amb allò que preveu l'article 85.5 del TRLUC en relació amb el 25.7 del TRLS i de conformitat 
amb l’informe tècnic emès pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística: 
 
-Organismes de l’Estat: 
 

- Informe de RENFE. 
- Informe de la Delegació de Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes.. 

 
-Organismes de la Generalitat de Catalunya: 
 

- Informe de  Bombers. 
- Informe d’Autopistes. 
- Informe de Mobilitat (ATM). 
- Informe de Protecció Civil. 
- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
-Altres: 
 

https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes
https://www.santcugat.cat/web/planejament
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- Túnels de Barcelona i Cadi, Concessionària de la Generalitat de Catalunya. 
 

Sisè.- CITAR PERSONALMENT a aquest segon tràmit d’informació pública, novament, a totes les 
persones propietàries dels terrenys compresos en el present sector de planejament derivat, de conformitat 
amb l’article 102.3.a) del TRLUC. 

 
Setè.- POSAR EN CONEIXEMENT de la Junta de Compensació del Pla parcial del Turó de Can Matas – 
Carretera de Vallvidrera la present resolució, tenint en compte la gestió urbanística del sector i el redactat 
de la Disposició Transitòria de les NNUU de la present proposta de pla. 
 
Vuitè.- INFORMAR als al·legants de la primera aprovació inicial i exposició pública envers la possibilitat 
que tenen de tornar a presentar nous escrits dins del nou període de publicitat que s’obrirà a l’efecte en 
compliment del punt segon anterior. 
 
Novè.- TRASLLADAR el present acord al Servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, l’Edificació i Activitats, als 
efectes de donar compliment a l’informe municipal de Mobilitat elaborat a l’efecte i relacionat en l’anterior 
part expositiva, juntament amb una còpia del mateix. 
 
Desè.- NOTIFICAR el present acord al promotor, l’entitat INMUEBLES VIDUR, SL, al redactor de la 
referida proposta de planejament derivat, als efectes procedents, i als al·legants de la primera informació 
pública, per tal de donar degut compliment al dret que tenen d’obtenir de l’Administració una resposta 
raonada, segons determina l’article 83.3 de la LPAC, tot indicant-los la conveniència de consultar el 
document aprovat inicialment per segona vegada.” 

 
L’acord de la segona aprovació inicial de la present modificació puntual de planejament derivat, 
i els documents aprovats que l’integraven van romandre sotmesos a informació pública per 
termini d’un mes, d’acord amb el següent:  
 
- Diari El Punt Avui de 6 de febrer de 2020  
- Butlletí Oficial de la Província núm. CVE2020003675 de 18 de febrer de 2020 
- Exposició al tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament entre els dies 19 de febrer 
de 2020 i 12 de juny de 2020, ambdós inclosos 
 
Aquest termini d’un mes va restar suspès des del dia 14.03.2020 en base a allò establert per la 
Disposició Addicional 3a del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i prorrogada la referida suspensió de 
termes i terminis administratius pels RD 476/2020, de 27 de març, RD 487/2020, de 10 d’abril, 
RD 492/2020, de 24 d’abril, RD 514/2020, de 8 de maig i RD 537/2020, de 22 de maig, l’article 
9 del qual i amb efectes del dia 01.06.2020 va establir que el còmput dels terminis 
administratius suspesos es reprendria, o es reiniciaria, si així s’hagués previst en una norma 
amb rang de llei aprovada durant la durada de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. En 
aquest sentit, la seva Disposició Derogatòria Única procedí consegüentment a derogar, també 
amb efectes des del 01.06.2020, la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 
14 de març. Així, tot i que l’exposició al tauler fou allargada prudencialment una setmana més, 
el termini de publicació va finalitzar el dia 05.06.2020 en tant que, de conformitat amb l’article 
23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
(RLUC, en el que segueix), es computa des de la darrera publicació obligatòria de les 
regulades en l’apartat 1 b) del mateix article, i que són el Butlletí oficial corresponent i un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal al qual es refereix el projecte 
en tramitació.  
 
De tota manera, l’article 23 del RLUC continua dient que quan, a més a més, es practiqui la 
notificació individualitzada –com és el cas- el còmput, per a cadascuna de les persones 
interessades, es fa des de la notificació llevat del cas en què la darrera publicació obligatòria 
sigui posterior. Per tant, en compliment de l’article 102.3.a) del RLUC, foren citades 
personalment al tràmit d’informació pública totes les persones propietàries dels terrenys 
compresos en la present figura de planejament derivat, amb els resultats que se’n desprenen 
de l’expedient administratiu, tenint en compte que la darrera notificació es produí en data 
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01.06.2020, i també fou notificada la Junta de Compensació del Pla parcial del Turó de Can 
Matas – Carretera de Vallvidrera, en la seva qualitat d’entitat urbanística col·laboradora. 
 
De conformitat amb el certificat emès per la Secretaria General en data 07.07.20 que obra a 
l’expedient, s’ha presentat un únic escrit d’al·legacions: 
 
“Interessat: Ruth Gilberte Rios, en nom i representació de Josel, SL 

Número de registre: E/9201/2020 
Data de registre: 11/03/2020” 
 
S’ha sol·licitat novament informe als organismes amb competència concurrent següents:  
 
- RENFE (ADIF). Data sortida 13.01.2020 (RGS núm. S/1158/2020) 
- Delegació de Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes. Data sortida 13.01.2020 
(RGS núm. S/1159/2020) 
- Túnels de Barcelona i Cadi, Concessionària de la Generalitat de Catalunya. Data sortida 
13.01.2020 (RGS núm. 1161/2020) 
- Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Aigües, Autopistes, 
Mobilitat, Bombers i Protecció Civil). Data petició via Eacat 13.01.2020 (núm. 0386/816/2020). 
 
Dels organismes amb competències concurrents s’han recaptat els informes següents: 
 
- ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries de RENFE) emès en data 14.02.2020 
(recaptat per correu certificat del 18.02.2020 segons RGE núm. E/7040/2020 de 24.02.2020) 
sense cap objecció. 
 
- Subdirecció General de Seguiment de les Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries emès 
favorable en data 28.01.20 (recaptat via Eacat el 24.02.2020 amb el núm. ME/006931-2020) 
amb remissió al seu anterior favorable amb consideracions de data 23.05.2019.  
 
- Autoritat del Transport Metropolità (ATM) emès favorable amb consideracions el dia 
01.04.2020 (recaptat via Eacat el 21.04.2020 amb el núm. ME/011860-2020).  
 
- Agència Catalana de l’Aigua (ACA) emès favorable el dia 08.05.2020 (recaptat via Eacat el 
09.05.2020 amb el núm. ME/013428-2020). 
 
Les anteriors consideracions han estat degudament analitzades i introduïts els aclariments 
necessaris en el nou document confegit per l’equip redactor i presentat pel senyor Santiago 
Closa Contepomi, arquitecte, en nom i representació de l’entitat promotora INMUEBLES 
VIDUR, SL, en data 09.07.2020 (RGE núm. E/23275/2020), juntament amb l’Estudi d’Avaluació 
de la Mobilitat Generada, tal i com resta degudament acreditat en els informes tècnics emesos 
des del servei de Mobilitat i des del servei de Planejament i Gestió Urbanística i explicitats en el 
punt segon de la part dispositiva del present acord.    
 
S’ha demanat novament informe o pronunciament, però transcorregut el termini d’un mes 
previst a l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme (TRLUC, en el que segueix) no consta la recepció de cap documentació, 
raó per la qual es poden prosseguir les actuacions, de conformitat amb l’article 80 de la Llei 
39/15, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(LPAC, en el que segueix):  
 
- Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Bombers i Protecció 
Civil) 
-  Delegació de Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes 
- Túnels de Barcelona i Cadi, Concessionària de la Generalitat de Catalunya 
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El Servei de Planejament i Gestió Urbanística ha emès informe tècnic el dia 17 de juliol de 2020 
en virtut del qual conclou:  
 

“D’acord amb l’exposat, s’informa favorablement l’aprovació provisional de la Modificació puntual de la 

regulació de l’ús industrial del Pla Parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. Vallvidrera, 
amb les següents alteracions introduïdes en el document que es desprenen de la informació pública de 
mateix, i que no comporten canvis substancials, conforme estableix l’art. 112.4 RLU: 

 (...)”  
 
Consta a l’expedient informe dels serveis jurídics municipals de data 20 de juliol de 2020, amb 
nota de conformitat de la Secretaria General.  
   
El procediment per a la tramitació i l’aprovació de la present modificació de planejament 
urbanístic derivat és el previst als articles 80, 85, 89, 96 i següents del TRLUC i als articles 110 
a 113 del RLUC, en allò que siguin d’aplicació i mentre no s’oposin al TRLUC.  
 
El Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació provisional (en tant que aquesta és la que posa fi 
a la tramitació municipal) del planejament derivat d’acord amb l’article 22.2.c) de Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL, en el que segueix) i l’article 52.2.c) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMC, en el que segueix). El quòrum necessari per a la vàlida 
adopció dels acords és el de majoria simple d’acord amb l’article 47.1 de la LRBRL i l’article 
114.1 del TRLMC. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE L’ÚNIC ESCRIT D’AL·LEGACIONS formulat durant aquest segon 
període d’informació pública, prenent en consideració en els seus propis termes, contingut i 
abast l’informe tècnic emès pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística en data 17 de juliol 
de 2020 relatiu a la valoració del mateix, que s’incorpora a la proposta com a motivació 
específica in aliunde de conformitat amb l’article 88.6) de la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC, en el que segueix) 
amb la següent motivació:  
 
Escrit formulat per l’entitat Josel, SL (11.03.2020) 
 
Contingut 
 
La societat mercantil al·legant torna a insistir en la improcedència de la Modificació proposada, 
en ser absolutament incompatible amb l’ordenació del Programa d’Actuació Urbanística del 
sector Turó de Can Mates – ctra. de Rubí, atès que els terrenys objecte de la referida 
modificació es troben qualificats de Sistema de Parcs i Jardins (clau 6b), segons documents 
aprovats pel Ple Municipal el 20 de juny de 2016, emprant els mateixos arguments que en el 
seu anterior escrit de data 29.04.2019 (quin contingut resta degudament referit en la part 
expositiva de la present proposta), en el sentit que les finques no es poden incloure 
simultàniament en dos àmbits de planejament diferents, i per tant que o bé és nul de ple dret el 
document urbanístic del juny de 2016 referit al PAU Turó de  Can Mates o bé és nul de ple dret 
el Pla Parcial del Sector Can mates – Ctra. Vallvidrera, en incloure en el seu àmbit unes finques 
ja incloses al sector Turó de Can Mates- Ctra. de Rubí.  
 
Valoració 
 
L’informe tècnic urbanístic es remet íntegrament a l’argumentari emprat per valorar, en el seu 
moment, aquest mateix punt de l’escrit d’al·legacions presentat per la mateixa entitat en seu de 
la primera aprovació inicial, reproduint-lo de forma literal, a saber: “Pel que fa a la qualificació de 

les finques incloses en l’àmbit del pla, aquestes es troben qualificades de Zona Terciària en Volum 
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d’Ordenació Aïllada (clau 20/MV-4) conforme el Pla parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – 
Ctra. de Vallvidrera, aprovat definitivament el 18 de juliol de 2001, i la posterior Modificació puntual del Pla 
parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera, aprovada definitivament el 2 de 
maig de 2017. 
 
Els 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 del sector Turó de Can Mates – carretera de Rubí i en relació al Pla 
Parcial del sector Turó de Can Mates – carretera de Rubí, aprovats pel Ple Municipal el 20 de juny de 
2016 i pels quals en sessió de 8 de juliol de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona va tenir per complimentada l’esmentada sentència; tenien per objectiu executar 
l’esmentada sentència en aquella part que afectava al Programa d’actuació urbanística (PAU) del sector 
Turó de Can Mates – carretera de Rubí i al Pla Parcial d’ordenació del sector est del Turó de can Mates – 
carretera de Rubí respectivament, ambdós aprovats definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona el 30 de juny de 1993 i el 28 de juliol de 1993. Així, la finalitat dels documents era “dur a l’efecte 
el contingut de la dispositiva, evitant extralimitar-se amb mesures que vagin més enllà del que es 
considera l’estricta execució de la sentència.” 
 
Efectivament, l’àmbit del PAU del sector Turó de Can mates - Ctra. de Rubí incloïa les finques objecte de 
la present modificació, qualificades d’acord amb el PAU del 1993 de Parcs i Jardins Urbans (clau 6b). 
Aquestes finques, però, no s’incloïen en el sector est, que va desenvolupar-se mitjançant el Pla Parcial 
aprovat el mateix any 1993. Cal considerar que aquestes finques van ser objecte de modificació en la 
posterior Modificació de Pla General Metropolità del sector Turó de Can mates – ctra. de Vallvidrera, 
aprovada definitivament el 2 d’agost de 2001, i el corresponent Pla parcial del sector, aprovat 
definitivament el 18 de juliol de 2001; pels quals es va qualificar de Zona terciària i es van desenvolupar 
dins el sector. Així, es pot afirmar que, d’acord amb el planejament vigent, les finques es troben 

qualificades de Zona Terciària en Volum d’Ordenació Aïllada (clau 20/MV-4).” 
 
Atès l’exposat, es proposa desestimar l’al·legació presentada en els termes indicats.   
 
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT, de conformitat amb l’article 96 en relació amb el 85, 
ambdós del TRLUC, la proposta de Modificació puntual de la regulació de l’ús industrial del Pla 
Parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. Vallvidrera, redactada per part de 
l’arquitecte Santiago Closa Contepomi, de l’estudi FusterFreixaArquitectes, i promoguda per 
l’entitat INMUEBLES VIDUR, SL, segons versió presentada en data 09.07.2020 (RGE núm. 
E/23275/2020), juntament amb l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, proposta que 
recull i incorpora totes de les consideracions i referències a normativa sectorial determinades 
pels organismes i pels serveis municipals, tot fent constar que els canvis introduïts com a 
complementació en el document i en el propi acord, derivats dels tràmits d’informació pública i 
dels informes recaptats, són els següents: 
 
3.1. S’ha actualitzat la titularitat de dues finques de l’apartat 1.3 Estructura de la propietat, en la 
relació de propietaris, la qual ha estat degudament notificada en el tràmit d’informació pública, 
substituït l’antic propietari Divarian Propiedad SAU per l’actual Inmuebles Vidur S.L. 
 
3.2. S’han incorporat a la disposició final de la Normativa del pla, les prescripcions en matèria 
de seguretat viària de l’informe de la Subdirecció General de Seguiment de les Empreses 
Gestores d’Infraestructures Viàries de 28.01.20. 
 
3.3. S’ha esmenat l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada d’acord amb les condicions i 
recomanacions de l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità del 01.04.20 i de l’informe 
del Servei de Mobilitat de 17.10.19, segons resta acreditat en l’informe tècnic emès pel servei 
municipal de Mobilitat en data 14.07.2020; i s’ha incorporat a la disposició final de la Normativa 
del pla, la següent determinació en matèria de mobilitat:  
 
“Determinacions en matèria de mobilitat: En el supòsit que els usos que finalment s’implantin 
generin una major mobilitat que la considerada en l’EAMG, en desenvolupament del pla,  la 
redacció del corresponent projecte constructiu anirà acompanyada d’un nou EAMG.” 
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Cap d’aquestes incorporacions complementàries no constitueixen canvis substancials de 
l’ordenació i, per tant, no comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, però es 
fan constar en el present acord d’aprovació provisional de conformitat amb el que estableix 
l’article 112.4 del RLUC. 
 
Tercer.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona, segons allò que preveuen els articles 80.b) i 89.5 i del TRLUC en relació amb 
l’article 30.1.d) i la DT1a de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, 
en compliment de l’article 18.4) del RLUC, per tal d’interessar la seva conformitat, als efectes 
de llur aprovació definitiva, així com d’ordenar la publicació d’aquesta aprovació en el DOGC 
per garantir la seva executivitat, de conformitat amb l’article 106 del TRLUC i correlativa 
notificació individual de la referida aprovació definitiva als propietaris dels terrenys, si s’escau, 
seguint les especificitats que preveu l’article 102.3.b) del TRLUC.    
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’entitat al·legant, per tal de donar degut compliment al 
dret que té d’obtenir de l’Administració una resposta raonada, segons determina l’article 83.3 
de la LPAC. 
 
Cinquè.- DISPOSAR que la documentació escrita i gràfica d’aquesta modificació puntual de pla 
es podrà consultar en la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
https://www.santcugat.cat en compliment de l’article 12.4 i 5 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

Torn de presentació 
 
. Tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Sr. Francesc Duch: Aquí, a veure, 
això és un expedient que ja ve de molt lluny, va començar el 2018, amb la proposta d’una 
important empresa d’automoció que tenia la voluntat d’implantar-se a Sant Cugat, a les 
proximitats de l’Hipòdrom o de la Carretera de Rubí, per a que ens fem una referència. A partir 
d’aquí, hi ha hagut fins a dues aprovacions inicials del document, avui estem en fase d’aprovació 
provisional i, per tant, és una modificació molt senzilla, que simplement és en plantes soterranis 
poder admetre l’ús industrial en primera i segona categoria, per tal de que l’empresa d’automoció 
pugui tenir els tallers en aquestes plantes. És un requeriment molt elemental però que calia la 
tramitació d’aquesta modificació del planejament i, per tant, avui la portem aquí per aprovar. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
CULTURA, EDUCACIÓ I UNIVERSITATS, ESPORTS I JOVENTUT I MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
Educació, Universitat i Memòria Històrica 
 
22.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA D'UNA PORCIÓ DE TERRENY, 
DE NATURALESA PATRIMONIAL, AL SECTOR DE CAN BELLET, CAN CANYAMERES - 
GUINARDERA II A FAVOR DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A LA UBICACIÓ PROVISIONAL DE LA 12ª ESCOLA, ANOMENADA 
ESCOLA NOVA. (EXP. UA92/16/04). 
 
L’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
així com l’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), atribueixen al municipi 
competències pròpies en la cooperació amb l’Administració educativa en la creació, construcció 
i manteniment dels centres docents públics. 
 

https://www.santcugat.cat/
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En data 23/05/2016, el Ple municipal va adoptar l’acord inicial de cedir al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, una porció de terreny de forma irregular i de 
superfície 2.897,62 metres quadrats, de la finca municipal inventariada amb el número de bé 
780, de superfície total 7.526 metres quadrats, i inscrita al Registre de la Propietat al Tom 
1368, Llibre 1368, foli 172, finca 48675, als efectes de ser destinada a la ubicació provisional 
de la 12a escola de Sant Cugat del Vallès, anomenada “Escola Nova”. 
 
Després de la seva tramitació, l’acord de 23/05/2016, va esdevenir ferm en data 09/11/2016. 
 
Des d’aquell moment, la Generalitat de Catalunya ha gestionat la instal·lació de mòduls 
prefabricats en funció de les necessitats educatives. 
 
Concretament s’han efectuat tres fases constructives i, a dia d’avui, es necessita efectuar una 
quarta. 
 
Segons consta en informe tècnic municipal de data 30/06/2019, la quarta fase d’obres que s’ha 
d’efectuar, supera la superfície cedida inicialment per mitjà de l’acord del Ple municipal de data 
23/05/2016: concretament es fan necessaris 309,79 metres quadrats més. 
 
A més a més, l’execució de la quarta fase, deixarà sense pati d’esbarjo a les instal·lacions 
docents, el que comporta que s’hagi de buscar una ubicació adjacent a dites instal·lacions. 
L’informe tècnic municipal de data 30/06/2019, efectua dues propostes per ubicar la zona de 
pati d’esbarjo: la primera, dins de la mateixa finca on es troben el mòduls prefabricats: la 
segona, en uns terrenys qualificats de 6b. A data d’avui, els tècnics d’ambdues administracions, 
han decidit que la millor ubicació passa per l’opció segona, havent presentat la Generalitat, en 
data 05/07/2020, registre d’entrada ME/013221-2020, petició de cessió dels esmentats terrenys 
amb qualificació 6b (finca cadastral número 01DF2922G0001BK), el que motiva que la present 
resolució quedi circumscrita a l’ampliació dels terrenys estrictament necessaris per la 
instal·lació dels nous mòduls prefabricats dins del terreny inicialment cedit en l’acord del Ple 
municipal de data 23/05/2020. 
 
En data 16/07/2019, es va incoar, per mitjà de Decret d’Alcaldia número 3630/2019,  l’oportú 
expedient per poder cedir la porció de terreny necessària per ampliar els mòduls de la quarta 
fase. 
 
En data 01/08/2019, es va publicar al BOPB (CVE 2019027558), l’edicte obrint l’expedient a 
informació pública, de conformitat amb el què disposa l’article 49 del Reglament de Patrimoni 
dels ens Locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre, en relació amb l’article 83 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
L’edicte “Aprovació de l’ampliació de la cessió d’us, al sector de Can Bellet, Can Canyameres-
Guinardera II a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la 
ubicació provisional de la 12a escola, anomenada escola nova (Exp.UA92/16/04), adoptat pel 
Ple municipal de data 23/05/2016”, ha estat exposat al tauler d’edictes de la seu electrònica de 
l’Ajuntament (http://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes) entre els dies 25 de juliol i 16 de 
setembre de 2019, i no consten al·legacions, tal i com es recull en el “faig constar” emès en 
data 21/05/2020 per la responsable del Registre General de l’ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, que consta incorporat a l’expedient.  
 
De conformitat amb el què s’exposa, s’entén necessari i pertinent ampliar la zona cedida 
inicialment en l’any 2016, en 309,79 metres quadrats, sense perjudici d’ampliar la cessió, als 
efectes d’encabir el pati d’esbarjo en la parcel·la adjacent amb qualificació urbanística de 6b 
(finca cadastral número 01DF2922G0001BK). 
 

http://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes
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Segons informes tècnics municipals de la Secció de Patrimoni, el valor del sòl (2003) que 
consta documentat a efectes de l’alta d’aquesta finca com a bé patrimonial municipal (destinat 
a Sistemes d’equipaments, amb una superfície inicial de 7.526 m² sòl -que porta causa de les 
obligacions de cessions obligatòries del Pla Parcial corresponent en aquest sector urbanístic, a 
favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès-), és de 4.296.266,00€; per la qual cosa cal 
informar que el valor unitari del sòl (2003) és de 570’85 €/m² sòl; invariable als efectes 
d’actualització per aquest any 2019; i als sols efectes de documentar el valor patrimonial del Bé 
Municipal, intransaccional. 
 
Per tant el valor actual del 309,79 metres quadrats de la present cessió d’ús, és de 
176.843,62.- € 
 
Es constata la vigència de l’informe emès en data 04/02/2016, per part de la cap del servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat, envers  la necessitat d’una nova escola d’educació 
infantil i primària, resultant que un dels districtes amb major creixement de la població és el de 
Volpelleres, i tenint en compte que es troba pendent la seva ubicació definitiva, al costat del 
nou IES en projecte, “Leonardo Da Vinci”. 
 
Als efectes de la temporalitat de la cessió, resulta aplicable el què disposa l’article 50 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, i 
segons els informes relatius al termini d’execució del nou col·legi que ha de construir-se (12a 
escola de Sant Cugat del Vallès, anomenada “Escola Nova” -expedient UA92/16/04-), s’estima 
adient fixar dit termini en tres anys a partir de la present data. 
 
Vist l’informe de data 30/06/2019, emès pels tècnics del Servei d’Obres i Projectes, en el qual 
es posa de manifest la necessitat d’ampliar la superfície inicial cedida de la finca municipal 
inventariada amb número de registre 780, de 2.897 metres quadrats fins a 3.207,41 metres 
quadrats, el que comporta un augment de la superfície inicial de 309,79 metres quadrats. 
 
Resultant que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és propietari de la referida finca número 
780 (tal i com consta en l’acord del Ple municipal de data 23/05/2016), ubicada dins de l’àmbit 
del sector de Can Bellet, Can Canyameres - La Guinardera II i qualificada d’equipament públic, 
amb ús docent de caràcter preferent, i quina descripció és:  
 
“URBANA E-5 EQUIPAMENT COMUNITARI que prové de l’aprovació definitiva del Projecte de 
Compensació del sector “Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera II” de Sant Cugat del 
Vallès, en l’àmbit delimitat pel Pla Parcial aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 
17 d’abril de 2002. Porció de terreny de forma irregular de 7.526 m2 que limita al Nord, amb Av. 
De Can Bellet abans carrer nou de nova creació, carrer núm. 5, a l’Est amb l’Av. De la Clota 
abans Av. Graells, al Sud amb el carrer Túnel de Can Bellet abans amb carrer de nova creació, 
carrer núm. 8, i a l’Oest amb la major finca de la que es segrega. 
 
Correspon a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut de l’aprovació del projecte de 
compensació que va entrar en vigor mitjançant edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 17 de maig de 2003 número 118. 
 
Lliure de càrregues i gravàmens. 
NATURALESA: Patrimonial  
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Finca 48675 Tom 1368 Llibre 1368 Foli 172 
INVENTARI  MUNICIPAL: Incorporada a l’inventari municipal de Béns amb el número 780. 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2328201DF2922G0001GK 
 
De conformitat amb els informes tècnics emesos, en el seu dia, respectivament per part del 
Servei de  Planejament i Gestió i de Valoracions i Disciplina Urbanística, urbanístic i de 
valoració del terreny, i el nou informe del Servei d’Obres i Projectes de data 30/06/2019 (relatiu 
a l’ampliació de la cessió en 309,79 metres quadrats), i, en funció dels antecedents que 
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consten en l’expedient on queden reflectides les necessitats futures de places escolars i el que 
determinen els arts. 212 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i arts. 49 i 50 del Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, resulta procedent accedir a la 
cessió de l’esmentada porció de terreny de 309,79 metres quadrats de la finca cadastral 
2328201DF2922G0001GK. 
 
Consta a l’expedient, informe emès pels serveis jurídics centrals, de data 02/06/2020, amb nota 
de conformitat de la secretaria general de l’Ajuntament, de data 02/06/2020, de conformitat 
amb el que estableix l’article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
En data 02/06/2020  (registre de sortida número S/000102-2020) s’ha tramés a  la Direcció 
General d’Administració Local depenent del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, còpia de l’expedient, de conformitat amb el que disposa l’article 49.3 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
La competència per resoldre sobre l’aprovació de la present cessió d’ús és del Ple Municipal, i 
s’ha d’adoptar per majoria absoluta dels seus membres, de conformitat amb el que disposen 
els articles 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Base del règim local, 214 i  
52.2.q).r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’article 41 del  Reglament de 
Patrimoni dels ens Locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre. 
  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Cultura, educació, esports i joventut.  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR, l’expedient de cessió gratuïta i provisional, per un màxim de tres anys, 
d’una porció de terreny de forma irregular, de 309,79 metres quadrats, de la següent finca: 
 
“URBANA E-5 EQUIPAMENT COMUNITARI que prové de l’aprovació definitiva del Projecte de 
Compensació del sector “Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera II” de Sant Cugat del 
Vallès, en l’àmbit delimitat pel Pla Parcial aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 
17 d’abril de 2002. Porció de terreny de forma irregular de 7.526 m2 que limita al Nord, amb Av. 
De Can Bellet abans carrer nou de nova creació, carrer núm. 5, a l’Est amb l’Av. De la Clota 
abans Av. Graells, al Sud amb el carrer Túnel de Can Bellet abans amb carrer de nova creació, 
carrer núm. 8, i a l’Oest amb la major finca de la que es segrega. 
Aquesta finca està donada d’alta en l’Inventari de Béns Municipals amb el número de bé 780. 
 
TÍTOL: Li correspon a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut de l’aprovació del 
projecte de compensació que va entrar en vigor mitjançant edicte inserit en el Butlletí Oficial de 
la Província de data 17 de maig de 2003 número 118. 
 
Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Referència cadastral 2328201DF2922G0001GK 
 
Segon.- DISPOSAR que la present cessió a favor del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, consisteix en l’adscripció finalista per l’ampliació d’un Centre 
d’Educació Infantil i Primari de dues línies educatives, amb caràcter provisional, i per un màxim 
de tres anys, a comptar des de l’endemà de la data d’aprovació d’aquest acord, i que haurà 
d’ésser executada per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
resultant, a càrrec municipal, la complementació de la urbanització de la major finca municipal, 
fins connectar amb la  porció de terreny posada a disposició. El valor dels terrenys objecte de la 
present resolució és de 176.843,62.- € (570,85.- € per 309,79 m²). 
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Tercer.- PROCEDIR, en el seu moment adient,  a anotar la cessió de la superfície de 309,79 
metres quadrats a favor de la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa, el terreny total cedit 
en ús passa de 2.897,62 metres quadrats a 3.207,41 metres quadrats, sense que això comporti 
la prèvia divisió i/o segregació de la major finca, la qual d’altra banda resultaria incompatible 
amb el règim d’ús del sòl, corresponent a la zonificació urbanística de la finca, segons resulta 
de l’informe urbanístic emès. La cessió s’ha d’inscriure a l’Inventari de Béns Municipals, en 
l’epígraf corresponent, d’acord amb el que determina l’art.100 de l’esmentat Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Quart.- FACULTAR a l’Alcaldessa-Presidenta per a la signatura de tots els documents públics 
o privats necessaris per executar els acords anteriors. 
 
Cinquè.- DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat a la 
mateixa finalitat, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni 
d’aquest ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que 
serà notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de 
l’ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el detriment 
experimentat pel solar cedit, de conformitat amb el que disposa l’art 50.1) del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Sisè.- INSCRIURE la present cessió en el Registre de la Propietat, de conformitat amb el què 
disposa l’article 7 del Reglament Hipotecari i modificar la fitxa de l’inventari municipal als 
efectes de reflectir els anterior acords. 
 
Setè.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya als efectes escaients.  
 

Torn de presentació 
 
. Regidora delegada d’Educació, Universitat i Memòria Històrica, Sra. Pilar Gorina: Aclarir 
que és l’espai on es col·locaran, de fet, s’ha començat a fer, la col·locació dels nous mòduls 
provisionals de La Mirada, el que anomenem Parc del Patufet. Ja està. Ho vaig explicar a la 
Informativa, em penso que ja està. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Sergio Blázquez, del grup municipal de Cs: Nuestro grupo se va a abstener en 
este punto del Orden del Día. La verdad es que pensamos que se va a perder una zona verde y 
recreativa que gusta en el barrio y por lo tanto no creemos que se haya tenido el consenso, por lo 
menos así nos consta, tanto del AMPA como de la Asociación de Vecinos y así nos lo han hecho 
saber algunos de sus miembros. En general, ellos, sé que sobre todo la culpa no es del equipo de 
gobierno actual, sino del anterior. Estamos bastante disconformes en cómo se ha llevado este 
asunto de la Escola La Mirada. La situación ya viene de lejos y al final ¿quién es el responsable? 
Parece ser que nunca hay ningún responsable de nada y eso no sorprende. Retrasos en los 
plazos, instalación ahora de más módulos, los módulos que tienen que ser en principio 
transitorios al final parece que van a ser perpetuos y la verdad es que en reuniones que hemos 
tenido con el AMPA o con, incluso, personas que han venido aquí a la audiencia pública hace un 
tiempo, no parece que se vea la luz al final del túnel. No vamos a votar favorablemente en este 
punto y nos vamos a abstener. Gracias. 
 
. Regidor Sr. Joan Puigdomènech, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Bé, 
nosaltres no estem d’acord amb la solució que s’ha adoptat. No hi estem d’acord. Ha produït 
efectes colaterals, s’han liquidat zones de joc, s’han talat arbres, ara mateix veiem que s’està 
aixecant un mur, no hi ha hagut prou diàleg fins i tot amb l’Associació de Veïns, etcètera i, per 
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tant, la solució que ens arriba, la solució que ens arriba ara, no ens agrada. No ens agrada i, per 
tant, hi votarem en contra. 
 
. Regidora delegada d’Educació, Universitat i Memòria Històrica, Sra. Pilar Gorina: 
Nosaltres pensem que és la millor solució. En aquests moments amb l’AMPA, l’AFA, estem 
treballant conjuntament i crec que s’ha entès que és la millor solució, per tant, els problemes de 
que vostès en parlen ja fa temps que han passat i estem en un nou moment. Si haguéssim fet els 
mòduls al pàrquing on estava abans pensat cabria un mòdul de 120 m2 i un de 90 m2, en un 
terreny complicadíssim fins i tot per l’accés a l’escola. Quan vam pensar aquest altre espai no és 
un parc, té un ús d’equipaments que en un moment determinat es va posar un parc quan no és 
correcte, ens sembla, posar un parc en un lloc que després la gent creurà que realment és un 
parc i no ho és. Aleshores, aquí està la confusió. Per tant, nosaltres vam pensar que per poder 
tenir uns mòduls correctes, posar-los per 2 anys seguits, de 150 m2 cada un, per tant, aquest any 
se’n posen 4 de 150 m2, era molt millor aquest espai, tot el mobiliari del Parc del Patufet es porta 
a l’esquerra, diguem-ne, que hi ha prou espai de parc, aquest sí que és de parc i a més es farà 
una pista d’ús del barri i d’ús de l’Escola. Per tant, pensem que ha estat la millor solució i en 
aquests moments no tenim conflicte, amb el centre per descomptat, amb els veïns en general no, 
potser algun veí no li agrada que vagin uns mòduls prefabricats davant de casa seva, però és un 
espai d’equipaments. Per tant, pensem que ha estat la millor solució, per l’Escola està 
assumidíssima, les obres de mòduls prefabricats estan molt avançades, aquest mur és la part 
baixa dels mòduls i pensem que podrem començar el curs amb dignitat i a principi de curs, tal 
com convé. Si el retard de l’Escola La Mirada s’ha produït no és pas per aquest problema, és per 
altres que coneixen perfectament. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sí, jo afegiria, a més, regidora, doncs que hem restituït el Parc del 
Patufet al davant i a més hem arranjat de la mà dels veïns i les veïnes a través del Consell de 
Barri tota aquella zona. Hem de dir que les famílies tenen assumit que han d’anar allà els mòduls, 
el que no tenen assumit les famílies és que aquesta escola definitiva de La Mirada hauria d’estar 
feta i encara estem així. Per tant, diguéssim, que aquest és el problema més important que 
aquest Govern es va trobar damunt la taula quan vam arribar i ho hem dit moltes vegades i 
creiem, sincerament, superant el moment del problema, que és una obvietat que havia de ser una 
prioritat d’aquesta ciutat. En tot cas, veig que no és així, però sí que la serà d’aquest Govern i per 
això anirem tirant endavant, en tot el que calgui, fins aconseguir l’escola que es mereixen les 
famílies de La Mirada i que a dia d’avui haurien de tenir i encara no tenen. Molt bé, doncs anem a 
la votació d’aquest punt núm. 22. 
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:     13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:   8 (Junts per Sant Cugat) 
Abstencions:      3 (Cs)   
 
23.- CONVENI AMB LA GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES A LA CUINA DE 
L'ESCOLA CIUTAT D'ALBA. 
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), així 
com l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer, 
estableixen que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Així mateix, els articles 25.2.n de la LRBRL i 
66.3.o  del TRLMC, atribueixen al municipi competències en matèria d’educació. 
 
A Sant Cugat del Vallès el nombre d’alumnes usuaris del servei de menjador escolar als 
centres educatius és molt elevat, superant en molts casos la mitjana del 95%. En els darrers 
anys s’han fet evidents les deficiències, tant en les dimensions com en el confort acústic, de les 
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instal·lacions de menjador i cuina a diverses escoles del municipi, alhora d’acollir aquest 
percentatges d’usuaris. 
 
En aquest sentit, per tal de garantir la qualitat del servei de menjador, l’Ajuntament al llarg dels 
anys, ha assumit el cost de les obres d’ampliació i millora de diversos centres educatius, 
corregint les deficiències que tenien un impacte negatiu en l’alumnat. 
 
En el cas de l’Escola Ciutat d’Alba, les instal·lacions de cuina i menjadors s’evidencien 
clarament insuficients per a acollir l’alumnat i actualment els grups d’educació infantil mengen a 
les aules i els tres torns de menjador establerts per a l’alumnat de primària té establerts que 
generen dificultats en el funcionament de l’escola amb un impacte en el benestar dels infants. 
 
El servei d’obres i projectes de l’Ajuntament en data 15 de setembre de 2017 i posteriorment 
revisat amb data 30 de maig de 2018, elabora un informe on s’exposa que segons la normativa 
d’aplicació del Departament d'Ensenyament recollida en el manual  “Criteris per a la construcció 
de nous edificis per a centres docents públics” publicat al març de 2016, la cuina del centre 
està per sota els límits que marquen les fitxes de programes, i que la superfície que ocupen les 
instal·lacions actuals no permeten marge de maniobra quant a separació dels aliments per 
preparar les diferents dietes especials i la comunicació no desitjada entre la zona de plats nets 
o sortida del producte, i la de plats bruts. 
 
Que d’acord al document Administratiu de Constitució de Dret real de Superfície a favor d’ICF 
Equipaments SAU destinat a la construcció del centre d’educació infantil i primària Ciutat d’Alba 
a Sant Cugat, de data 26 de maig de l’any 2009, s’estableix que operarà la reversió tant del bé 
objecte de cessió com de les instal·lacions i construccions existents sobre la finca un cop 
edificada de nou, a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat un cop transcorregut el termini de 30 
anys. 
 
La cooperació entre el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments està prevista a la 
Disposició addicional 15a de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’ensenyament i a l’article 
66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
L’article 159.3.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu que correspon als 
municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el 
manteniment dels centres educatius públics. 
 
Resulta doncs acreditat  l’interès general i per això  l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està 
disposat a col·laborar econòmicament en les obres de la cuina i menjador de l’escola Ciutat 
d’Alba de la ciutat. 
 
En data 15/04/2020 els serveis tècnics i jurídics de l’àmbit de Cultura, Educació, Esports i 
Joventut han emès la preceptiva memòria justificativa, on s’analitza la necessitat i oportunitat 
d’aprovar la proposta de conveni amb la Generalitat de Catalunya tot informant favorablement 
l’aprovació de la mateixa, de conformitat amb el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que regulen el règim jurídic 
dels convenis subscrits per les Administracions Públiques. 
 
En data 2/06/2020 el director de l’Àmbit de Cultura, Esports, Educació i Joventut ha emès el 
corresponent informe, així com la secretària municipal en data 17/02/2016. 
 
També són d’aplicació, en tot allò que no contradigui a la LRJSP,  els articles 108 a 112 de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques 
de Catalunya (LRJPAPC) i els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASC). 
 
El present expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció municipal. 
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La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon al Ple d’acord amb l’article 22 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 52 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  
  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Cultura, educació, esports i joventut.  
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Sant Cugat, 
per a les obres de la cuina i menjador de l’Escola Ciutat d’Alba d’aquesta localitat que s’ annexa 
a la present resolució. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 60.000 € (exempt d’IVA) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària del pressupost prorrogat 2020, número 30129 32300 7500000 15004 pel 
concepte d’ampliació del menjador de l’Escola Ciutat d’Alba. 
 
Tercer.- FACULTAR l’alcaldessa per la formalització del conveni i de quants documents 
s’escaiguin per a la seva plena eficàcia.  
 
Quart.- PUBLICAR aquest conveni, un cop signat, al tauler electrònic municipal i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
  
Cinquè.- PUBLICAR al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (per 
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya) la 
informació relativa al conveni, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 
de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
  
ANNEX 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS, PER A LES OBRES DE LA CUINA I MENJADOR DE L’ESCOLA 
CIUTAT D’ALBA D’AQUESTA LOCALITAT 

Barcelona, 

R E U N I T S 

D’una part, la senyora Núria Cuenca i León, secretària general del Departament d’Educació, 
nomenada pel Decret 16/2018, de 2 de juny, (DOGC 7634, de 4 de juny de 2018, i actuant en 
virtut de la delegació de competències del titular del Departament, d’acord amb el que disposa 
l’article 1.e) de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de 
la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011). 

 
De l’altra part, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb NIF 
P08020400J, la Il·lustríssima Sra. Mireia Ingla i Más, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament, 
nomenada pel Ple municipal de data 15 de juny de 2019, en virtut de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, i facultada per a aquest acte, d’acord amb el 
que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
abans esmentat, 

E X P O S E N 
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Que al municipi de Sant Cugat del Vallès el nombre d’alumnes usuaris del servei de menjador 
escolar als centres educatius és molt elevat, superant en molts casos la mitjana del 95%. En els 
darrers anys s’han fet evidents les deficiències, tant en les dimensions com en el confort  acústic, 
de les instal·lacions de menjador i cuina a diverses escoles del municipi, alhora d’acollir aquest 
percentatges d’usuaris.  

Que el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han col·laborat al llarg 
dels anys en les obres en els diversos centres educatius del municipi. 

Que en el cas de l’Escola Ciutat d’Alba, les instal·lacions de cuina i menjadors s’evidencien 
clarament insuficients per a acollir l’alumnat i actualment els grups d’educació infantil mengen a 
les aules i els tres torns de menjador establerts per a  l’alumnat de primària generen dificultats en 
el funcionament de l’escola amb un impacte en el benestar dels infants.  

Que d’acord al document Administratiu de Constitució de Dret real de Superfície a favor d’ICF 
Equipaments SAU destinat a la construcció del centre d’educació infantil i primària Ciutat d’Alba 
a Sant Cugat del Vallès, de data 26 de maig de l’any 2009, s’estableix que operarà la reversió 
tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i construccions existents sobre la finca un 
cop edificada de nou, a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès un cop transcorregut el 
termini de 30 anys.  

Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a la 
Disposició addicional 15a de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació i a l’article 66.3.o) 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

Que l’article 159.3.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu que correspon als 
municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el 
manteniment dels centres educatius públics. 

Que motivat per l’interès general, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està disposat a 
col·laborar econòmicament en les obres de millora de la cuina i menjador de l’escola Ciutat 
d’Alba de la ciutat. 

En conseqüència, acorden formalitzar el present Conveni de conformitat amb les següents: 

C L À U S U L E S 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre ambdues 
administracions per a la redacció del projecte, l’execució i direcció de les obres de millora del 
menjador i cuina de l’Escola Ciutat d’Alba de Sant Cugat del Vallès, amb les especificacions que 
resulten d’aquestes clàusules. 

SEGONA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE 

El Departament d’Educació realitzarà l’encàrrec formal de les obres a Infraestructures de la 
Generalitat SAU (en endavant, Infraestructures.cat) a través del RAM 2020, que gestionarà el 
procés de licitació del projecte executiu, ajustant-se en tot moment a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

El cost d’aquest projecte anirà amb càrrec a la partida “Projectes” del Pla Econòmic Financer 
(PEF) d’Infraestructures.cat, aprovat pel Govern en data 30 d’abril de 2019. 
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Correspon al Departament d’Educació emetre l’informe tècnic de l’avantprojecte i projecte per a 
la Secció de Supervisió de Projectes, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent, 
de caràcter general i específic, per les construccions escolars, així com  els Criteris per a la 
construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d’Educació i les que 
al projecte correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de 
necessitats. 

El projecte arquitectònic, es realitzarà d’acord a les necessitats manifestades per la comunitat del 
centre educatiu, i prèviament a la seva aprovació es donarà trasllat del mateix a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès per tal que emeti informe preceptiu. Així mateix, es redactarà el projecte 
tècnic de les instal·lacions que afectin a l’activitat de la cuina per tal que per part de l’Ajuntament 
de Sant Cugat es pugui procedir a dur a terme el tràmit ambiental corresponent.  

TERCERA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

La licitació, contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per 
Infraestructures.cat per encàrrec del Departament d'Educació a través del RAM 2020, que 
gestionarà el procés de licitació i execució de les obres, ajustant-se en tot moment a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

El cost d’aquestes obres anirà amb càrrec al Pla Econòmic Financer (PEF) d’Infraestructures.cat, 
aprovat pel Govern en data 30 d’abril de 2019. 

El Departament d’Educació comunicarà a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès les dates d’inici 
de les obres i del seu acabament. Així mateix, el Departament d’Educació haurà de comunicar 
les incidències en l’execució de les obres que comportin un endarreriment en els terminis 
previstos en aquest conveni. 

El Departament d’Educació preveu que les obres estiguin finalitzades l’any 2020.  

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb l’establert en l’article 4 de l’ordenança fiscal 
número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en 
desenvolupament de l’establert en l’article 103 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,   declararà d’especial 
interès o utilitat municipal aquesta construcció i establirà la bonificació del 95% de la quota 
d’aquest impost.   

L’import abonat en concepte de la taxa per atorgament del la llicència urbanística corresponent 
es deduirà de la quota bonificada de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’acord 
amb l’establert en l’article 5 de l’esmentada ordenança fiscal. 

En compliment de l’establert en l’article 62.1 del TRLRHL les obres que constitueixen l’objecte 
d’aquest conveni estaran exemptes a efectes de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana atès que estan directament afectes als serveis educatius.  

QUARTA.- CARTELL DE LES OBRES 

Prèviament a l’inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d’aquestes on hi consti la 
participació d’ambdues administracions públiques. Les dimensions del cartell hauran de ser de 
300 cm x 315 cm. 

CINQUENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès participarà del seguiment i control  de les obres, sense 
que això suposi l’assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de l’execució de les obres. 
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Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el tècnic que designi de l’Ajuntament a tal efecte, i el 
Departament d’Educació es compromet a facilitar-li la seva funció. 

SISENA.- FINANÇAMENT 

L’import màxim previst d’aquesta obra (redacció del projecte, execució i direcció de l’obra) es 
valora aproximadament en 140.000 €, IVA inclòs, dels quals l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès aportarà un màxim de 60.000 €, IVA Inclòs, de l’import de les obres, corresponents a 
conceptes de reforma, i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aportarà un 
màxim de 80.000€. 

El Departament d’Educació es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències 
de projecte o circumstàncies imprevistes, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries amb 
excepció d’aquelles modificacions que siguin instades explícitament per l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès; en aquest darrer cas, aquestes modificacions, condicionades a la disponibilitat 
pressupostària de l’Ajuntament, que es farà càrrec d’aquestes s’han d’instrumentar mitjançant la 
subscripció de les addendes corresponents. 

Als efectes esmentats, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès incorporarà un crèdit de 60.000 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30129 32300 750000 nomenada “ampliació menjador de 
l’Escola Ciutat de l’Alba” del pressupost per a l’exercici 2020 per a fer front a l’aportació 
econòmica a la Generalitat de Catalunya. 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès tramitarà el pagament a l’any 2020, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient, sempre que s’hagi comunicat l’import d’adjudicació i 
presentat les certificacions d’obra corresponents.  

SETENA.- INAUGURACIÓ 

La inauguració de les obres de millora del menjador i cuina de l’Escola Ciutat d’Alba de Sant 
Cugat del Vallès, la promouran conjuntament ambdues administracions i serà presidida pels seus 
representats. 

VUITENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni 
de col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre 
els problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i 
compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en 
cas d’incompliment. 

Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants d’ambdues parts. Per part de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’arquitecte municipal o persona/es en qui delegui, i com 
a representant del Departament d’Educació, el cap de la Secció d’Obres i Manteniment del 
Servei Territorial del Vallès Occidental, o persona/es en qui delegui, que es reunirà als sis 
mesos, des de la data de formalització del conveni, o quan ho sol·liciti motivadament una de les 
parts. 

NOVENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 

La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de 
2020. 

DESENA.- PROTECCIÓ DEL MENOR   
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Les parts es comprometen a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui 
en la execució d'aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del 
menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de 
la Llei d’enjudiciament civil, de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’essers humans, la qual cosa acreditaran 
mitjançant l’aportació d’un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals. 
 
ONZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció 
de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades 
de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no 
contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica 
3/2018.  
 
Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació.  

DOTZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI  

Seran causes de resolució d’aquest conveni les que estableix l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 
octubre, de règim jurídic del sector públic. 

TRETZENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sobre la interpretació, la 
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb 
el que es determina en la Comissió de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula 
vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

A aquest conveni li és d’aplicació el capítol II de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el capítol VI de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i 
regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació. 

I en prova de conformitat, s’estén i se signa el present conveni,  

Pel Departament d’Educació   Per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

La secretària general,   L’alcaldessa-presidenta,” 
 

Torn de presentació 
 
. Regidora delegada d’Educació, Universitat i Memòria Històrica, Sra. Pilar Gorina: Bé, el 
Ciutat d’Alba des que va néixer, doncs, la cuina i el menjador han estat de mida insuficient. Havia 
de fer-se l’any 2019 l’ampliació de la cuina i el menjador, no va ser possible, el Departament així 
ens ho va anunciar i ara ja fa poc hem acordat aquest conveni que avui votem i en el qual hi ha 
una coresponsabilitat en el pagament. La Generalitat, en principi, aporta 80.000 euros i 
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l’Ajuntament 60.000 euros. És un acord que hem arrossegat del Govern anterior i que el centre 
està content que es pugui dur a terme aquesta ampliació que començaran les obres penso que el 
19 d’agost. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 
 
Innovació, Transparència i Bon Govern 
 
24.- ADHESIÓ COM A SOCI AL CLUB D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ I PAGAMENT 
QUOTA. ANUALITAT 2020. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat propugna una gestió de qualitat i la seva orientació cap a la millora 
contínua i la satisfacció de les necessitats i expectatives de la ciutadania i la resta dels seus 
grups d’interès. En aquest marc es fa necessari introduir elements de cultura organitzativa que 
es fonamentin en el servei efectiu a la ciutadania, el rendiment de comptes, la millora 
continuada i l’aprenentatge i la innovació.  
 
Amb aquest propòsit, l’any 2016 l’Ajuntament es va adherir al Club Excel·lència en Gestió, en 
endavant CEG. És una associació sense ànim de lucre dedicada a millorar la gestió de les 
organitzacions i de les persones professionals de diferents sectors, contribuint a la 
transformació  mitjançant els valors de l’excel·lència, la innovació i la sostenibilitat. El CEG 
permet que els associats disposin d’una infraestructura per compartir coneixements, 
desenvolupar competències i donar visibilitat dels nivells d’excel·lència assolits, sota la 
premissa que la millora de les organitzacions contribueixen a la millora de la societat. 
 
El  CEG és el representant oficial del model EFQM a l’Estat espanyol. Aquest model de gestió 
ofereix un marc i una metodologia per ajudar amb els canvis, la transformació i la disrupció a 
les que les persones i les organitzacions del S.XXI s’enfronten dia a dia, en base a les dades i 
a l’aprenentatge. Adjuntem l’enllaç on s’hi allotgen  els corresponents Estatuts vigents. 
https://clubexcelencia.org/documentos/estatutos_vigentes.pdf 
 
En aquest marc de confluència d’interessos, el CEG, va presentar l’any 2016 una proposta 
d’adhesió com a soci per a l’Ajuntament de Sant Cugat, en base als 4 eixos principals que 
ofereixen per facilitar el guiat ge cap a l’excel·lència: formació, assessoria, diagnòstic i 
reconeixements. Adjuntem annex, la proposta de valor que ens ofereixen i que inclou els 
aspectes de contingut tècnic i econòmics. 
 
En aquest mandat 2020-2023 i atès que es mantenen la coincidència de valors i propòsits, es 
proposa la renovació d’adhesió al CEG amb l’actualització de les persones representants per 
part de l’Ajuntament de Sant Cugat i la corresponent actualització de la quota per al període 
vigent.  Adjuntem de nou el document de sol·licitud amb l’actualització de dades. 
 
La determinació de la quota d’adhesió i ulteriors manteniments s’estableix en funció de la 
tipologia de l’organització; en el nostre cas, la tipologia d’organització és de tipus D i la quota 
bàsica anual s’estableix en 1.896.-€, IVA no inclòs. L’IVA a aplicar és del 21% sobre el 90% de 
la quota, atès que el 10% restant està exempt per donació a contribució social. S’adjunta a 
l’expedient la corresponent proposta econòmica i tècnica. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Bon govern, transparència i participació. 
   
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 

http://www.clubexcelencia.org/
https://clubexcelencia.org/documentos/estatutos_vigentes.pdf
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Primer.- APROVAR l’adhesió municipal per aquest mandat 2020-2023 atenent que es 
mantenen la coincidència de valors i propòsits amb l’actualització de les persones 
representants per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al Club Excelencia en Gestión 
Via Innovación amb CIF G-80024094. 
 
Segon.- APROVAR la quota d’adhesió corresponent a l’anualitat 2020 a favor de Club 
Excelencia en Gestión Via Innovación amb CIF G-80024094 per un import de 1.896 € IVA no 
inclòs. 
 
Tercer.- APLICAR la despesa per l’import total de 2.254,34 € IVA inclòs a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 43400 92200 2279900 92202008 Projecte excel·lència del pressupost municipal 
2020. 
 
Quart.- NOTIFICAR el precedent acord a l’empresa referenciada per tal que presenti la 
facturació corresponent a l’anualitat 2020. 
 

Torn de presentació 
 
. Tinenta d’Alcaldia de Bon Govern, Transparència i Participació, Sra. Lourdes Llorente: 
Buenas tardes. Traemos a aprobación un dictamen para renovar la adhesión como socios en el 
Club de la Excelencia en la gestión, que como saben ustedes, porque así lo promovieron sobre 
todo desde Junts, es una asociación que fomenta una gestión de calidad y una orientación a una 
mejor eficiencia en la misma. En este marco, un Ayuntamiento como el nuestro nos hace pensar 
que es necesario introducir elementos de cultura organizativa, que se fundamenten en el servicio 
efectivo a la ciudadanía, al rendimiento de cuentas, la mejora continuada y el aprendizaje y la 
innovación. Es una renovación, la cuota es la misma que en años anteriores y traemos a 
aprobación dicha renovación. 
 

Torn de votació 
 
(El present punt fou aprovat per assentiment dels 24 membres electius presents). 
 
24 bis.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 
"COMPROMÍS AMB LES PERSONES, EL TERRITORI I EL PLANETA" QUE RESPON A 
L'ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ INICIAL DE L'EQUIP DE GOVERN PER A LA GESTIÓ I 
PROJECCIÓ DE SANT CUGAT PEL MANDAT 2019-2023. (EXP. 22598/2020) 
 
El govern de Sant Cugat del Vallès té l’obligació d’elaborar una proposta estratègica pel 
present mandat pels propers tres anys i ha estat treballant una proposta per fer del municipi un 
lloc per a tothom, afavorint la cohesió i la convivència, i acostant l’Ajuntament a tots els barris 
generant sentiment de pertinença i impulsant polítiques públiques socialment justes i 
territorialment sostenibles.  
 
Òbviament la crisi generada per la Covid19 l’ha posat en l’agenda de les prioritats del Govern, 
fent que el projecte polític que presentem en el PAM sigui encara més vigent i més necessari 
d’impulsar. D’aquí deu el seu nom “Compromís amb les persones, el territori i el planeta”, 
representant un projecte polític de transformació on les forces polítiques que l’integrem 
reconeixen la transversalitat, col·lectiva i comuna, i sobretot abocat a combatre les desigualtats 
socioeconòmiques, i amb la planificació i voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats, 
augmentant la qualitat de vida del municipi com a objectius a mig termini. 
 
A partir de la definició del Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 es perfilarà a nivell de gestió a 
través d’un Pla Funcional elaborat per part de l’equip de gestió municipal, i haurà de concretar 
les línies de treball i compromisos de l’equip de govern en objectius de gestió i funcionals, 
identificant accions amb projeccions pel que fa al seu desplegament temporal i pressupostari. 
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En el Pla Funcional es determinaran els indicadors de seguiment per a l’avaluació i retiment de 
comptes.  
 
El Govern vol posar a consideració del plenari consistorial el Pla d’Actuació Municipal on 
s’especifica la mencionada planificació i projecció pels propers anys del mandat 2020-2023 i 
sotmetre-ho a la seva aprovació si s’escau. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR el Pla d’Actuació Municipal 2010-2023 “COMPROMÍS AMB LES 
PERSONES, EL TERRITORI I EL PLANETA” que respon a l’estratègia i planificació a la gestió 
i projecció de Sant Cugat del Vallès pel mandat 2019-2023.   
 
Segon.- ENCARREGAR a l’equip de gestió municipal la definició del Pla Funcional que 
concreti les accions necessàries per acomplir el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 definit en 
l’apartat anterior i que haurà d’incloure la corresponent planificació econòmica pel període 
assenyalat. 
 
Tercer.- TRASLLADAR els acords a l’equip de gestió municipal integrat pels directors d’àmbit, 
caps de servei i personal tècnic municipal. 
 

Torn de presentació 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Aquest punt de l’Ordre del Dia l’explicaré jo mateixa en nom del 
Govern. Avui presentem aquest Pla d’Actuació Municipal aquí en aquest Ple. Aquest Pla que 
també el calendari va veure’s estroncat per aquesta pandèmia de la Covid, però que el que hem 
fet és com qualsevol Pla d’Actuació Municipal, presentem aquí els objectius a assolir durant el 
mandat 2019-2023, identificant les emergències destacades a la ciutat i que posen de manifest la 
necessitat de canvi a la qual aquest Govern dóna resposta. Aquest és, per tant, la raó de ser 
d’aquest Pla d’Actuació, però que evidentment com deia abans es va interrompre en el sentit de 
que el volíem presentar just en el moment d’inici de la pandèmia i, per tant, doncs, aquesta 
situació extraordinària de la Covid ha requerit una inversió econòmica que ja hem tingut 
l’oportunitat d’anar veient al llarg d’aquests Plens que hem fet, entre Plens ordinaris i 
extraordinaris, com el propi Pressupost, i, per tant, aquesta inversió econòmica extraordinària 
també ha quedat recollida, així com també recull el resultat de les Comissions Informatives 
especials Covid, que hem fet i que després en el punt següent tindrem l’oportunitat, portem en 
aquest Ple l’aprovació de les conclusions d’aquestes Comissions Informatives especials. El que 
estableix aquest Pla d’Actuació Municipal són 8 objectius estratègics del mandat, també adequats 
als objectius de desenvolupament sostenible. Estic fent un resum molt resum, però vostès ja 
tenen aquí el Pla i a més també està publicat i, per tant, qualsevol persona que ens estigui 
escoltant ho pot seguir i sobretot volem destacar les aportacions fetes per part de la ciutadania 
que ha contribuït a l’elaboració d’aquest document, a través dels diversos resultats dels 
programes de barris que ja fa mesos que estem duent a la pràctica. Per tant, aquest procés 
d’elaboració del Pla d’Actuació ha estat fet, per una banda, amb el treball conjunt de les regidores 
i regidors d’aquest Govern, també afegint-hi, com he dit abans, les conclusions que han sortit 
d’aquest marc, d’aquestes Comissions especials que en el seu dia aquesta espai que ens vam 
donar per tal de que s’acompanyés per part de tot aquest Consistori al Govern i poguéssim anar 
plegats i plegades a combatre aquests efectes de la Covid; i també des de l’esfera de gestió 
d’aquesta casa, és a dir, s’ha realitzat un treball col·laboratiu i transversal amb l’equip tècnic de 
l’Ajuntament, per tal de concretar prioritats i dissenyar l’estratègia per assolir els objectius fixats 
per aquest Govern. Per tant, aquest Pla d’Actuació Municipal beu, resumint, de 3 grans fonts, 3 
esferes de treball que han servit per elaborar-lo: l’esfera política, que es basa en aquest acord de 
Govern, d’aquest Govern del canvi que ja fa un any que camina, amb tota aquesta feina que hem 
dit també per part de les regidores i regidors, més totes les mesures derivades de les Comissions 
de la Covid; aquesta esfera de gestió, aquest treball col·laboratiu que han fet entre el Govern de 
forma transversal amb l’equip de gestió d’aquesta casa; i sobretot també, amb la incorporació 
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dels resultats dels programes de barri, per tant, també amb l’esfera ciutadana. L’acció de Govern 
beu directament de l’acord de Govern i amb les emergències que en el seu dia, en aquest acord 
de Govern, i que són la raó de ser d’aquest Govern, ja vam posar damunt la taula, aquelles 4 
emergències que hem explicat i que considerem, que a banda de l’emergència derivada de la 
Covid, que fins i tot el que ha fet és posar encara més en evidència aquestes emergències que 
dèiem que són: la de l’habitatge, l’emergència climàtica, l’emergència social i l’emergència 
democràtica. Allò que hem considerat emergència democràtica a la necessitat de governar per a 
tothom, transparència, honestedat, proximitat i compromís. En definitiva, aquest és l’enfocament, 
el que cap a on creu aquest Govern que ha d’anar aquest Ajuntament i, per tant, aquesta ciutat. 
Simplement afegir que estem especialment orgullosos d’explicar i de posar com a base els valors 
que inspiren el nostre dia a dia, les nostres polítiques públiques que anem duent a terme cada 
dia, aquests valors de la transparència, l’honestedat, el compromís, l’escolta, la cooperació, la 
proximitat, el rigor en la gestió i l’apoderament de la ciutadania. Tenim l’oportunitat de desplegar-
ho al llarg d’aquest Pla d’Actuació Municipal i insisteixo, en aquests 8 objectius estratègics que 
per tal d’organitzar-los i fer-los més comprensibles s’han diversificat en 50 línies i compromisos i 
els 342 que ja són les actuacions concretes. No em voldria allargar més, però en qualsevol cas, 
també estan clarament identificats aquests objectius i estan enumerats de forma, diguéssim, més 
esquemàtica i després també desenvolupats molt més endavant. En definitiva, també acabar 
insistint amb allò que hem tingut molt en compte, amb aquella esfera que dèiem abans de la 
relació entre aquest Pla d’Actuació Municipal i els programes de barri. Hem volgut reforçar de 
forma específica aquesta esfera ciutadania en pro d’aquest exercici de la transparència que per 
nosaltres és una necessitat bàsica, era un d’aquests valors que inspiren aquest Govern i, per tant, 
el que s’ha fet és desgranar totes les aportacions fetes en el marc dels 6 Consells de Barri que 
han començat a caminar en aquest mandat. Crec que aquest és un resum, molt resum, de tot 
plegat. Un Pla d’Actuació Municipal no es pot explicar en 2 minuts, en tot cas, hem intentat fer-ho 
de forma molt resumida i ara sí, qualsevol cosa doncs tenen la paraula. No sé si volen dir alguna 
cosa. Per part de Ciutadans no? Doncs, Sra. Fortuny, té la paraula. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidora Sra. Carmela Fortuny, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Molt bona 
tarda a tothom. Començaré la meva intervenció recordant d’on venim. El juny de 2019 van signar 
un pacte, un pacte entre ERC, PSC i la CUP i van formar Govern, amb la Sra. Ingla al capdavant. 
Els números els quadraven i els quadren, de fet, per desplaçar la força guanyadora. Aquestes 
són les regles de la Democràcia, però sí que ens hauria agradat més honestedat en comunicar-
ho a la ciutadania, doncs en aquest cas era a la campanya electoral. Dit això, ha passat un any, 
un any després de formar Govern ens porten a aprovació d’aquest Ple el seu Pla d’Actuació del 
Mandat. Un PAM que no recull les accions amb les que cadascuna de les 3 formacions 
representades en la cursa electoral s’havien presentat a les eleccions, sinó que reflecteix la 
dificultat que tenen per construir un relat comú, un relat fet entre tots vostès i, per tant, el resultat, 
un cop llegit aquest PAM, no pot ser una altra cosa que donar una interpretació molt aigualida. En 
el text justifiquen de manera molt constant, molt constant, la necessitat de que la ciutat 
necessitava el canvi, perquè vostès parlen molt del Govern del canvi, de fet, ho diuen 
reiteradament i també en la mateixa introducció del mateix PAM i parlen que aquest canvi que 
necessitava la ciutat vostès l’impulsaran. Bé, a la vista dels resultats electorals el clam pel canvi 
no era de la ciutadania, sinó de vostès mateixos, a nivell individual i a nivell de partit polític i, per 
tant, els demanem que no es justifiquin més. Van pactar per governar i van pactar per governar 
desplaçant a la força guanyadora i el que els demanem és que governin, però clar, és que ho 
estan fent, fent ús d’una majoria absoluta implacable, ho veiem en els Plens, ho veiem a les 
reunions, ho veiem a les comissions, ho veiem de manera continuada, sense diàleg, sense 
consens, rebutjant sistemàticament l’ajut i el suport de tothom, i a mi em toca parlar del suport del 
grup municipal que represento, que és el suport de Junts. I necessiten justificar-se i ho fan 
d’aquesta manera, perquè no en tenen cap altra de manera. En tot cas, quan ja fa un any que 
governen han portat a aprovació un Pressupost, per cert, quan ja portaven 6 mesos a l’inici de 
l’exercici pressupostari, per dir-ho d’alguna manera, i recentment, doncs avui, porten el seu Pla 
d’Actuació Municipal, que ara tindran 3 anys per executar. Hem llegit atentament aquest Pla 
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d’Actuació, l’hem llegit fil per randa pels tres anys que resten de mandat i els hem de dir que tot i 
que en la part expositiva justifiquen constantment la necessitat d’un canvi, quan defineixen la 
missió, quan defineixen la seva visió i quan defineixen els seus valors i les línies estratègiques 
doncs no hi veiem masses canvis, no hi veiem la transformació i, per tant, no hi veiem cap mena 
d’ambició. Sí que hi veiem 3 projectes, amb això són molt clars vostès, sí que veiem 3 projectes, 
3 projectes diferenciats, 3 regnes de taifes. Cada formació ha pogut triar en quines línies s’hi 
troba bé i en quines línies no hi posarà els peus. Un PAM tocat a 6 línies, un PAM tocat a 6 mans 
i de moment amb més soroll que música. Són massa diferents entre vostès com per anar a la 
una. Això ho estem veient, la ciutadania també ho està veient i contínuament ens donen mostres 
de les pugnes entre els 3 regnes i això de cap de les maneres afavoreix el què ha de fer aquest 
Ajuntament, no afavoreix que Sant Cugat sigui la casa de tothom. Com deia al principi, fan una 
presentació amb continues referències a la necessitat i urgència d’un canvi de govern, però 
alhora afegeixen unes declaracions que les podríem trobar a tots els PAM’s de Catalunya, a tots: 
intencions, bona voluntat. Però finalment no concreten res en accions determinades. Per tant, el 
que avui porten a aprovació d’aquest Ple és un mig PAM, torna a ser una declaració d’intencions, 
de 3 forces clarament diferenciades i per justificar la participació de la ciutadania inclouen les 
conclusions sorgides del programa de barris, tot i que el programa de barris no estava pensat per 
a construir un pla d’acció de mandat, però ja que el riu passava per aquí, vinga, va, som-hi, 
aprofitem-ho! Però què els costava aprofitar i obrir la plataforma Decidim per a que la ciutadania 
pogués fer-hi aportacions en aquest Pla municipal? En tot cas, si tant creuen o volen fer creure 
que la ciutat demanava un canvi, perquè no són més valentes i ho giren tot com un mitjó? Perquè 
no ho capgiren tot? Perquè no deixen de fer tot el que ja es feia? Mantenir el verd, mantenir la 
ciutat neta, un model de ciutat de serveis de proximitat, treballar per una policia de proximitat i 
coordinada amb els altres cossos de seguretat, apostar per serveis com el Sant Cugat Feina o 
per preservar Collserola, treballar per un enllumenat sostenible o treballar per uns parcs 
empresarials competitius. Perquè no deixen de planificar, per exemple, habitatges assequibles 
previstos en el Pla de PROMUSA 20-30? Mirin, escoltin, si la ciutat era tan desastrosa, si aquesta 
ciutat era tan excloent, tan mal gestionada, si quan diuen “el focus no es posava en les persones, 
sinó en altres temes”, però sense dir-los, si salvar les entitats de la crisi no significa res, si crear i 
potenciar PROMUSA no té cap importància, si tenir Oficina d’Habitatge des de fa anys no serveix 
i se n’ha de crear una altra, si el Pla de Mobilitat aprovat per unanimitat no funciona però 
implanten l’Anella Verda unilateralment i la decisió la sustenten en aquest Pla, si creuen que els 
seus plans d’igualtat, de joventut, d’infància, d’inclusió seran els bons perquè seran els seus, si la 
nova biblioteca els agrada però li canvien el nom perquè no sigui dit, escoltin la ciutat de Sant 
Cugat, és una de les ciutats de Catalunya amb més qualitat de vida, més ben planificada 
urbanísticament, més solidària, més cohesionada, amb un teixit social actiu, amb un verd urbà 
increïble i amb la millor qualitat de l’aire i això és gràcies a la feina de molta gent, a la feina de 
moltíssima gent, però també dels Governs que els han precedit, siguin amb minoria, o siguin amb 
pactes amb ERC i amb el PSC, o amb majoria. ERC i PSC també han governat aquesta ciutat 
establint pactes amb Convergència i Unió i el PDeCAT. Facin el favor de recordar-ho i no es tirin 
pedres a la seva teulada. ERC i PSC reconeguin que han governat i no se n’amaguin per fer 
contenta a la CUP. Vaig acabant. Hi ha feina a fer, hi ha feina a fer, i tant que hi ha possibilitats de 
millora!, però permeti’m que els digui que el seu mig PAM no és ni de bon tros l’eina que 
propiciarà aquestes millores. Ara és el seu moment, facin, facin, és la seva responsabilitat, no cal 
que portin el PAM al Ple per fer el numeret, no cal que portin el PAM per aprovar amb la seva 
majoria absoluta. Sobretot, facin i concretin accions, perquè ara com ara el que veiem en aquest 
document és una pura declaració d’intencions. A mi m’ha sobtat que diguessin que hi havia totes 
les accions de les Comissions Informatives extraordinàries, això ja ho veurem en el proper punt, 
però no en aquest PAM. S’han quedat a mig PAM de la ciutat que volem. Mirin, nosaltres no 
governem i, per tant, quan concretin i portin a aprovació les accions, per exemple, quan ens 
diguin quants habitatges construiran, quin calendari té la nova biblioteca, quan tindrem la piscina 
de Mira-sol, com serà el nou Pla de Mobilitat, en quin moment tindrem el servei d’aigua, grua i 
neteja municipalitzat. Doncs quan ens portin tot això a aprovació d’aquest plenari i el debat que, 
evidentment, ha d’haver-hi en els mecanismes... 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Hauria d’anar acabant, Sra. Fortuny. 
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. Regidora Sra. Carmela Fortuny, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Vaig acabant, 
sí. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Perquè s’ha passat sobradament. 
 
. Regidora Sra. Carmela Fortuny, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Doncs en 
algun moment estarem d’acord i amb els altres discreparem, però això és natural i això és el 
paper que ens toca fer, però portin els punts en el Ple tal i com toca, facin el debat com toca i 
nosaltres sempre hi tindrem la mà estesa, per ajudar-los en el que creiem que la ciutat necessita, 
però també serem exigents amb el compliment dels compromisos. Vaig acabant, ara sí. I sinó 
m’ho treu de la rèplica. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sí, ho faré. 
 
. Regidora Sra. Carmela Fortuny, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Com deia el 
Sr. Soler, vostès estan a dalt i nosaltres estem a baix. Avui, a més, afegirem a la nostra 
hemeroteca “les patates calentes que venen del passat” o fins i tot “la patata endavant”. Escoltin, 
escoltin a tothom, estiguin a dalt o a baix, segons diu el Pere Soler. Escoltin, per la ciutat aquí 
estem tots plegats amb la mateixa força, amb les mateixes ganes, sense prejudicis, governin per 
tothom i executin amb rigor. Són moments de cooperació, són moments de proximitat i els polítics 
que no tinguin en compte aquestes premisses i actuïn de manera unilateral perdran tota la 
credibilitat. Per acabar, el seu full de ruta és el seu full de ruta i són vostès els qui s’hi han de 
trobar còmodes, s’hi han de trobar a gust, no és el full de ruta que nosaltres haguéssim fet, no el 
compartim, el nostre vot, doncs, suposo que ja intueixen per la meva intervenció que serà en 
contra. No el podem compartir, no ens en facin còmplices, ni coresponsables. Això no és un PAM, 
això és un PAM enrere i, per tant, aquest Govern del canvi, el que canvia és caminant també 
enrere. Moltes gràcies i disculpin que m’hagi allargat, ja ho reduiré en el cas d’haver de fer la 
rèplica. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Ha utilitzat 10 minuts, per tant, poc marge té de reduir. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: Perdó, Sra. Alcaldessa. M’he colat, ja sé 
que no em tocaria com a portaveu. Demanaria el permís per... 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sí, sí, i tant, endavant. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: Gràcies, Sra. Alcaldessa. Només és per 
explicar el nostre posicionament. Nosaltres, intentaré no utilitzar la intervenció de la Sra. Portaveu 
de Junts per Sant Cugat. Estem molt d’acord amb moltes de les coses, entenem que no és 
precisament un punt d’urgència que s’ha de presentar avui i que podrien haver-lo presentat en un 
altre moment, en una de les rodes de premsa a que vostès ens tenen acostumats, ho van fer amb 
les 60 mesures, o com han fet amb els Pressupostos directament sense cap suport, sense parlar 
amb ningú de l’oposició, com han fet amb aquest pla de bones intencions que ha definit la Sra. 
Carmela Fortuny molt encertadament i entenem que ni és urgent, i és un posicionament polític 
dels seus grups municipals. Nosaltres el respectem, no li donarem suport perquè no compta amb 
el nostre vistiplau, perquè no ens han demanat suport, tampoc ens han demanat el nostre parer, 
però està clar que com cortesia política tampoc votarem en contra. Llavors, nosaltres simplement 
demanem que aprofitem el temps que tenim a les Juntes de Portaveus per aquest tipus 
d’informacions o a les rodes de premsa que vostès fan, doncs que facin aquestes informacions on 
tenen tota la llibertat de parlar i d’explicar als mitjans de comunicació el seu futur pla per a la 
ciutat. A nosaltres ens sobta molt que vostès siguin capaços de programar, planificar des d’avui 
fins el 2023 i encara no sabem què passarà al setembre quan tornem de les vacances, alguns de 
nosaltres, i tampoc són capaços en un mes de treballar una llista amb les licitacions que nosaltres 
hem demanat ja fa bastant temps. Bona sort i de veritat que desitgem el millor per a la ciutat i ens 
abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
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. Sra. Alcaldessa-presidenta: Gràcies, Sr. Ciprián. Per respondre, per al·lusions directes, la Sra. 
Gibert, té la paraula i després el Sr. Soler. 
 
. Tinenta d’Alcaldia, Sra. Núria Gibert, en representació de la CUP-PC: Bé, moltes gràcies. Jo 
celebro que no els agradi aquest Pla d’Actuació Municipal perquè crec que és lògic. Vostès tenen 
un fer, vostès l’han pogut demostrar en el govern d’aquesta ciutat, vostès l’han explicat. Penso 
que és el normal i crec que una cosa que fos contrària a això a mi, diguéssim, em preocuparia, en 
el sentit de que no és el que hem vingut a fer. Nosaltres hem vingut a plantejar qüestions de fons i 
qüestions materials pel conjunt de la vida dels nostres veïns i veïnes, això són polítiques 
transformadores i amb perspectiva d’esquerres. Hem vingut a trastocar alguns dels elements i 
dinàmiques que hi havia en aquest Ajuntament i en les polítiques públiques que es feien, que 
tenien una perspectiva classista, molt impregnada i que sí, tenien molt de màrqueting, tenien 
molta imatge darrera, però no obeïen als interessos de la majoria de la nostra ciutat. Hem vingut 
a fer això. Vostès parlen de dissens i diuen que som 3 partits diferents, el qual jo li respondré, 
això és una obvietat que som 3 partits diferents. Vostès diuen que no fem el que vam dir en 
campanya, o no fem tot el que vam dir en campanya. Home, és que no sé si s’ha fixat, però no 
som 15 regidors de la CUP, som 3, som 6 i som 4. Per tant, nosaltres practiquem una cosa que 
ens sembla molt saludable en política i en la vida mateixa, que és el diàleg, arribar a acords en 
pro de tota la gent que representem. No diguin que nosaltres no representem a la ciutadania, no 
faltin als nostres electors! Nosaltres som diversos partits però això no vol dir que no siguem 
capaços d’arribar a acords que representin al conjunt dels nostres electors. Vostès van ser la 
primera força, però no han tingut capacitat per governar, perquè no hi havia grups que els 
donessin suport. Per tant, poden seguir dient que van guanyar les eleccions, però no van guanyar 
entre la ciutadania, entre la ciutadania el que es va imposar va ser aquest pacte de 3 forces, per 
tant, els demano, ja no per nosaltres, a nosaltres ens és igual, jo ja m’he acostumat després de 4 
anys a aquestes estomacades i aquestes, a vegades, astracanades verbals, no faltin al respecte 
als nostres electors d’una forma verbal paternalista, en el sentit de vostès estan aquí portant la 
contrària a la ciutadania. No, escoltin, nosaltres representem com vostè, els electors dels quals jo 
tinc respecte. Quan parla de dissens no ha posat cap exemple en aquest dissens. Vostès no ha 
sabut posar cap exemple d’aquest regne de taifes i jo sí que li explico quines coses amb les quals 
nosaltres ens sentim molt representades i en els anteriors PAM’s no hi eren: una perspectiva de 
gènere transversal i material, en els Pressupostos, però també en polítiques, en formació. Era 
impossible portar a terme plans d’igualtat, vostè deia “és que no eren bons els nostres plans 
d’igualtat?”, és que vostès no tenien tècnics d’igualtat des de feia ja molts anys incomplint la 
legislació en relació d’això. Vostès diuen “i els plans d’infància, LGTBI, feminisme?” jo li dic, des 
del meu àmbit que el conec amb profunditat, no, no hi eren, estava completament invisibilitzat i 
deixat, abandonat. Vostès ens diuen “fan un numeret de portar el PAM”, bé, és que perdonin, 
nosaltres ens devem a vostès i ens devem al conjunt de la ciutadania i a la ciutadania el que li 
expliquem és que aquests són els nostres principis ideològics, aquests és on volem arribar, són 
els nostres objectius i estem treballant en desllorigar i concretar cadascun d’aquests objectius 
amb fitxes tècniques, amb accions concretes. Els hi sembla poc o els sembla massa, els sembla 
un numeret i els sembla il·legítim. Està bé que els sembli tot això. Vostès en saben de fer 
màrqueting, en saben de vendre imatges i jo sé que persegueixen aquesta imatge del dissens, no 
estan d’acord, és que són 3, són molt diferents..., som molt diferents entre nosaltres, però és que 
encara som més diferents amb vostès i quan ens diuen que obrim el diàleg, jo, escolti, després 
tindrem ocasió de parlar de les Comissions Informatives especials, però vostès faran d’això una 
bandera i jo n’estic convençuda que la faran aquesta bandera de que no ens escolten, i demès. 
Qui té la responsabilitat de governar, una cosa que m’havia dit l’alcaldessa Conesa en moltes 
ocasions, som nosaltres, vostès poden dir evidentment tot el que vulguin, però qui al final té la 
responsabilitat de governar som nosaltres. Ara, què estem disposats a debatre, a dialogar, per 
exemple, en una circumstància tan bèstia, perdonin la paraula, com el Covid? I tant que ho vam 
fer! I vam treure temps d’on no en teníem per fer unes Comissions especials Informatives de 
debat i deliberació. Conjunt suma total de les propostes del seu grup a l’àmbit de Drets Socials, 
Habitatge i Educació, un àmbit no petit: un total de zero propostes. Ostres! Els hem prestat la 
taula de treball, els hem escoltat, jo hi he sigut, m’equivoco, Sr. Carles Brugarolas? No, no 
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m’equivoco. No m’equivoco, no em faci gestualitats perquè no m’equivoco, sap que dic la veritat, 
llavors, sinó, ho confirmen, ho contrasten i m’ho expliquen. Jo he insistit en aquestes Comissions 
Informatives especials, per tant, no ens diguin tampoc que no volem debat i no que no volem 
diàleg, perquè no és cert. És cert que tenim una postura ideològica, és cert que tenim uns 
posicionaments i que sabem cap a on volem que avanci la ciutat. De totes les altres qüestions 
que ha comentat, de que la ciutat estigui neta, totes aquestes coses, és que sap què passa, 
augment de la despesa social, equitat i universalització de drets, que ningú quedi enrere, però 
que ningú quedi enrere de debò i això es fa garantint absolutament tots els protocols d’accés a 
ajudes, fent programes d’empoderament, fent programes d’acompanyament, no anar a buscar a 
les persones que estan en risc de vulnerabilitat, no només tenint les ajudes d’una forma 
subsidiària i assistencial. Jo crec fermament que aquest PAM és un primer pas i que el següent 
encara serà més ambiciós i el tercer més ambiciós, però sincerament si no veuen les diferències 
amb els PAM’s anteriors penso que igual seria molt idoni que en féssim una lectura conjunta i les 
hi podríem trobar. Moltes gràcies. 
 
. Tinent d’Alcaldia, Sr. Pere Soler, en representació del PSC-CP: Moltes gràcies. Jo, Sra. 
Fortuny, el primer que li demanaria és una mica de respecte, perquè dir que nosaltres fem un 
numeret presentant el Pla d’Actuació estratègica. Si no recordo malament, vostè ens ha demanat 
en els 3 darrers Plens on estava aquest Pla d’Actuació Municipal, aquest pla estratègic. Bé, ara 
els el presentem i ara que els el presentem ens diu que els fem un numeret? A veure si es posen 
una miqueta d’acord, perquè clar, jo entenc que vostès volen seguir mostrant que no tenim rumb, 
o que tenim tres rumbs diferents. Ha mirat el document, suposo? Em pot dir què hi ha del PSC, 
què hi ha de la CUP, quina és la part d’Esquerra Republicana? Perquè sí, som 3 forces polítiques 
que ens vàrem posar d’acord per fer un Govern, però és que no només ens vàrem posar d’acord 
per fer un Govern, ens hem posat d’acord per fer moltíssimes coses en un any de treball, i entre 
elles aquest Pla d’Actuació Municipal en el qual tots hi hem aportat idees, tots hi hem aportat 
reflexions i en el qual no n’hi ha 3, hi ha un sol document. Digui’ns allà on veu PSC, allà on veu 
CUP i allà on veu Esquerra, perquè és molt fàcil, perquè vostè va fent la cançoneta repetidament 
de que són 3 Governs en un i això no ho ha pogut constatar, ni visualitzar encara en aquest 
moment. Miri, és una proposta política i estic d’acord amb la Sra. Gibert, com no podria ser d’altra 
manera, clar, però amb la reflexió que feia, diu “m’espantaria que vostès el trobessin bé i el 
votessin favorablement, perquè això voldria dir que ens hauríem equivocat en alguna de les 
qüestions”. Diu, “no, és que es queden en l’enunciat”, bé, l’enunciat ja entrem ja dintre, els que 
estem acostumats a treballar amb planificació estratègica sabem que hi ha una vessant política, 
que entra en la vessant tècnica i aquesta vessant tècnica és la que estem treballant actualment a 
través de la coordinació de les diferents àrees del nostre Ajuntament. Per cert, vull felicitar-los 
perquè estan fent una molt bona feina en aquest sentit. Potser és que no estan acostumats a 
treballar en termes de planificació estratègica perquè és de les típiques, és un model típic on 
podem trobar arreu en el planeta. Però és un treball conjunt i és un treball que arriba a 
conclusions, que fa reflexions que arriben a conclusions i que, a més, dóna actuacions i accions. 
Miri, el model Sant Cugat funcionava i funcionava molt bé, collons, així anàvem, en aquest sentit! 
Per això tenim visites de Mossos, per això tenim contractes que no tenen aquest seguiment, 
etcètera. I a més, mancava una proposta de qualitat de serveis, ja li puc dir, ara que coneixem 
després d’un any de treball, mancava una qualitat de serveis, mancaven recursos econòmics i 
recursos humans per poder fer una gestió correcta i donar un bon servei a la ciutadania. Parlem 
de coses plausibles, de coses que es poden fer servir, no de quimeres, ni d’aparadors dels 
anteriors Governs, li dic, perquè ara estem defensant aquest nou model d’actuació, doncs li dic 
dels antics. I què aportem? Doncs una veritable aposta per l’educació pública, una aposta per 
l’ocupació de qualitat, una aposta pels verdaders serveis socials, una aposta per una tarifació 
social real, una aposta per la transparència, una aposta per l’escolta de veritat i utilitzar la 
participació amb allò que realment és, que és creure’ns-la i rigor en la gestió, ordenar, tantes 
vegades ens ha sentit dir-ho, ordenar, endreçar, és a dir, també una aposta per la igualtat, per la 
igualtat. Miri, ens deien que no teníem horitzó. Aquí el tenen el nostre horitzó, però clar, ara que el 
tenen no els agrada. És evident que no els agrada i celebro que no els agradi. I deixi’m acabar 
dient-li que m’espanten, a vegades, persones que han tingut responsabilitat de govern, 
m’espanten que facin aquestes dissertacions, que facin aquestes valoracions i que sobretot, a 
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vegades, hi hagi un cert desconeixement dels propis mecanismes i organització de la casa. 
M’espanten, m’espanten veritablement. I per cert, espero molt de temps poder seguir servint-los 
frases cèlebres que veig que vostès repeteixen constantment perquè això vol dir dues coses: o bé 
que realment enganxen, o bé que m’escolten i els ho agraeixo. Moltes gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Gràcies, Sr. Soler. Molt breu, Sra. Fortuny, Sr. Ciprián. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: Perdó, Carmela. Jo mira, no voldria 
arribar per cap de les afirmacions del Sr. Soler, jo el que volia dir és que avui ens hem reunit a les 
15:00 hores, perquè teníem la Junta de Portaveus extraordinària i en aquesta Junta de Portaveus 
no se’ns ha parlat ni del minut de silenci que hem fet al començament i s’ha planificat una sola 
intervenció d’un portaveu per aquesta moció. En aquest moment vosaltres n’esteu fent dues, 
perquè hi ha dos portaveus que han parlat. Llavors, he mirat una mica el ROM, el que diu, que és 
interpretable i m’imagino que vosaltres també ho fareu: “la intervenció per part de cada Grup, tant 
en el torn de presentació, en cas d’ésser autor de la proposta, com en els torns de debat i rèplica, 
no podrà duplicar-se, havent de fer-se per qui sigui portaveu o qualsevol altre membre electe del 
Grup, en funció de l’especialitat del tema”, és a dir, val a dir que el nostre ROM diu que només en 
aquests tipus de casos pot respondre vostè, com alcaldessa, per suposat, i un sol dels portaveus. 
En aquest cas, la Sra. Núria Gibert o el Sr. Pere Soler, però no els dos, perquè sinó aquests 
plenaris serien infinits. D’acord? Agraïm que sent tant benèvols amb el tema del ROM i amb el 
tema de les lleis i tot això, doncs que es compleixi, per començar, el nostre ROM municipal, que 
només permet que parli un portaveu per moció. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sr. Ciprián, el ROM com vostè ho ha dit molt bé al començament, 
i per tant, no li rebato, sinó que li dono la raó, no deixa clar aquesta intervenció en tots els casos, 
no la deixa clara, sinó no la faríem, i sinó vostè mateix ho acaba de reconèixer. En tot cas, hi ha 
hagut, perquè això ja d’entrada, però apart hi ha hagut al·lusions directes a dues persones, a 
dues formacions polítiques i com vostè comprendrà és lògic que els pugui donar la paraula. Per 
tant, tot en ordre i tot com fem sempre. Vostè, Sr. Ciprián, moltes vegades insisteix en que els 
Plens són llargs i infinits, bé, és la nostra feina, la seva i la nostra. Ser aquí, donar la paraula, 
escoltar-nos, debatre, i a vegades, doncs, anem més ràpid, a vegades anem més a poc a poc, 
també depèn del tema. Entendrà vostè que el Pla d’Actuació Municipal, vull dir, que jo estic 
convençuda que això estarà d’acord amb mi, que mereix que ens hi detinguem una miqueta, que 
a vegades passem un punt amb un minut o no hi ha intervencions i altres vegades, com aquesta, 
crec que val molt la pena escoltar-nos i poder debatre. Per això, quan vostè inicialment no ha fet 
intervenció i després me l’ha demanada doncs jo li dic que, evidentment, que tenia tot el dret del 
món a intervenir, només faltaria. Crec que el que hem de fer aquí precisament és això. Val, Sr. 
Ciprián? Com a mínim aquesta és la meva opinió i per això he decidit que tant la Sra. Gibert, com 
el Sr. Soler puguin intervenir. Alguna cosa més, Sr. Ciprián? 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: No m’ha respost respecte al primer punt 
que li he demanat sobre el minut de silenci. Hem fet a les 15:00 hores una Junta de Portaveus 
extraordinària i no se’ns ha parlat de la meitat de les coses que avui s’estan presentant. Llavors, 
ens agradaria que aquestes Juntes de Portaveus extraordinàries es fessin per estalviar temps als 
plenaris. D’acord? Després vostès poden parlar a les Juntes de Portaveus el que vulguin o poden 
directament fer les seves presentacions als mitjans de comunicació que ja estan acostumats i que 
ens tenen acostumats a nosaltres. Gràcies, Sra. Alcaldessa. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Això darrer no sé ben bé què vol dir, però respecte al tema del 
minut de silenci ho haguéssim pogut recordar, però és que aquest minut de silenci ja vam acordar 
en el seu dia que ho faríem cada vegada que hi hagués un feminicidi i hi ha hagut algun Ple que 
hem tingut la sort de no tenir-ne, però malauradament doncs en aquest cas en teníem dos. És un 
acord que vam prendre aquí com a plenari, que per tant vostès també cada vegada que hi hagi 
un feminicidi doncs ja se’n recordaran que en el Ple següent farem el minut de silenci. No me’n 
recordat de dir-los-hi perquè ja forma part d’aquesta normalitat. En tot cas, crec que tampoc no és 
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un minut de silenci, no cal preparar res, ni fer res, simplement fer el minut de silenci i, per tant, 
que tampoc no té tantes conseqüències. Gràcies, Sr. Ciprián. Sra. Fortuny té la paraula. 
 
. Regidora Sra. Carmela Fortuny, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Bé, veig que 
els he sacsejat, i això m’ha agradat, la veritat és que aquesta sacsejada, aquestes intervencions 
doncs han estat bé. Escoltin, respecte al tema d’enviar o no, o si no hem enviat propostes, ara 
mateix acabo de comentar a la persona que ens dóna suport en el grup municipal que reenviï a 
les seves bústies totes aquelles propostes que hem fet des del minut zero de la Covid i vigilin no 
se’ls col·lapsi la bústia d’entrada. Un altre tema: no s’enfadin, ni tampoc donin lliçons de moral, no 
cal ni que s’enfadin, ni que donin lliçons de moral, nosaltres l’única cosa que demanem és 
seure’ns, debatre i proposar. Hi haurà coses amb les que estarem d’acord, Sr. Soler, deixi’m 
acabar, que estarem d’acord i amb d’altres que no, però només demanem això. I votem en contra 
del PAM perquè no ens poden fer còmplices, no ens poden fer còmplices perquè és el seu PAM, 
és que no hi ha res a dir, és el seu PAM. Si la ciutat estigués tan malament doncs també 
haguessin fet un PAM molt diferent. És un PAM que nosaltres el que considerem i constatem, 
perquè ens l’hem llegit fil per randa és que en cap plana del PAM hi ha ni una sola referència, ni 
una sola paraula, de com es finançarà i, per tant, un PAM, que és mig PAM, un PAM que és 
paper mullat. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Per acabar, simplement afegir de tot el que ha dit, que ha dit 
moltes coses, tot i que les ha repetit tota l’estona la mateixa idea, si realment en aquest Ple 
l’exemple de la mà estesa era l’oportunitat ideal per a demostrar-ho, tenint en compte que en 
aquests moments i ho he dit en el seu moment i ho torno a repetir ara, un dels problemes més 
importants que el Govern, el seu Govern, va deixar damunt la taula en aquest nou Govern del 
canvi va ser el desastre de la gestió de l’Escola La Mirada. El problema més greu que vostè ha 
deixat a damunt la taula i que nosaltres portem des del minut zero assumint-ne la responsabilitat i 
trobant-hi solució. Un problema que afecta a moltes famílies a la ciutat, a nens i nenes, és un 
tema d’una escola pública, per tant, posem en prioritat com a mínim, aquest Govern del canvi sí 
que prioritza l’educació pública, i, per tant, en aquest sentit, doncs avui tenien l’oportunitat de 
donar suport, tot i que, evidentment, vostè diu “no el necessiten perquè tenen la majoria”, 
afortunadament, perquè sinó imagini’s que no la tinguéssim, avui aquest Ple no hagués pogut 
tirar endavant, el posar els mòduls allà a Volpelleres. Imagini’s el què significaria per totes les 
famílies d’aquesta ciutat que porten als seus fills i a les seves filles a La Mirada! Imagini’s! Sort 
que aquest Govern té la majoria per tirar endavant aquest projecte i insisteixo, que és de la pitjor 
gestió que hem heretat del seu Govern, Sra. Fortuny. I finalment, una de les coses que crec que 
resumint, i tot el que evidentment subscric al 100% que han dit els meus companys, sobretot, 
aquí ens comprometem, el Govern de Sant Cugat, a ser referència en una gestió exemplar dels 
recursos públics de la ciutat i de les persones que hi viuen i, per tant, aquest és un objectiu que 
nosaltres també hem volgut posar aquí enmig del PAM com a referència principal en resum de tot 
el que per a nosaltres, doncs, només que ens puguem acostar el màxim que puguem en aquest 
objectiu de gestió exemplar doncs ens donarem per ben servits. Moltíssimes gràcies. Anem a 
procedir a la votació. 
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:      13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:   8 (Junts per Sant Cugat) 
Abstencions:      3 (Cs)   
 
24 ter.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE SÍNTESI FINAL I CONCLUSIONS DELS 
TREBALLS DERIVATS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES ESPECIALS PER ABORDAR 
L'IMPACTE DE LA COVID-19. (EXP. 22598/2020) 
 
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va crear en el ple ordinari del passat mes de juny tres 
comissions especials amb la finalitat abordar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 al 
municipi. Aquestes comissions han comptat amb la participació dels diferents grups municipals 
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de l’oposició i del govern, abordant els àmbits temàtics centrats en la reactivació econòmica, en 
garantir els drets socials i d'habitatge, així com respecte al teixit associatiu i els serveis de la 
ciutat.  
 
En resum les comissions s’han reunit un total de 12 reunions de treball i han servit per explicar 
la tasca ja iniciada per l’Ajuntament a l’hora de lluitar contra aquesta crisi, també per 
complementar la proposta de més d’un centenar de mesures, recollir les propostes rebudes de 
la societat civil i dels diferents partits polítics amb i sense representació al consistori.  
 
El document que es posa a aprovació és un recull final que serveix de síntesi de les temàtiques 
tractades i de les conclusions de les comissions on s’hi enumeren les principals mesures 
impulsades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de l’inici de l’estat d’alarma fins a la 
data actual, i que han estat exposades durant les comissions especials per abordar l’impacte de 
la pandèmia de la Covid-19. I per altra banda s’hi recullen les propostes verbalitzades per la 
societat civil, dels grups municipals, i dels partits polítics que han fet arribar al govern per 
incloure-ho, totes amb l’objectiu d’abordar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 de la 
manera més eficaç tècnica i econòmicament. 
 
Aquesta síntesi ha estat elaborada per part d’una empresa consultora contractada ad hoc que 
ha participat com a relatora en totes les Comissions Informatives Especials COVID19, 
realitzant la proposta adjuntada a la documentació i del qual s’ha ofert un període 
d’al·legacions per a la seva pertinent revisió i tancament final. En aquest sentit és voluntat del 
govern de sotmetre a valoració del plenari i sol·licitar-ne la pertinent aprovació, si s’escau, del 
citat document. 
 
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda: 
 
- APROVAR la proposta de SÍNTESI FINAL I COMISSIONS ESPECIALS PER ABORDAR 

L’IMPACTE DE LA COVID-19 document de conclusions dels treballs derivades d’aquestes 

comissions especials en els àmbits de la Reactivació Econòmica, els Drets Socials i Habitatge, 

i el Teixit Associatiu i Serveis a la Ciutadania al municipi de Sant Cugat del Vallès.   

 
Torn de presentació 

 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: En aquest cas hi haurà exposició per part de les tres presidències 
de les Comissions i després tindreu la paraula els grups de l’oposició. Sr. Soler, quan vulgui. 
 
. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler: Gràcies Sra. Alcaldessa. Us portem, precisament, aquest document 
de síntesi final de les Comissions Especials per abordar l’impacte de la Covid-19 a la nostra 
ciutat. Aquest document intenta reflectir de manera resumida les qüestions més rellevants que 
s’han plantejat a cadascuna de les sessions fetes i expresses i a més votades en aquest plenari, 
és a dir, que aquestes Comissions Informatives especials van ser determinades, si no recordo 
malament, en el Ple de juny i al dia següent ja ens vam posar a treballar i la mateixa setmana 
vam convocar i a la setmana següent vàrem elaborar les primeres 3 reunions de les Comissions. 
Per tant, la intenció d’aquest document era recollir totes les propostes que hi havia sobre la taula, 
tant les del Govern, com les dels diferents Grups de l’oposició, tant verbalitzades, com per escrit, i 
a la vegada també d’aquells grups, col·lectius, de la societat civil, entitats, partits polítics sense 
representació en el nostre Consistori i les diferents consideracions i aportacions que ens han fet 
arribar al llarg d’aquests casi 2 mesos de treball d’aquestes Comissions i que, per tant, nosaltres 
veiem que aquest document de síntesi recull, precisament, el fruit d’aquest treball de tots plegats. 
D’entrada, doncs, donar-los les gràcies a tots els Grups de l’oposició pel seu esforç, per la seva 
comprensió on la condensació de les temàtiques i dir-los algunes coses. Tres Comissions 
especials, 12 reunions en 2 mesos, d’una hora i mitja aproximadament, 12 Actes recollides, tota 
aquesta documentació si la volen la tenim a disposició, però crèiem que era més important el 
document de síntesi, per tant, casi una vintena d’hores de treball realitzades per tots els membres 
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d’aquest Consistori i el resultat, òbviament, és aquest document que nosaltres presentem aquí i, a 
més, els vam fer arribar fa cosa d’una setmana per a que vostès poguessin analitzar-lo. Però a 
més, això no s’acaba aquí, sinó que a més tindrem la participació més endavant del Consell de 
Ciutat, tindrem una comissió de seguiment i, a més, doncs, aproximadament dintre d’un any 
retrem comptes a la ciutadania, no només de les mesures, sinó també dels costos que finalment 
això ens va generant. Per tant, hem treballat la concertació, volem celebrar el treball conjunt i la 
col·laboració que hem tingut. Ara els explicaré, de les tres comissions, jo era el president de la 
primera comissió, de la Comissió Informativa especial de reactivació econòmica, que els treballs, 
en aquest cas, abans de fer això, deixi’m...m’he saltat un full, perquè en aquestes Comissions 
s’han recollit 44 propostes, que 8 han estat subsumides en el Pla d’Actuació Municipal que hem 
votat anteriorment, 32 han estat recollides en aquest document de síntesi que els presentem, i 
només 4 han estat descartades per qüestions politico-tècniques, que nosaltres creiem rellevants. 
Per tant, podem dir que el 91% de les propostes que se’ns han fet arribar han estat incorporades 
en aquest document de síntesi. I ara sí, en tot cas, la Comissió especial de reactivació econòmica 
ho vam plantejar en dos àmbits, liderats, també ho he de dir, per la tinenta d’Alcaldia de Promoció 
Econòmica, molts d’ells, que una era una vessant que era el Pla de Xoc per fer front d’un primer 
impacte de la Covid a la nostra ciutat i en el qual doncs hi havia un seguit de mesures per la 
promoció econòmica, però també per tot el teixit productiu i econòmic i amb això s’implicaven 
també totes aquelles mesures fiscals que d’entrada havíem de fer en aquest Pla de Xoc, com va 
ser l’ajornament, una dotació pressupostària per totes aquestes partides, etcètera. Inicialment 
vàrem fer una previsió de 7 milions d’euros, al cap de poques setmanes vam veure que havíem 
d’incrementar fins els 11 milions d’euros i a dia d’avui podem dir que la previsió amb la 
modificació pressupostària que hem fet avui ja és de 15 milions d’euros. Per tant, en aquest 
mateix Ple hem donat cobertura aquests 2,5 milions d’euros més per disposar i a més com que ja 
tenen el document no els hi diré, en tot cas, quins eren els projectes del Pla de Xoc, com 
d’entrada les taules de concertació, des del minut zero, tant amb el comerç, com amb el teixit 
empresarial, doncs vàrem començar a treballar; setmanalment s’han tingut contactes, s’han 
recollit també propostes i, evidentment, de les entitats empresarials, dels comerços, dels 
restauradors, dels professionals, dels autònoms, etcètera. I, evidentment, un suport ple i explícit, 
no només amb unes ajudes que properament han de sortir, sinó també amb assessorament a les 
empreses i comerços i també en veure com podien d’alguna manera modular la seva activitat 
econòmica. També amb una cosa tan essencial inicialment com l’entrega d’EPI’s i de gels per tal 
de fer les desinfeccions, l’assessorament també de quines eren les mesures en l’obertura dels 
seus establiments, etcètera. La segona fase que vam fer va ser el Pla de reactivació econòmica, 
que s’ha anat presentant poc a poc, però que tindrem l’oportunitat, em sembla que en la propera 
setmana de poder-ne saber més detalls, en que són ajuts directes per aquesta promoció 
econòmica; suport a l’ocupació, suport a la digitalització del comerç, a l’estalvi d’energia, etcètera. 
Per tant, un seguit de modificacions que també en l’àmbit tributari, com el que hem comentat 
abans de l’endarreriment fiscal, la bonificació de taxes o l’estudi de com intentar implementar 
ajuts o retorns dels nostres tributs i de tributs que no són nostres, doncs havíem de fer-ho 
d’aquesta manera. Per tant, ha estat una feina ingent, els hi puc dir, hem esmerçat esforços, hem 
recollit les propostes tant de Junts per Sant Cugat i de Ciutadans a la Comissió Informativa, i de la 
resta. En tot cas, com que tenen el document no m’estendré més, era quelcom propositiu. Moltes 
gràcies. 
 
. Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància, Sra. Núria Gibert: 
Moltes gràcies. Jo seré breu, perquè hem tingut ocasió de parlar-ne i l’altre dia ho vam presentar 
en roda de premsa, però a més amb el conjunt de regidors hem pogut aprofundir-ne. Només unes 
quantes pinzellades perquè la gent que potser ens escolti des de casa sigui conscient de quin ha 
sigut l’objecte d’aquesta Comissió especial, anomenada Àrea Social i Habitatge, però que dins 
d’aquesta comissió hi havia tota la responsabilitat derivada del tinent d’Alcaldia d’Habitatge, la 
responsabilitat de la regidora de Ciutadania i Salut, la Gemma Aristoy, tota la responsabilitat 
d’Educació de la regidora Pilar Gorina. La lògica de la creació d’aquesta comissió és una lògica 
de temporalitat, si es vol entendre així. És una comissió que pels temes que ha tractat, sobretot 
exclusió social en diferents àmbits que a vegades venen una miqueta, requerien una intervenció 
d’urgència. Val? Llavors, moltes de les mesures que vam plantejar en un primer moment es van 
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començar a executar de forma gairebé immediata i les que vam anar incorporant, perquè vam 
anar detectant noves necessitats d’exclusió social, es van anar incorporant i, per tant, nosaltres 
no hem treballat en el mig i el llarg termini, sinó que hem treballat específicament en què podíem 
fer des de l’Ajuntament per lluitar contra l’exclusió social, la falta d’aliments bàsics, la vulnerabilitat 
social, l’aïllament en persones grans, la falta d’habitatge, l’exclusió residencial, la bretxa digital, és 
a dir, tots aquests elements que han eclosionat amb la Covid-19 i que s’han convertit en una crisi 
social i econòmica, que va entrar ràpid però que serà de ben segur duradora. Ja ho ha explicat el 
tinent d’Alcalde, la mobilització de milions d’euros en termes com dèiem de polítiques socials, les 
hem dividit en drets socials, salut, educació i habitatge, però a mi m’agradaria repassar un 
moment aquests objectius i des d’una perspectiva, també m’agradaria agrair molt, a banda de la 
feina que han fet els regidors, tinent d’Alcalde, les entitats del Tercer Sector, que han estat al peu 
de canó, fins i tot grups que no estaven organitzats com entitats, però grups solidaris, de 
voluntaris de gent, que han estat palpant aquesta realitat i que ens han ajudat a fer una fotografia 
més rigorosa del moment. El que deia, el repàs en els objectius: la prioritat absoluta d’aquesta 
comissió i de les polítiques desenvolupades en aquesta comissió ha estat l’atenció a les 
persones, suport material per sostenir la vida. Per tant, suport al benestar, a l’emocional, però 
també, doncs evidentment, a totes les qüestions necessàries per desenvolupar la vida; 
seguiment; suport a la salut, ha estat una obligatorietat absoluta; i que la gent sabés, els nostres 
veïns i veïnes, que sabessin com a objectiu prioritari, que no estaven sols en confrontar, 
diguéssim, totes les conseqüències de la Covid i la Covid mateixa. Això, diguéssim, s’ha 
concretat amb un increment molt substancial d’ajuts socials durant i després del confinament, 
amb un increment i disseny d’ajudes de seguiment específics a l’aïllament i a les persones que 
estan soles, això significa doncs àpats a domicili, trucades domiciliàries, o sigui, un dispositiu de 
seguiment inèdit, com mai abans vist. En termes de salut, doncs tota la coordinació, el rigor, i la 
necessària distribució d’informació a partir del que ens deien les autoritats sanitàries. En termes 
d’educació doncs segurament tindríem un debat, no en termes d’educació clàssic, sinó en terme 
subsidiari, en tant que la institució educativa no hi podia ser físicament, com Ajuntament, com 
nosaltres ajudàvem i acompanyàvem a tots aquells infants que no tenien els mecanismes i els 
elements que requeria la connectivitat o el que sigui i, per tant, una lluita molt important i molt 
pionera contra la bretxa digital i ajuts a les escoles bressol per a que no haguessin de tancar la 
seva activitat, etcètera. Tot, diguéssim, contemplat com una integralitat i les mesures estan molt 
detallades en aquest sentit. I també, molt important, pel que hem viscut fins ara, però pel que 
viurem a partir d’ara, la qüestió de l’emergència habitacional, si ja era una qüestió emergent i 
transversal en l’empobriment de moltes de les classes populars de la nostra ciutat, la pèrdua 
d’ingressos sobtada en moltes famílies, tant economies submergides com economies que 
depenien, bé, autònoms, etcètera, és igual, la pèrdua d’ingressos sobtada ha fet que la qüestió de 
l’habitatge hagi generat més exclusió, perquè s’ha mantingut com una constant molt empobridora 
i, per tant, hem hagut de tramitar molts ajuts a l’habitatge des de l’àmbit d’emergència 
habitacional, però també s’ha fet una feina de rigor i quirúrgica en la qüestió de PROMUSA i amb 
avançar-nos en les necessitats que pensàvem que podien tenir els veïns i veïnes que estaven a 
PROMUSA i, per tant, doncs una adequació dels preus, bonificacions, etcètera. L’ajornament del 
cobrament de l’IBI i, finalment l’impuls del punt de mediació que nosaltres entenem que serà una 
eina molt vàlida per acostar i ajudar i facilitar des de l’Ajuntament acords entre propietaris i 
llogaters, que són els protagonistes del mercat de lloguer. He intentat resumir, perdoneu-me, la 
veritat és que el tema dóna per molt, però en tot cas doncs a disposició si hi ha alguna pregunta. 
Moltes gràcies. 
 
. Tinenta d’Alcaldia de Cultura, Educació i Universitats, Esports i Joventut i Memòria 
Històrica, Sra. Esther Madrona: Sí, moltes gracies. Molt bona tarda a tothom. Intentaré ser 
també breu, l’únic que com els ha passat als companys Pere i Núria, també hi ha moltíssimes 
coses que ens agradaria explicar. En qualsevol cas, crec que la Comissió que jo mateixa presidia, 
aquesta Comissió de Teixit Associatiu i Serveis a la Ciutadania, té un tret diferencial respecte a 
les altres dues, que nosaltres sí que treballàvem més amb mitjà i llarg termini, que no pas en un 
format de més curt termini. Molts segurament quan parlàvem de termes econòmics o termes 
d’incidència més social i més de serveis bàsics havíem de pensar més en l’ara i aquí i nosaltres 
en canvi podíem fer una mirada una miqueta més llarga. En qualsevol cas, en primer lloc 
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m’agradaria donar les gràcies als companys regidors i regidores de les àrees de Medi Ambient, 
de Serveis Urbans, de Mobilitat i Transport, Participació i Barris, Joventut i Esports i jo mateixa, 
de Cultura, que eren aquestes temàtiques que es tractaven en la Comissió. Bàsicament hem 
pogut explicar i compartir que hem estat en contacte constant amb totes les entitats de la ciutat i 
quan diem la paraula “totes les entitats” no ens referim tant al nombre total d’entitats, sinó a les 
àrees que poden representar-se en aquestes entitats. No només parlem d’entitats esportives i 
culturals, que de molt segur són les més nombroses i molt segur també les més conegudes i 
reconegudes, sinó que també parlem d’entitats dels àmbits de la ciutadania, de la salut, entitats 
de lleure i joventut, per tant, estem parlant de totes aquestes entitats que han estat patint i que de 
ben segur encara pateixen. Posar-nos en contacte amb aquestes entitats ens ha servit per saber 
com estaven, què és el què els estava passant, i també ens ha servit per saber quin tipus 
d’actuacions i quin tipus d’ajudes havíem d’implementar perquè l’objectiu que volíem aconseguir 
era proposar solucions que els fossin útils. Ens hem escoltat, hem pogut aprendre molt dels uns i 
els altres i també nosaltres hem pogut explicar quines són aquestes ajudes que hem anat llançant 
i que llançarem d’aquí a poc per aquest col·lectiu tan imprescindible a la ciutat. Ho hem tractat en 
un punt anterior en aquest Ple, però a grans trets tenim previst destinar més de 100.000 euros en 
suport a les entitats de la ciutat i altres modificacions de Pressupost que de forma més directa o 
més indirecta també ajudaran a sortit d’aquest tràngol a les entitats. Hem parlat també del ràpid 
tancament que van patir els centres culturals, els centres de lleure i els centres esportius, i la 
paulatina obertura amb la que ens trobem. Jo crec que a l’última comissió estàvem just 
començant a obrir tots els centres culturals, tots els centres esportius, tenint en compte i 
respectant sempre aquells plans de contingència que ens són indicats des de la Generalitat i 
també tots aquells plans de contingència que hem desenvolupat per cadascun d’aquests centres 
que tenim. Per tant, pel que fa al teixit associatiu, ja les dic, hem treballat amb aquesta doble 
direcció d’un acompanyament i recolzament diari per saber quina és la situació actual i també 
amb la mirada posada en com podíem reactivar tot aquest sector cultural, esportiu i associatiu en 
definitiva. Altres temes que ens han omplert bastantes estones de debat i de compartir informació 
han estat els casals d’estiu, hem pogut fer una realitat casals d’estiu aquests 2 mesos d’estiu per 
als infants de la ciutat, també hem parlat de l’adaptació de la Biblioteca Gabriel Ferrater en aules 
d’estudi pels joves que tenien la selectivitat aquest any i també mica en mica hem pogut parlar de 
com es reprenien les activitats esportives i com s’obrien els espais i equipaments. En aquesta 
comissió també hem parlat dels serveis que s’han donat a la ciutadania i això jo crec que ens ha 
servit per pensar que realment cal posar la ciutadania al centre, cal posar a les persones al centre 
i demostrar que malgrat aquesta aturada, malgrat aquesta crisi, la ciutat era una ciutat segura i 
que en qualsevol cas, quan s’estava proposant una activitat o qualsevol cosa també es feia amb 
la clau de la seguretat sempre per davant. Hem parlat també de la neteja viària, d’aquesta 
mobilitat segura, de l’obertura de parcs infantils i també hem pogut explicar l’adaptació de tots 
aquests Consells de Barri a uns espais telemàtics, hem deixat el presencial i ens hem reconvertit 
en l’espai online. El que us deia, no només tractàvem l’ara i aquí, sinó que intentàvem també 
adaptar-nos a una molt possible nova situació. Ja per acabar, sí que m’agradaria constatar la 
bona voluntat, tant dels membres de Governs, aquests regidors i regidores que abans he 
mencionat que han format part d’aquesta Comissió especial, i també m’agradaria fer un 
agraïment des d’aquí als membres de l’oposició per totes aquestes mesures, aquestes idees, 
aquestes aportacions que s’han anat fent al llarg d’aquestes comissions, que les hem entès com 
un espai de treball i debat per resoldre dubtes i per seguir construint de forma conjunta. En 
aquest sentit, hi ha algunes propostes de l’oposició que s’han recollit en aquest document final 
que tots i totes teniu, entre elles, per exemple, hi consta la creació d’un banc municipal de 
patrocinis i ajudes específiques a entitats esportives i, per tant, de retruc també entenc a la resta 
d’entitats i altres propostes que mica en mica podran anar veient la llum. Entenem que aquesta 
crisi no ha acabat però sí que comencem a tenir clars quins són els nostres objectius i com 
voldrem ajudar a la ciutadania. Moltes gràcies. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: Buenas tardes de nuevo. Bueno, seré 
breve. Quiero agradecer el trabajo enorme que han hecho los diferentes representantes del 
equipo de gobierno. Sería injusto decir que están recogidas todas las propuestas que nosotros 
hemos hecho a lo largo de estos 3 meses de pandemia, puesto que desde Ciudadanos, 
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especialmente, y también desde Junts per Sant Cugat soy consciente, se han cedido ideas y 
propuestas que el equipo de gobierno han asumido como propias y nosotros las cedemos con 
mucho gusto para beneficio de la ciudad, pero entendemos que este documento, que 
brillantemente resume la totalidad de propuestas, carece de un tema fundamental: algunas de 
estas propuestas sí que se pueden hacer sin necesidad de ningún presupuesto, pero otras sí que 
requieren de un presupuesto previo para ejecutarlas de cara al próximo trimestre, que 
presumiblemente será bastante duro. Las ideas que nosotros hemos propuesto, el brainstorming 
que se ha hecho a través de nuestro grupo municipal era para que su aplicación fuera a final de 
este año, en el último trimestre, para paliar las consecuencias más que probables de la pandemia 
que nos acecha. Por tanto, nosotros agradecemos mucho este brillante resumen de la empresa, 
entendemos que está hecho al pie de la letra, pero su poca realidad, de hecho, respecto de lo 
que se pueda aplicar es a lo que nosotros nos hace dudar enormemente a la hora de votar a 
favor, pero no votaremos en contra porque respetamos el trabajo que han hecho ustedes y el que 
hemos hecho nosotros también, así como los representantes de la oposición. En este caso, 
nosotros nos abstendremos. Gracias. 
 
. Regidora Sra. Carmela Fortuny, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Moltes 
gràcies. En primer lloc, doncs des del nostre grup volem manifestar la preocupació per l’evolució 
de la pandèmia. Estem parlant, justament, d’unes comissions que es van constituir justament per 
aquest tema i manifestar això, aquesta preocupació i que el virus doncs encara és entre 
nosaltres. No és fàcil afrontar aquesta crisi, no és fàcil donada la incertesa, el desgast, la por i la 
necessitat que tenen per en aquest les persones que teniu responsabilitats de govern per haver 
d’incrementar els recursos humans i econòmics. En aquest sentit, vull agrair a les persones que 
han participat de les Comissions Informatives especials, tant tècniques, com polítiques. Lamentar 
que no s’hagi constituït encara el Consell de Ciutat, confiem que es convoqui el més aviat 
possible i això no s’ha acabat, encara hi ha molta gent patint, patint per la malaltia, patint per la 
família, patint també per la feina, patint pel seu negoci. Hem hagut, com dèieu, d’actuar 
d’urgència, però també cal pensar a mig termini. Més enllà de la urgència cal pensar en mig 
termini. Hem de ser capaços d’enfortir la ciutat i és imprescindible que treballem per a que Sant 
Cugat estigui preparada per altres embats. Si creiem que hem de fer propostes, abans parlàvem 
de la participació de l’oposició i, en aquest cas, ara doncs en aquest punt, si creiem des de Junts 
per Sant Cugat que hem de fer propostes les farem i si pensem que podrem ajudar participant 
activament doncs ho farem i això, doncs, no en tinguin cap mena de dubte. La responsabilitat de 
govern la tenen vostès, però també la responsabilitat davant d’aquesta situació és de totes i de 
tots i, per tant, nosaltres no ens quedarem amb els braços creuats, tampoc callarem, per molt que 
de vegades manifestin la seva molèstia per la nostra pro activitat, però la situació és molt greu i 
per fer-hi front doncs no hi sobra ningú, alcaldessa, aquí no hi sobra ningú. Això doncs, demanem 
una vegada més que tinguem una actitud receptiva, que tinguem una actitud oberta vers els 
Grups de l’oposició que representem a bona part de la població i que, en aquest cas, no 
exhibeixin com ho han fet, no facin una exhibició en solitari del consens, que és lleig i poc elegant, 
si realment sobretot estàs satisfet amb la feina que has fet. Per tant, tot això, que està succeint, 
està succeint en rodes de premsa i està succeint més enllà dels llocs on pertoca fer-ho. Nosaltres 
serem tossudes, serem tossudes en que la nostra opció era treballar per un gran acord. Nosaltres 
continuarem tossuts amb la idea de que ens en podem sortir si hi ha un gran acord de ciutat, 
perquè aquest és el veritable instrument que pot facilitar que ens en puguem sortir, amb la 
participació de tots els agents, de tots els sectors de la ciutat, perquè entre tots i totes doncs 
puguem orientar-nos cap a la direcció adequada. Vostès en comptes de fer aquest gran acord de 
ciutat que nosaltres els proposàvem doncs van decidir la creació d’aquestes Comissions 
Informatives especials, això ho vàrem agrair, ho vàrem agrair en públic i també en privat i ens hi 
hem aplicat, ens hem arremangat i hem treballat moltíssim, però també alhora vostès 
comunicaven i manifestaven la creació del Consell de Ciutat, que no s’ha constituït a hores d’ara i 
esperem que es faci el més aviat possible perquè aquesta crisi també demana a crits la implicació 
de la societat civil. Pel que fa a les Comissions Informatives especials i també aquest informe final 
que ara portem a aprovació doncs el que des de Junts per Sant Cugat volem manifestar és, 
evidentment, aquesta petició de crear espais de treball conjunt i, per tant, benvingudes aquestes 
Comissions Informatives. Hem de dir que no totes han estat al mateix nivell de profit, per 
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nosaltres no totes han estat igual de profitoses ni de ben dinamitzades. Som especialment crítics i 
crítiques amb la Comissió Informativa especial de reactivació econòmica, per la seva manera de 
funcionar i per la seva manera de gestionar-la i nosaltres ens hem mantingut positius, propositius, 
aportant idees, suggeriments i malgrat que en alguna ocasió doncs hem hagut de tenir la 
sensació de que això a vostès els feia una mica de mandra, que era com un expedient que 
havien de passar i per això ens hem hagut de sentir frases com “no ens donin més feina”, “ara no 
és hora de compartir”, “ara hem d’actuar”, “vostès no accepten el rol d’oposició”, però res 
d’aquests comentaris ni tampoc d’aquesta actitud farà canviar la nostra actitud. Repeteixo, 6 
documents, 160 propostes, l’informe, això sí tenen raó, l’informe només contempla de les 
verbalitzades en el si de les reunions de les Comissions, però portem moltes i moltes propostes 
relacionades des del minut zero amb la Covid-19. Segons l’informe, ens ho deia el Pere Soler, hi 
ha un 91% de les propostes, que des de l’oposició hem aportat i que s’han previst total o 
parcialment. Així doncs, satisfetes, satisfets perquè des del nostre Grup polític doncs també, tal i 
com deia també Ciutadans, però també des del nostre Grup polític, perquè la gran majoria han 
estat identificades pel nostre Grup polític, hem contribuït en gran mesura a la incorporació de 
mesures que pensem que poden ser útils i possibles per treballar contra la crisi a Sant Cugat. 
Però tot això ens hauria agradat poder treballar totes les propostes presentades, no només les 
verbalitzades en les comissions i, per tant, repetim, nosaltres serem tossudes i insistirem. Vaig 
acabant. Hi ha un tema que ens preocupa i és que de les mesures acordades n’hi ha algunes que 
estan implantades, altres que estan en vies d’implantació, però n’hi ha moltes que en l’informe 
que ens han fet arribar doncs estan pendents de concretar i d’executar i, en aquest sentit, 
nosaltres defensem una avaluació, un seguiment, un rigor, que siguem curosos amb tot això, amb 
les expectatives que donem a la ciutadania i per això vam proposar una esmena, que segons 
m’han dit sembla que el Govern l’accepta, una esmena en el document en la que proposem que 
d’aquí a uns mesos, temps que s’hagin pogut començar a aplicar aquestes mesures, però es 
pugui portar en el mateix Ple on aprovem ara les Comissions Informatives especials, un informe 
d’avaluació de l’impacte que han tingut aquestes mesures treballades entre totes i tots. Entenc, 
pel que m’han comentat, que aquesta esmena que hem entrat per escrit i registrada com toca 
doncs ha estat aprovada i que, per tant, la podrem incloure en aquest informe. I també fer la 
reflexió de que encara estem en plena pandèmia, avui mateix el President Torra ha fet una roda 
premsa en aquest sentit amb unes notícies, unes informacions i un posicionament que, bé, hem 
de tenir en compte que tot plegat fa que pensem que hem de continuar treballant, que hem de fer 
seguiment de tot plegat, hem de ratificar o flexibilitzar, o modificar en funció de la situació tal i com 
es vagi actualitzant i proposem, en aquest cas, que en els espais de treball que tenim conjunts i 
que estan normativitzats en el nostre ROM, que són les Comissions Informatives ordinàries, 
s’incorpori de manera constant a cadascuna de les Comissions Informatives ordinàries un punt en 
el que tots puguem parlar de la Covid. Pensem que en la situació en la que estem, alcaldessa, 
això és important. El nostre vot, per coherència, serà d’una abstenció, això sí, una abstenció 
crítica i exigent. Moltes gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, gràcies Sra. Fortuny. Respecte a l’esmena no és que 
sembla que el govern l’ha acceptat, és que el govern ja li va dir a la Sra. Paraira que estava 
acceptada. Vull dir, no ho sembla, sinó que és. Ho dic perquè quedi clar, que queda acceptada. 
Molt bé, doncs anem a votar. 
 

Torn de votació 
 
Vots a favor:      13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:    0  
Abstencions:     11 (Junts per Sant Cugat i Cs)   
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, doncs interrompem aquest Ple ordinari, perquè ara tenim 
ja al Síndic que està esperant i anem amb una mica de retard. Vaig a buscar al Síndic i a la resta 
de Síndics i Síndiques que l’acompanyem i continuem amb el Ple del Síndic. 
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(En aquests moments, essent les 18:38 hores, se suspèn el Ple i es reprèn a les 20:31 
hores). 
 
(Es fa constar que en aquests moments s’absenta de la sessió el regidor del grup 
municipal de Junts x Sant Cugat, Sr. Albert Salarich). 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, doncs seguim, ho hem deixat aquí just a l’apartat de 
mocions, per tant, reprenem el Ple amb aquest punt número 25 de l’ordre del dia. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
25.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A IMPLEMENTAR AMB 
CARÀCTER ANUAL LA SETMANA MEDIEVAL DE SANT CUGAT. 
 
El Monestir de Sant Cugat del Vallès és un dels més rellevants d’Espanya. Admirat a escala 
internacional, tant per la seva dilatada història, com pel seu immens valor artístic es constitueix 
com a símbol representatiu de la nostra ciutat. 
 
El conjunt arquitectònic conté elements preromànics, gòtics i renaixentistes i es troba sobre les 
restes d’un castrum romà. Construït entre els segles IX i XIV, l’edifici de l’església es 
caracteritza per la sobrietat del romànic en la falta de decoració, la poca llum i la grandiositat 
del gòtic gràcies al cimbori del segle XIII: una construcció de vuit cares amb grans finestres. 
 
La prosperitat del segle XII va confirmar el monestir com un dels més importants de la Catalunya 
comtal, ampliant notablement els seus dominis i sent fins I tot escenari de celebracions rellevants 
com reunions de corts, casaments reals, concilis, etcètera. Per tot això i aprofitant el temps de 
bonança econòmica, va ser ampliada l’església a la fi d’aquest segle, aixecant el nou i avui 
cèlebre claustre format per llargues galeries amb arcs de mig punt que descansen sobre parelles 
de columnes i diversos pilars. 
 
Es pot dir que el claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès és una de les obres mestres del 
romànic peninsular, primer per conservar un magnífic repertori escultòric de temàtica vegetal, un 
completíssim bestiari tant real com fantàstic, així com un meritori catàleg narratiu d’iconografia 
bíblica; i segon per l’excepcional de conèixer el nom del seu artífex, qui a més va tenir la 
personalitat d’auto retratar-se a si mateix. Són 144 capitells romànics esculpits en pedra 
procedent de Montjuïc entre finals del segle XII i XIII, amb el fet insòlit de la signatura del seu 
autor; l’escultor es va auto retratar en un capitell corinti i va escriure en llatí: “Aquesta és la figura 
de l’escultor Arnau Cadell, que tal claustre va construir en perpetuïtat”. 
 
Des de Ciutadans Sant Cugat entenem que tal joia arquitectònica ha de ser potenciada i 
impulsada com a marca de ciutat aconseguint que el conjunt artístic atregui visitants i dinamitzi 
encara més la vida cultural, econòmica i comercial de la ciutat. 
 
Els temps avancen, Sant Cugat en aquest segle XXI és una Smart City de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, seu de companyies multinacionals, ciutat saludable, bolcada cap a l’esport I la vida en 
contacte amb la natura. L’activitat cultural de la ciutat s’assenteixi sobre la labor de les entitats i 
multitud d’actes de l’Auditori amb una estupenda agenda cultural, però si hi ha alguna cosa que 
sempre ha de romandre, és la fascinació per la història i la història de Sant Cugat medieval que 
va ser sens dubte, apassionant. 
 
Moltes ciutats europees celebren, tots els anys, festes medievals de gran èxit, recreacions en les 
quals es pot implicar tota la ciutadania: els vilatans es vesteixen amb vestits típics de l’època, 
s’organitzen mercats amb productes i activitats comercials, culturals a través de la música i la 
dansa… es recrea l’època i la gent descobreix el passat de la seva ciutat en un ambient lúdic. 
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Amb això la ciutat es beneficia d’uns dies de concentració de públic que vol gaudir dels 
esdeveniments, suposant una enorme dinamització econòmica i social en tots els àmbits. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal Cs Sant Cugat davant el ple de l’Ajuntament compareix i 
proposa els següents ACORDS: 
 
1.- Començar durant el segon semestre de 2020 el disseny i planificació d’una fira anual medieval 
en la ciutat de Sant Cugat a celebrar als voltants del monestir, realitzant per això els estudis 
necessaris per situar la seva programació i contingut. 
 
2.- Realitzar aquesta planificació amb la participació d’entitats culturals i associacions comercials i 
empresarials de la ciutat pel disseny d’esdeveniments i activitats. 
 
3.- Una vegada implementat l’estudi i en les primeres fases d’aquest, passar a formar part de les 
diferents associacions de fires i mercats a escala nacional i internacional, per poder mantenir a 
Sant Cugat dins d’una xarxa de coneixement i actualització sobre els diferents esdeveniments 
consolidant així la data, cada any, com un èxit més per a la ciutat. 
 

Torn de presentació 
 
. Regidora Sra. Munia Fernández-Jordán, en representació del Grup municipal de Cs: 
Buenas tardes a todos. Voy a intentar ser muy breve debido a lo largo que está siendo el Pleno 
hoy. Estoy segura que todos aquellos que tuvimos el honor de estar el otro día en el Claustro del 
Monasterio, en el homenaje a las víctimas del Covid-19, sentimos como uno de los momentos 
más emocionantes de todo el acto el repicar de las campanas de la Torre del Monasterio. Yo creo 
que fue muy emocionante y ese es el espíritu de la propuesta que traemos a este Pleno, 
reivindicar la joya que tenemos, la joya medieval, la joya internacionalmente reconocida y para 
eso, bueno, tuvimos esta idea de crear una feria anual para dar más vida, más dinamismo, otra 
alternativa, más apertura de la ciudad, más Monasterio, más historia, una época que por otro lado 
nos parece fascinante. Ha sido bien acogida, tenemos que hacer mención al primero de los 
grupos de la oposición, a Junts y el trato delicioso que hemos tenido con el Sr. Vallès y también 
en conversaciones con el gobierno hemos visto predisposición, hemos visto que hay unas 
verdaderas ganas de ponernos a trabajar toda la ciudad, nos han llegado muy buenos 
comentarios del comercio, también del sector cultural y también de personas que se han visto 
implicadas y que les encantaría colaborar y por todo eso, y por esa mano tendida del gobierno 
con el compromiso de poder seguir trabajando en ello, la retiramos y les esperamos, esperamos 
esas primeras conversaciones y ojalá en 2020 podamos plantar entre todos el germen de algo 
grande para Sant Cugat, una feria medieval. Muchas gracias. 
 
(La present moció fou retirada pel grup proposant). 
 
26.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SANT CUGAT PER A DEIXAR SENSE 
EFECTE LA RECENT IMPLANTADA ANELLA DE MOBILITAT VERDA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Dado que Sant Cugat del Vallés, como el resto del país, vive sumido en plena crisis sanitaria y 
económica debido a la pandemia global del Covid19. 
 
Ello supone además un reto de adaptación a una nueva situación que nos afecta absolutamente 
a todos. Especialmente relevante resulta el esfuerzo que se debe y deberá acometer para 
salvaguardar el tejido comercial, la actividad económica, el empleo y la creación de riqueza que 
han sido los garantes de un estado del bienestar que, pese a sus carencias, ha protagonizado un 
papel clave en el desarrollo de nuestra sociedad en las últimas décadas. 
 
En este sentido resultan muy preocupantes las últimas cifras que ha arrojado el Fondo Monetario 
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Internacional estimando la caída del PIB en España para este año 2020 en un 12,8%. 
 
2. Dado que nuestro municipio se caracteriza por disponer en el centro de la ciudad de un 
comercio local importante, diverso y vertebrador de su territorio, que ha dotado de vida a la 
ciudad y que es uno de sus mayores activos. 
 
Sin embargo, ya antes de la crisis actual del Covid19 este modelo sufría dificultades por motivos 
varios y diversos. A esta situación, ya precaria, ha venido por lo tanto a sumarse de forma 
negativa y contundente la nueva coyuntura económica que amenaza con provocar el cese de la 
actividad de muchas unidades económicas que conforman nuestro comercio local de manera 
irreversible (caída de la demanda, falta de liquidez transitoria, etcétera) lo que supondría pérdida 
de puestos de trabajo y un centro de la ciudad que resultaría mucho menos dinámico y 
dinamizador. 
 
3. Dado que el actual equipo de gobierno compuesto por el tripartito ERC-PSC y CUP ha puesto 
en marcha la denominada Anilla de Movilidad Verde en plena desescalada del confinamiento 
relacionado con el Covid19. 
 
Dicha Anilla supone, básicamente, sustraer un carril que era utilizado para todo tipo de vehículos 
(generalmente de motor como automóviles turismos, camiones, motocicletas y ciclomotores, 
etcétera) y reservarlo en exclusiva para bicicletas y peatones, provocando con ello un cambio 
drástico en la movilidad del municipio. 
 
La Anilla Verde discurre por una serie de calles de forma perimetral en buena parte del centro de 
la Ciudad y, por lo tanto, y tal y como está configurada la movilidad en la ciudad, con un tráfico 
importante. Su puesta en marcha ha supuesto, además, la pérdida de plazas de estacionamiento 
en la calle, así como de zonas de carga y descarga. 
 
4. Dado que la idea, el desarrollo y la implementación de dicha medida no ha contado en 
absoluto con ningún tipo de consenso, estudio previo de movilidad, análisis de las zonas de 
carga/descarga, habilitación de plazas de minusválidos, distribución de boxes o anclajes para 
amarre de bicicletas y/o patinetes, sino que se ha generado de forma arbitraria por el tripartito del 
gobierno sin contar con el resto de fuerzas políticas del consistorio, ni con las principales 
asociaciones vecinales del municipio, ni con las asociaciones de comerciantes representativas y 
de forma general sin el conocimiento y debate previo que una medida de este calado debería 
haber tenido como requisito básico. 
 
5. Dado que resulta evidente que el nuevo modelo de movilidad propuesto por el equipo de 
gobierno en esta zona de la ciudad tiene como consecuencia el aumento del caos circulatorio, así 
como el aumento también de los tiempos de trayecto y de contaminación de los vehículos a 
motor que se vean obligados a circular por las calles afectadas. Igualmente resulta obvio que a 
partir de ahora resulta menos atrayente para muchos ciudadanos de Sant Cugat el acercarse al 
centro para la realización de sus compras, pasear, consumir, etcétera y por lo tanto optarán por 
otros lugares del municipio (u otros municipios) periféricos como centros comerciales, grandes 
superficies. Lugares donde el consumidor no tiene que costear un estacionamiento privado y 
donde los accesos pueden resultar mucho más cómodos. 
 
6. Dado que la Anilla Verde, tal y como actualmente está planteada, generará por lo tanto una 
situación a nivel económico de ganadores y perdedores, donde los perdedores resultarán en 
mayor medida los comercios locales (grandes aportadores de impuestos en la caja municipal y 
generadores de empleo), que como ya hemos dicho anteriormente atraviesan ahora una 
extraordinaria coyuntura que supondrá el cese de la actividad de muchos de ellos y que se verá 
agravada por la adopción de la nueva movilidad que ha puesto en marcha el equipo de gobierno. 
Paralelamente no existe tampoco un estudio que avale que dicho cambio en la movilidad vaya a 
mejorar, en esta coyuntura, la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones de 
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CO2 a la atmósfera tal y como se ha planteado, reto que nos preocupa y ocupa también y que 
debe ser compatible con la reactivación económica. 
 
7. Dado que, por último, la Anilla de Movilidad Verde supone también un cambio repentino en los 
hábitos y costumbre de muchos vecinos del centro que ven con escepticismo e incomodidad el 
cambio drástico y repentino en muchas de las calles afectadas y también en su movilidad. 
Especialmente importante también resulta el desconcierto y hasta peligro que ello supone para 
personas mayores o con movilidad reducida con las que tampoco se ha contado a la hora de 
poner en marcha este nuevo sistema de movilidad que afecta a buena parte del centro de la 
ciudad. 
 
Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Pleno del Ayuntamiento de Sant 
Cugat del Vallés a la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Revertir, de manera inmediata, los cambios introducidos a consecuencia de la puesta 
en marcha de la Anilla de Movilidad Verde y volver a la situación precedente. 
 
SEGUNDO: Poner en marcha una mesa de estudio de la implantación, posterior a la adopción 
del primer acuerdo, con el fin de consensuar la política de movilidad en el centro de la Ciudad con 
las asociaciones vecinales, educativas y Comerciales afectadas por este cambio de movilidad, 
bajo la premisa de priorizar, en la medida de lo posible, la reactivación económica en el 
municipio. A esta mesa de estudio se invitará a participar igualmente a la “Plataforma No a la 
Anella Verda”. 
 
TERCERO: Trasladar estos acuerdos a las asociaciones de vecinos, del comercio local y 
educativas afectadas de la ciudad, así como a la “Plataforma No a la Anella Verda”. 
 

Torn de presentació 
 

. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: Gràcies Sra. Alcaldessa. Bueno, 
prácticamente hemos oído de todo, partidarios y gente en contra de este nuevo cinturón de la 
Anilla Verde, pero nuestra intención es la de acordar un poco con todos esta solución de 
movilidad. Veintinueve veces, veintinueve veces es lo que contamina más un vehículo que está 
parado en un atasco respecto de lo que contamina un vehículo de motor a combustión interna, 
que se desplaza sin obstáculos. ¿Han reducido con el nuevo carril bicicleta 29 veces el tráfico por 
la Rambla del Celler, Rius i Taulet, por la Rambla Ribatallada? Sr. Gallardo, no me valen las 
referencias al período de cuarentena. Primero, fue el carril bici, como comentaban, de movilidad 
Covid-19, que inmediatamente se transformó en un carril bicicleta, para desplazarse por el centro 
de la ciudad. Luego se dieron cuenta de que habían olvidado las zonas de carga y descarga de 
los comercios, de las zonas de aparcamiento de asociaciones, y de los minusválidos. Luego 
volvieron a cambiar la señalización y el recorrido del carril por la Rambla Ribatallada ocupando 
zonas de parada de los autobuses de línea, excelente convivencia entre los ciclistas y los 
autobuses, por cierto. Ayer vuelven a cambia el circuito de la Rambla Ribatallada porque se dan 
cuenta de que hay un colegio, Santa Isabel, que lleva probablemente allá medio siglo, donde es 
necesario habilitar una zona mínima de carga y descarga para que los padres puedan dejar a sus 
hijos. Hoy votamos un primer boceto de la ordenanza de bicicletas y vehículos de movilidad 
personal que debe regular este cinturón también. Y así continua el culebrón del verano y el 
malgasto continuo de los recursos municipales. El tiempo, Sr. Gallardo, es dinero. Improvisación, 
planificación inexistente, empezar la casa por el tejado. A mí me explicaron el primer año de 
carrera, que una mala planificación de cualquier proyecto conlleva un incremento de los costes 
proporcional al enfado de los vecinos, que sufren la volatilidad de las decisiones arbitrarias del 
Gobierno municipal. Y es por eso que hoy nuestro Grupo municipal presenta esta moción, con la 
firme voluntad de mejorar el proyecto, que no cancelar, nacido de la improvisación y que está 
perjudicando considerablemente a diferentes sectores de la ciudad. Un proyecto que ha nacido 
sin el soporte de una planificación correcta, sin el estudio de impacto sobre el comercio local y sin 
una sola propuesta alternativa de movilidad para todos los vecinos afectados. Vecinos de Sant 
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Cugat que según las estadísticas son en su mayoría pensionistas, que abarrotan el centro de la 
ciudad a lo largo de los días laborables y cuya movilidad no puede de ninguna manera 
sustentarse en los vehículos personales de movilidad con o sin motor. Tampoco se les facilita a 
los vecinos de otros barrios de la ciudad el acceso al centro, cosa que perjudica según nuestras 
conversaciones con diferentes comercios locales la facturación de los mismos. Por cierto, 
hubiéramos agradecido hace unas semanas cuando se lo pedimos, que nos facilitara este 
estudio de impacto del cinturón sobre el comercio local, por parte de nuestro Gobierno municipal 
para elaborar con más precisión esta propuesta que hoy traemos aquí. Los datos a los que 
hemos tenido acceso nosotros tras preguntar personalmente en diferentes comercios afectados 
por el nuevo cinturón indican que las pérdidas de facturación por la reducción de clientes puede 
valorarse entre un 30% y un 70%, 30% aquellos que estuvieron abiertos durante la pandemia, y 
un 70% aquellos que no pudieron abrir durante la pandemia. Con el agravante que muchos de 
esos comercios han cerrado, efectivamente, durante el período de cuarentena. Por este motivo, y 
en beneficio de todas las asociaciones y vecinos afectados por el cinturón verde, solicitamos que 
hasta que no se planifique correctamente la implantación de ese carril bicicleta se desactive 
temporalmente. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo municipal de Junts per 
Sant Cugat, las votaremos a favor, porque consideramos que mejora considerablemente nuestra 
propuesta, a pesar de que discrepamos en un punto, que sería la desactivación del carril 
bicicleta, cosa que Junts per Sant Cugat desaprueba, hasta que la implantación de este nuevo 
carril cuente con el apoyo de las asociaciones de comerciantes, vecinos afectados por esta nueva 
solución de movilidad y la Plataforma No a la Anella Verda, y la nueva plataforma que hoy se ha 
presentado aquí, Plataforma Verde, no he conseguido entender su nombre. La desactivación 
temporal a nuestro entender reduciría la sangría de pérdida de clientes de los comercios del 
centro y daría un tiempo fundamental para el Gobierno a valorar una correcta implantación del 
nuevo carril. Muchas gracias. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Moltes gràcies, Sr. Ciprián. Per part de Junts per Sant Cugat, Sra. 
Paraira, entenc que també presentarà les esmenes? I es posicionarà de la moció? Ho farà tot 
alhora? Molt bé, d’acord. 
 

ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS x SANT CUGAT 
 
- ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS x SANT CUGAT A LA MOCIÓ PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL DE Cs PER A DEIXAR SENSE EFECTE LA RECENT IMPLANTADA 
ANELLA DE MOBILITAT VERDA. 
 
ESMENA 1 
MODIFICAR EL TÍTOL DE LA MOCIÓ 
 
PARA DEJAR SIN EFECTO LA RECIÉN IMPLANTADA PER CONDICIONAR LA POSADA EN 
MARXA DE L’ 
 
ESMENA 2 
AFEGIR al final del 2n atès: 
 
A NIVELL DE SANT CUGAT, MÉS DE 300 EMPRESES O NEGOCIS HAN TANCAT, L’ATUR 
HA AUGMENTAT I MOLTS VEINS I VEINES ESTAN EN SITUACIÓ D’ERTE AMB LA 
INCERTESA QUE AIXÒ SUPOSA. 
 
ESMENA 3 
AFEGIR al final del 3r Atès. 
 
SENSE EL DEBAT PREVI EN CAP DE LES COMISSONS INFORMATIVES ESPECIALS 
Covid, ni amb el sector del comerç, societat civil, entitats afectades, agents de la ciutat, Taula 
de mobilitat o col.lectius amb mobilitat reduïda entre d’altres   
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ESMENA 4 
AFEGIR DOS NOUS ATESOS DESPRÈS DE L’ATÈS 3 ORIGINAL 
 
ATÈS QUE EN EL PLA DE MOBILITAT APROVAT PER UNANIMITAT  EL 19 de maig  de 
2014 VIGENT  FINS EL 2024 NO CONSTA AQUESTA ACTUACIÓ COM A TAL EN CAP DELS 
PLANOLS NI EN CAP FITXA D’ACTUACIÓ, NI EL SEU TRAÇAT NI BONA PART DE LES 
ACTUACIONS DUTES A TERME. (DOC II, Plano 7.3.1 i Fitxa 7.2.2.1 Millora de l’oferta pels 
desplaçaments a peu) 
 
ATÈS QUE LA DENOMINADA ANELLA VERDA NO ÉS UNA ACTUACIÓ MENOR  SI NO QUE 
MODIFICA L’ESTRUCTURA VIÀRIA DE FORMA SUBSTANCIAL ENTENEM QUE COM A TAL 
REQUERIRIA D’UN DEBAT PREVI TENINT EN COMPTE EL PLA DE MOBILITAT VIGENT 
AIXÍ COM D’UN INFORME TÈCNIC PROU SOLVENT COM PER A JUSTIFICAR-NE 
L’EXECUCIÓ EN AQUESTS MOMENTS, ABALAR EL TRAÇAT I PREVEURE LES 
NECESSITATS I ALTERNATIVES DEL CANVI. 
 
ESMENA 5 
SUPRESSIÓ DE L’ATÈS 4 ORIGINAL 
 
ESMENA 6 
AFEGIR ELS SEGÜENTS ATESOS, DESPRÉS DE L’ ATÈS 5 ORIGINAL 
 
ATÈS QUE ES VA APROVAR EN EL PLENARI L’ALNIACIÓ AMB L’AGENDA URBANA DE 
CATALUNYA I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ATÈS QUE 
L’ODS 11 PROPOSA FER LES CIUTATS MÉS INCLUSIVES, SEGURES, RESILIENTS I 
SOSTENIBLES CONSIDEREM QUE AQUESTA ACTUACIÓ TAL COM S’HA EXECUTAT NO 
DONA RESPOSTA A L’OBJECTIU 11 SI NO QUE SUPOSA PER LA SEVA DEFICIENT 
EXECUCIÓ I MANCA DE PREVISIÓ UN AGUMENT DEL CAOS CIRCULATORI AMB UN 
INCREMENT DE POLLUCIÓ I D’EMISIÓ DE CO2, UN AUGMENT DE LA INSEGURETAT PER 
QUE EN MOLTS TRAMPS HI HA DOBLE SENTIT DE BICICLETES I LA CONVIVÈNCIA AMB 
ELS VEHICLES ESDEVÉ MOLT PERILLOSA EN DIVERSOS PUNTS DEL TRAÇAT ON ELS 
VEHICLES HAN D’INVANDIR EL CARRIL RESERVAT A BICICLETES SENSE CAP 
ALTERNATIVA. 

 
ATÈS QUE VOLEM QUE SANT CUGAT CONTINUI SENT UNA CIUTAT SALUDABLE AMB 
UN AIRE NET, ON S’HI RESPIRI BE I AMB UN ENTORN LLIURE DE CONTAMINACIÓ, 
REDUINT LA POLUCIÓ, INCREMENTANT L’ACTIVITAT FISICA, REDUINT EL SOROLL I 
EVITAR L’ESCALFAMENT AMB LA UTILITZACIÓ DE MATERIALS EN VORERES I ASFALT 
ADIENTS A AQUEST PROPÒSIT I L’ANELLA VERDA TAL COM ESTÀ PLANTEJADA NO 
DONA SORTIDA A AQUESTS OBJECTIUS  

 
ATÈS QUE EL NOSTRE MUNICIPI TE UNA EXTENSIÓ TERRITORIAL MOLT AMPLIA I UNA 
OROGRAFIA COMPLICADA AMB NUCLIS DE POBLACIÓ DISPERSA,  ELS VEINS I VEINES 
DE LES PLANES, LA FLORESTA, MIRA-SOL, I VALLDOREIX HAN DE DESPLAÇAR-SE AL 
CENTRE SOVINT I NO SEMPRE HO PODEN FER AMB TREN, AUTOBUS O TRANSPORT A 
DEMANDA,  

 
ATÈS QUE HI HA ACCIONS ENCAMINADES A QUE EL 40% DE L’ESPAI ESTIGUI 
DESTINAT A VIANANTS QUE ES CONTEMPLEN EN EL PLA DE MOBILITAT I QUE TENIEN 
UNA PLANIFICACIÓ I PER TANT ES PODEN DUR A TERME PER A PACIFICAR EL 
TRANSIT I AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC, A PEU O EN 
BICICLETA O PATINET COM PER EXEMPLE, DETERMINAR TOTA LA CIUTAT ZONA 30, 
AFAVORIR EL TRANSPORT PÚBLIC, ACORDAR AMB EL SECTOR DEL TAXI 
DETERMINATS SERVEIS, PROVEIR DE MÉS APARCAMENTS A LES ENTRADES DE SANT 
CUGAT, PROVEIR MÉS APARCAMENTS DE BICICLETA I PUNTS DE CÀRREGA 
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ELECTRICA I SOBRETOT PROSESSEGUIR DE FORMA FERMA I CONTUNDENT AMB EL 
PLA D’ACCESSIBILITAT PER CITAR-NE ALGUNES  
 
ESMENA7 
AFEGIR  a l’atès original 8 
 
Dado que, por último, la Anilla de Movilidad Verde, COM LA MAJORIA DE CANVIS EN LA 
MOBILITAT D’UNA CIUTAT supone también 
 
ESMENA 8 
SUBSTITUIR EL PRIMER I SEGON ACORD  PER:  
 
PRIMER: REFERMAR el compromís de l’ajuntament en ple amb la lluita contra el canvi 
climàtic, la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire. 
 
SEGON: CONDICIONAR  La posada en marxa d’aquest canvi substancial en la mobilitat viària 
de Sant Cugat 
  
1. AL NECESSARI CONSENS ENTRE TOTS ELS AGENTS IMPLICATS INCLOSOS ELS 

GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL PLENARI 
2. AL NECESSARI INFORME TÈCNIC QUE JUSTIFIQUI AQUESTA SIGNIFICATIVA 

ACTUACIÓ EN AQUESTS TERMES AIXÍ COM EL CANVI DE RUMB RESPECTE A LES 
PREVISIONS I ACCIONS  ACORDADES EN EL PLA DE MOBILITAT VIGENT  

 
ESMENA 9 
AFEGIR AL FINAL DE L’ACORD TERCER 
 
i altres entitats implicades 
 

Torn presentació i debat de les esmenes 
 
. Regidora Sra. Cristina Paraira, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Molt bé, moltes 
gràcies. Bé, nosaltres el tema de l’Anella Verda la veritat és que ens preocupa molt. Pensem que 
és una oportunitat perduda, una oportunitat perduda de fer el que tots volem fer, perquè crec que 
tots estem d’acord en que volem una mobilitat més sostenible, volem un aire net, volem poder 
anar tranquils pels carrers, però la veritat és que està causant molt patiment i sento dir-ho, però 
és que no està ben fet. Hi ha molta improvisació, ho ha dit ara l’Aldo Ciprián de Ciutadans, però 
no perquè ho diguem nosaltres, és que jo crec que evidentment en qualsevol mesura hi ha 
persones que estan a favor i en contra, a vostès els toca governar i nosaltres, tots, crec, 
m’atreveixo a dir, els 23 que estem aquí, estem tots d’acord en que volem això, però sembla una 
mica que no escoltin, perquè tot és una mica desgavell. A nosaltres no se’ns ha informat com cal, 
anuncien una reforma d’un pla de mobilitat, però vostès tiren pel dret. Estem en plena situació de 
post-pandèmia o mitja pandèmia, ja no ho sé, la gent ho està passant malament, avui ho han dit 
persones del públic. Llavors nosaltres i tant que estem a favor d’aquesta mobilitat sostenible i és 
molt difícil de tirar-ho endavant i jo agraeixo les bones paraules en aquest cas del regidor 
Gallardo, però els fets no es concreten i llavors ara durant tot aquest temps, a més, jo els convido 
a tots a que entrin, vull donar les gràcies als mitjans de comunicació que ens ajuden a anar 
sabent quin és el canvi que hi ha cada dia en alguna cosa, perquè a nosaltres no se’ns diu, no 
se’ns explica a les Comissions Informatives, vostè diu que parlen amb comerciants, que no estan 
d’acord, però que els escolten. Molt bé, està molt bé que escoltin, si volguessin escoltar-nos a 
nosaltres també una mica, també els ho agrairíem perquè potser podem ajudar en alguna cosa, 
però no ho sé, és igual, sinó no comptin amb nosaltres, però nosaltres ho volem, volem una 
mobilitat sostenible, però no així. És que quina alternativa hi ha? Si anem tots en bici on 
aparcarem les bicis? No hi ha aparcament, és que fins i tot aquesta cosa tan òbvia, perquè sí que 
s’han demanat aparcaments de bicis, però quan arribaran? Bé, doncs pel mig anirem tots 
amuntegant bicis per tot arreu. No hi ha posada en marxa, solucions que podrien fer més 
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agradable aquesta transició com deien, pàrquings dissuasoris. I a més ens enganxa en un 
moment que també ha sortit en altres moments del Ple, amb un atur creixent, persones que estan 
patint molt pels seus comerços. Jo a vostè li vaig dir, dic, ostres, no podeu esperar-vos a que la 
gent es refaci una mica i es consensua tot o hi ha mesures alternatives? Si tots volem arribar 
aquí. És que no vull..., sembla un tema trampa, de veritat, és que ara “no estem d’acord amb la 
mobilitat....”, sí, i tant que estem d’acord! Ciutadans està d’acord, Junts per Sant Cugat està 
d’acord amb una mobilitat més sostenible. Jo els convido a que posin Anella Verda Sant Cugat i 
per la premsa veuran que al principi era un tema pel Covid, després per la bici, ara ahir crec que 
van comunicar a la premsa que ha quedat per sempre, que queda, que ja no és prova pilot, però 
Ribatallada canvia, pel mig ens assabentem pels mitjans de premsa de que l’Avinguda de 
Cerdanyola estarà tancada els caps de setmana però ara ja no està tancada els caps de 
setmana. El tema del transport a la demanda em sembla que aquell bus amb parades que van 
posar, que també ens vam assabentar per la premsa, em sembla genial, els felicito, ho dic de 
veritat, però tampoc va estar acabat de fer bé perquè no es va fer com tocava i els taxistes també 
es van veure afectats. Llavors, una mica aquesta moció, entenc jo, perquè no s’aprovarà, vull dir, 
que l’Anella seguirà i ells ens diran que prendran mesures, que volem treballar conjuntament, que 
tenim accions, que hem de millorar, etcètera, però quan? Quan passarà tot això? D’aquí a un 
any? Quan tindrem el transport que s’ha de treure el concurs i com a mínim és 1 any i escaig? 
Quan tindrem els aparcabicis? Mentrestant tota aquesta gent que en aquests moments es veu 
afectada, què ha de sobreviure, un any? I repeteixo, i és que vull insistir molt, tots estem d’acord 
en que hem d’anar cap aquí, l’alcaldessa ho ha dit, molt bé, també les vostres ciutats de l’entorn 
europees van cap aquí, volem una ciutat saludable i és això una oportunitat perduda, perquè està 
creant patiment, angoixa. Els demanem amb aquesta moció que no s’aprovarà ni amb les nostres 
esmenes, ni res, perquè vostès ja han decidit que tiren i tiren, poden aturar-se un moment? 
Poden intentar compartir? Poden fer un respir i veure cap a on anem? Perquè de veritat, facin 
l’exercici de buscar a la premsa, que és on trobaran més informació, també els informo que la 
notícia que hi ha penjada a la Web de l’Anella Verda ja ha quedat desfasada, perquè on diu que 
hi ha els carrils bici ja no hi són. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Hauria d’anar acabant, Sra. Paraira. 
 
. Regidora Sra. Cristina Paraira, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Sí, ja acabo. 
També un tema important i crec que potser tenen resolt i jo no ho sé, és tot el tema d’evacuació 
en cas d’una emergència, que no sé si hi ha l’informe de Protecció Civil, perquè ho ha comentat 
abans també, si passés alguna cosa o s’espatlla alguna cosa, hi ha un incendi, depèn del tram 
del carrer doncs s’ha de garantir l’evacuació, és un carrer dels principals, en aquests moments 
d’evacuació de la ciutat. Bé, no sé, nosaltres i ho dic de tot cor, tan de bo hagués funcionat a la 
primera i amb mesures implantades. Tenir-ho tot preparat per poder implantar-ho és molt difícil, 
però per favor, escoltin una mica i siguin empàtics amb persones que no sobreviuran a que 
tinguin totes aquestes mesures posades en marxa, perquè no tothom pot anar en bicicleta, 
encara que volgués, no tothom pot anar en bicicleta... 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sra. Paraira. 
 
. Regidora Sra. Cristina Paraira, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: ...i hi ha molts 
inconvenients. Ja acabo. Amb la bona voluntat almenys que els serveixi no sé, reflexionin, i si us 
plau, comptin una miqueta més amb nosaltres, amb la taula de mobilitat, comencem a treballar el 
Pla de Mobilitat, però si no cal que el treballem, tampoc no ens facin perdre el temps, perquè si 
vostès tiren pel dret... 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sra. Paraira, tercer avís. Sra. Paraira, quan diu que tothom no pot 
anar en bicicleta, potser hi ha hagut un malentès, però no s’ha prohibit anar en vehicle encara, 
diguéssim, no obliguem a ningú a anar en bicicleta. I després l’altra cosa que li vull dir, Sra. 
Paraira, quan vostè diu “que tiren i tiren” vol dir que vostès tenen un criteri i nosaltres en tenim un 
altre, no? Ho dic perquè clar, dir “tiren i tiren”, no, Sra. Paraira, ara li toca al Sr. Gallardo.  
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. Regidora Sra. Cristina Paraira, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Home, per 
al·lusions? 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: No, per al·lusions no, Sra. Paraira, jo no li faig al·lusions, jo he fet 
una intervenció. Sr. Gallardo, té la paraula. 
 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: Gràcies, Sra. 
Alcaldessa. Estem parlant del carril bici, no de l’Armagedon, perquè sembla que ha caído el 
meteorito en Sant Cugat i ha acabat tot. Jo estic una mica espantat escoltant segons quines 
consideracions estan fent vostès. I és normal que s’espantin, perquè no estan els grups de 
dretes, sigui de un lado o de otro, no estan acostumats a fer canvis i, per tant, la prova pilot no 
l’acostumen a fer i, per tant, el que passa quan es fa una prova pilot és que pot funcionar, hi ha 
coses que funcionen, coses que no, i coses que s’han de canviar. I és el que estem fent en 
aquests moments. Sí que hem escoltat a tothom i després especificaré una miqueta, vaig explicar 
exactament de què va el tema. Quin és l’objectiu d’aquest projecte? L’objectiu d’aquest projecte 
era garantir que la gent es pugui moure d’una manera segura, mantenint les distàncies 
recomanades. Això ho vam fer en un primer moment amb el tema del Covid i donant prioritat als 
desplaçaments a peu i als mitjans de transport sostenible. Això va quedar clar des d’un primer 
moment i totes les dades ens diuen i ens marquen aquest objectiu. Està comprovat que les zones 
més contaminades s’agreuja la malaltia del Covid i, per tant, unes zones amb un aire més net 
ajuda també a un menor contagi d’aquesta malaltia. També dir que 38.000 morts a l’Estat 
espanyol durant l’any són causades prematurament per la contaminació atmosfèrica i per aquesta 
raó hem de posar alternatives al transport sostenible i al cotxe, que ocupa el 80% de l’espai 
públic. Com ha dit l’alcaldessa, nosaltres no hem tret el cotxe de l’espai públic, sinó que hem fet 
que es comparteixi el cotxe amb altres transports, com és la bicicleta, com és el patinet o com 
també pot ser, evidentment, que la gent pugui anar caminant. Fins i tot el Ministeri el dia 1 de 
maig de 2020 va publicar una Ordre que instava a les entitats locals a facilitar el repartiment de 
l’espai públic a favor dels que caminen i dels que van en bicicleta. Aquesta ho dic pels senyors de 
Ciutadans que els agrada més l’Estat i als que els agrada més la Generalitat, en aquest cas diré 
que el seu company o excompany, no ho sé ja, si ho trobo us ho diré, el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, el Sr. Damià Calvet, o el seu Departament, ha presentat una guia de 
recomanacions als ens locals per la implantació de vies ciclistes urbanes, Departament de 
Territori i Sostenibilitat, a data 3 de juliol, amb el títol “Bicicleta, transformació urbana i Covid-19”. 
Per tant, també s’ha precipitat el Sr. Damià Calvet? Comentin-li que s’ha precipitat, que rectifiqui, 
que està causant molta angoixa a la ciutadania de Catalunya. Dit això, hem apostat aquest 
Govern per fomentar i ampliar la consolidació d’una xarxa de bicis que millori i connecti les ja 
existents. Com he dit abans, hi ha una xarxa de bicicletes que no connecten i, per tant, no són 
útils. Hi ha hagut un augment del 70% de l’ús de la bicicleta. El Sr. Aldo deia que bé, clar, que en 
un moment de confinament no era suficient, bé, que era normal. Entre el juny de 2019 i el juny de 
2020 ha augmentat un 45%, per tant, no era l’època de confinament. L’Anella Verda no és una 
actuació aïllada, com he dit abans, es vol millorar connectant amb Valldoreix, la Floresta, amb 
Rubí i Volpelleres i amb el Parc Central i com em demanaven dates, són actuacions que podríem 
fer ràpides i que segurament entre el 2020 i 2021 acabaran de connectar aquesta anella que 
vostès deien que era un experiment o que no acabava de funcionar. Pel que fa a l’espai 
d’aquesta Anella Verda, s’han fet aquestes modificacions que he dit abans, de la Rambla 
Ribatallada, que ja estaven previstes en el seu moment i els ho vaig explicar, per tant, no és cap 
improvisació. S’ha habilitat zones de càrrega i descàrrega al carrer Francesc Moragas, Rambla 
Ribatallada i carrer Bonaventura. S’han pintat de color vermell encreuaments per millorar la 
seguretat perquè hem detectat que hi havia punts que eren conflictius i hem posat senyals 
semafòriques per millorar-ho. Pel que fa als hàbits de la ciutadania hem fet 2.200 enquestes amb 
els agents de civisme, als quals vull agrair la feina, on el 81% dels que circulen per aquella zona 
tenien una alternativa per no passar-hi, dels quals el 19% no tenia alternativa, però només un 
13% s’aturaven al centre. És aquest 13% el que hem de treballar perquè d’alguna manera aportin 
alguna cosa al comerç local. I els vehicles s’aturaven una mitjana d’entre 1 i 1,5 minuts. Per tant, 
hem de continuar treballant amb altres alternatives de mobilitat, que com vostè sap, Sra. Paraira, 
no és fàcil i en aquest punt sí que estem d’acord. Per tant, hem fet mesures per millorar aquesta 
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mobilitat i no únicament amb l’Anella Verda. Hem pres mesures per millorar i potenciar l’ús de la 
bicicleta en general. Diu “no hem adquirit cap aparcament de bicicletes”, s’han adquirit 80 
aparcaments de bicicletes i 120 d’aparcaments de patinets per les escoles, per millorar també el 
tema dels camins escolars i promocionar la bicicleta. S’ha col·locat un bicibox a la Plaça dels 
Quatre Cantons també per completar l’Anella Verda i estem treballant per col·locar-ne més a la 
via pública, així com un recinte tancat a l’Estació de Mira-sol, on puguin aparcar més segurs. 
Estem a punt d’adquirir 116 unitats d’omega, d’aparcaments de bicicletes per també posar-los a 
la via pública i a més, s’està fent el manteniment dels carrers, que en el moment que s’estan 
tornant a pintar s’està col·locant les senyals de 30, el símbol de bicicleta i els sharrows per 
ampliar la xarxa ciclable. Per tant, l’Anella Verda, repeteixo, no és una cosa aïllada. En relació a 
les mesures per ajudar al comerç, s’ha implantat la taxa plisplas, com he dit abans, s’han creat 
noves zones de càrrega i descàrrega, 29, i s’ha creat la zona comercial a l’Avinguda Cerdanyola. 
Pel que fa a la zona blava, 50% d’ocupació amb alta rotació i a més aquesta anella disposa de 
pàrquing a la Plaça dels Quatre Cantons, Can Quitèria i la Plaça Lluis Millet, amb el qual l’oferta 
d’aparcament de zona blava i aparcament soterrat és suficient. És per tot això, que he exposat 
que podem dir que el Grup de Ciutadans no diu la veritat quan diu que no hem habilitat zones de 
càrrega i descàrrega, que no hem habilitat espais per aparcar bicicletes, que no hem habilitat 
places de minusvàlids, quan vam contactar personalment per tal d’habilitar aquest espai, 
especialment amb la persona que aparca al carrer Dos de Maig i estaven totalment d’acord. 
Tampoc diu la veritat Ciutadans quan diuen que no hem contactat amb associacions de 
comerciants, quan hem fet fins a 6 reunions, 2 online amb els comerciants del carrer Francesc 
Moragas, 1 a la Sala de Plens amb els comerciants de la Rambla Ribatallada, 2 amb Sant Cugat 
Comerç i 1 amb la direcció de l’AFA del col·legi Santa Isabel, i la direcció del Santa Isabel. Totes 
amb col·laboració i presència de la tinenta d’Alcaldia de Promoció Econòmica i Comerç, i la 
regidora d’Educació en cada cas. També vam parlar amb el sector de la bicicleta, per tal de veure 
com veien aquestes mesures i ells mateixos també em van expressar que hi havia aspectes que 
es podrien millorar, però sempre amb l’actitud propositiva. Per tant, nosaltres sí que hem parlat 
amb tothom, ho han fet vostès senyors de Ciutadans? O només han parlat amb els que estaven 
en contra? Hauran de ser vostès qui avui diguin a una part de la ciutadania que veuen amb bons 
ulls aquesta iniciativa, que no volen una ciutat saludable i sostenible, tot i que diuen “sí, ho 
volem”, però no, la equidistància. Vostès, Grup de Ciutadans, com sempre dic, van a la contra, 
però no proposen absolutament res i únicament fan política d’aparador. Aquest Govern busca el 
màxim consens i no la confrontació com fan vostès contínuament. Per tot això, votarem en contra 
de la seva moció. En relació a les esmenes de Junts per Sant Cugat, i acabo, dir que el to 
pensava que seria diferent. Rectifico el que tenia apuntat, i es nota que han governat i han fet 
gestió en aquest cas. En tot, creiem que podrien estar d’acord però ara no toca, estilo Jordi Pujol, 
i estic segur que vostès en la mateixa situació haguessin fet alguna cosa similar si estiguessin 
governant, per això agafen aquesta distància perquè estan a l’oposició, sinó estarien fent alguna 
cosa similar. Repeteixo, és per aquest motiu que tot i saber que volem continuar parlant amb 
vostès per millorar i ampliar aquest projecte, votarem en contra de les esmenes, ja que el que no 
podem fer és edulcorar una moció de Ciutadans que busca carregar-se el projecte en si mateix, 
tot i que la seva moció no ho especifica directament perquè “queda feo en este caso”. Gràcies. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del grup municipal de Cs: Veo Sr. José que están encantados de 
conocerse, o sea, me encanta, o sea, ustedes interpretan incluso lo que no está escrito. Las 
encuestas que han hecho los agentes cívicos, por cierto que los pobres estuvieron al sol durante 
2 días, también podrían haberse centrado en el paso de bicicletas por esos mismos carriles, claro 
está que la gente que pasa por una carretera está de paso, por eso es una carretera, sino sería 
una estación de metro. Pues no entiendo porque no nos informan de los resultados de las 
reuniones con comerciantes, deberíamos enterarnos, igual me perdí el número del TOT SANT 
CUGAT o del Cugat.cat, pero no me enteré nunca en las Comisiones Informativas de que hubiera 
habido reuniones. Me parece pretencioso, Sr. Gallardo, decir que con un cinturón como el que 
han implantado ustedes, que no el cinturón verde, que bloquea el tráfico a todas horas, a las vías 
afectadas y colindantes, se ha reducido la contaminación: 29 veces más, para ser exactos. 
Esperamos un poco más de criterio en sus mediáticos proyectos y para que luego digan que 
Ciudadanos sólo critica lo tengo escrito, ya me lo esperaba, les diremos que nuestro Grupo 
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municipal echa en falta una alternativa de transporte público para acceder al centro de la ciudad, 
echamos en falta, como dice la Sra. Cristina Paraira, los nuevos bicibox para almacenar los 
centenares de bicicletas que van a venir al centro de la ciudad, de los patinetes también. O ya 
puestos a pedir, un sistema similar al bicing eléctrico de Madrid, que sí fomente el uso real de la 
bicicleta como medio de transporte en jóvenes. Puestos a pedir también nos gustaría un carril 
verde entre la Estación de Sant Cugat y las universidades de la ciudad. Eso sí que tendría una 
buena aceptación y sería un carril verde como Dios manda. O unos buenos aparcamientos para 
que los clientes de fuera del municipio o de los barrios periféricos, Mira-sol, la Floresta, Valldoreix, 
pudiesen acceder al centro de la ciudad con sus vehículos particulares eléctricos. O un parquin 
exterior con una lanzadera de enlace, alguna cosa hagan, ¡Por Dios! En definitiva, una mejor 
implantación de una idea que supuestamente debe mejorar la vida de la ciudad y sus habitantes. 
Mucho me temo que seguiremos sufriendo los parches del Gobierno municipal, parches, para 
este y para otros proyectos heredados del anterior Gobierno, que no saben implementar, porque 
no tienen ni idea, y que seguirán haciendo oídos sordos a las reclamaciones de los vecinos. Al 
final, lo saben, tendrán que darnos la razón. Gracias. 
 
. Regidora Sra. Cristina Paraira, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: A mi em sap 
greu la intervenció del Sr. Gallardo, entre Armagedons, Pujols i no sé què més ha posat i dretes, 
pel mig, per nosaltres aquest és un tema seriós, vostè faci la brometa que consideri. Només em 
queda dir-li, si us plau, felicitats, felicitats per aquest gran projecte que no incomoda a ningú, que 
ho han fet de conya, que ho tenen tot previst, que no necessiten comptar amb ningú, perquè diu 
que fa molta feina però nosaltres no en tenim ni idea perquè no trobem, es veu, l’espai perquè 
ens l’expliqui. I només demanar-los una mica d’empatia i que escoltin, que escoltin les 
intervencions. És que no ens han escoltat ni a nosaltres ara en les intervencions. Si hem dit que 
estem a favor! I estem dient que falten mesures per a que això sigui un èxit, que és el que volem 
tothom, però és que ni ens han escoltat ni a nosaltres, ni als veïns que han vingut abans, perquè 
parlen, “però bé, nosaltres ho tenim clar”. Doncs res, felicitats.  
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Moltes gràcies, Sra. Paraira, per la intervenció, no per les felicitats 
que ja entenc que és irònic. Sr. Gallardo, sí? 
 
. Regidor delegat de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, Sr. José Gallardo: Crec que qui 
no m’ha escoltat i no li parlo de vostè, Sra. Paraira, és el Sr. Aldo, m’ha dit tot el tema que acabo 
d’explicar que estem fent d’adquisició de pàrquings, el pàrquing dissuasori, tenim les llançadores, 
estem ampliant el que és l’espai de bicicletes i patinets. Jo crec que criminalitzar un espai com és 
l’Anella Verda per tapar tots els problemes que pot tenir un sector jo crec que no és de rebut. I 
crec que tampoc pot parlar per part de tots els comerciants o no poden parlar per part de tots els 
comerciants, hi ha comerciants que estan a favor i hi ha comerciants que estan en contra. Per 
tant, per això li he dit abans, que potser és vostè qui no ha parlat amb tothom i li és més fàcil 
parlar amb els que estan en contra, perquè evidentment sempre qui està en contra és qui més 
soroll fa i vostès, doncs bé, no proposen absolutament res, l’únic que fan és anar a la contra i 
anar a carregar-se qualsevol tipus de projecte. Dirà vostè que està donant suport a l’Anella Verda, 
però realment no dóna suport a l’Anella Verda quan dóna suport a la Plataforma No a l’Anella 
Verda, i sinó la seva contradicció és complicada d’entendre. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del grup municipal de Cs: Yo creo que en ningún momento 
nosotros nos hemos posicionado más como partido político respecto de una situación, y es la 
mala implantación, repito, la mala, la pésima, para nosotros es nefasta, gracias Sr. Soler, nefasta 
implantación de un sistema del que podía sacarse muchísimo mejor rendimiento, pero que en 
definitiva no se ha  hecho y estamos todos repitiendo exactamente lo mismo. Yo creo que ha 
quedado meridianamente claro de esta situación, le hemos puesto esta propuesta, es que 
ustedes deberían o si no han incluido ya directamente, ahora me estoy enterando de párquines 
alternativos o de cosas que ustedes están haciendo, que por supuesto no ha informado a la 
oposición. Vale, probablemente me enteraré mañana por el Cugat.cat, por el Nació Digital o por 
cualquier otro sistema, pero no, evidentemente, en las Comisiones Informativas. Por favor, 
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traigan estas informaciones donde corresponde, en la Comisión Informativa correspondiente. 
Gracias. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, Sr. Ciprián. Doncs anem a votar si no hi ha més paraules. 
Primer votem les esmenes, em vol dir això Sra. Paraira, lo de les esmenes, no? D’acord, té raó. 
Primer les esmenes. 
 

Torn de votació de les esmenes 
 
Vots a favor:      10 (Junts per Sant Cugat i Cs) 
Vots en contra:  13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC)   
Abstencions:       0   
 

Torn de votació de la moció original 
 
Vots a favor:        3 (Cs) 
Vots en contra:  13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC)   
Abstencions:       7  (Junts per Sant Cugat) 
 
27.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X SANT CUGAT DE SUPORT A LA GESTIÓ 
DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
Atès que des de Junts per Sant Cugat considerem que l’esport, en la seva vessant educativa i de 
salut és un actor indispensable en la formació de les persones. Especialment des de la iniciació 
fins al pas a l’edat adulta. Per aquest motiu entenem que cal plantejar tota una sèrie d'accions 
que permetin tenir cura d'un sector que aplega una part considerable de la ciutadania de Sant 
Cugat, si pensem en les famílies que hi estan implicades. Molts cops ho són a través d'entitats 
esportives o empreses de lleure, que desenvolupen una tasca fonamental a la nostra ciutat en el 
foment de l’esport de base i els hàbits saludables. 
 
 
Atès que no podem deixar de banda també aquells clubs santcugatencs amb equips i esportistes 
individuals competint a les lligues d’àmbit nacional i estatal. Entitats que, a més de desenvolupar 
una important tasca en les categories de formació, acullen equips amb plantilles formades 
majoritàriament per ciutadans de Sant Cugat.  
 
Atès que segons les estimacions del Govern de la Generalitat, en base a fonts pròpies, dades 
aportades per representants del sector esportiu i d’estudis elaborats per institucions com la 
Universitat Pompeu Fabra, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el clúster de 
la indústria de l’esport a Catalunya (INDESCAT), les xifres absolutes de pèrdues econòmiques 
arribarien als 2.500 milions, la meitat del que el sector genera durant un any, i de prop de 48.600 
llocs de treball, ja siguin temporals o definitius, el 51 per cent de tots els que genera. Això afecta 
federacions, clubs, el món municipal, els consells, el voluntariat, etc. 
 
Atès que la crisi del coronavirus ha fet que a Catalunya 7 de cada 10 treballadors del sector 
esportiu hagin patit un ERTO, que l’esport deixi d’aportar 921 milions d’euros al VAB aquest 2020 
i que s’hagin cancel·lat més de 1.200 esdeveniments esportius, dels quals només es tornaran a 
programar un 20%.  
 
Atès que l'impacte que deixa la present crisi és molt gran en entitats esportives que des del febrer 
han vist reduïts els ingressos en un -44,4%, i la seva morositat augmentada en +65,8%. També a 
Sant Cugat l'impacte que deixa l'actual crisi és considerable.  
 
Atès que la majoria de les entitats esportives són sense ànim de lucre i presenten balanços 
anuals on no estan previstos els beneficis. Gestionades molts cops pels mateixos familiars dels 
esportistes, que de manera amateur proporcionen el seu temps per dur-les endavant. Presenten 
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un perfil vulnerable a qualsevol imprevist important com és l'aturada forçosa de l'activitat com ha 
succeït amb el confinament de la darrera primavera. 
 
Atès que en comunicat conjunt el passat mes d'abril les Associacions de Clubs esportius 
Coordinadora d'Entitats Esportives i SantCugatCreix fan constar que “Necessiten el compromís 
de l'administració municipal amb l’esport de Sant Cugat per afrontar junts els nous escenaris que 
se’ns presenten, tant pel que fa l’Activitat Esportiva com en l’àmbit Econòmic i Social”.  
 
Atès que davant de la incertesa que suposa afrontar una nova temporada amb les condicions 
actuals des de Junts per Sant Cugat proposem generar mecanismes que ajudin les entitats 
esportives i també a aquelles que es dediquen a l'esport de lleure, a que puguin superar una nova 
situació de possible col·lapse econòmic, ja que tot i que puguin acollir-se a un ERTO, en la 
majoria dels casos ni tan sols poden assumir la despesa que suposa. 
 
Atès que el nostre grup ja ha proposat incorporar al pressupost 2020 la dotació de 3.000.000€ per 
dotar el fons de contingències en forma d’aportació de fons estructurals per a les entitats socials, 
culturals, educatives i esportives del nostre municipi. Aportacions estructurals fortes en previsió 
de restriccions en la capacitat d’aportació de despesa corrent futura. Per garantir no només el 
sosteniment sinó l’enfortiment d’aquests ens clau per a la cohesió social del municipi.  
 
Proposem doncs crear un fons de contingència específic per poder ajudar aquelles entitats 
esportives més vulnerables i puguin ser rescatades. Però l’objecte d'aquesta moció és anar més 
enllà i dotar-les també de mecanismes que les puguin dotar de liquiditat i ajudar a superar el que 
pot representar temporades futures de dificultat.  
 
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Junts per Sant Cugat proposa al ple municipal 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
1r.- Creació urgent d’una Comissió per a l'Esport de Sant Cugat amb el lideratge de l'Ajuntament 
de Sant Cugat, amb representació de la Coordinadora d’Entitats Esportives de Sant Cugat i 
SantCugatCreix, i de pluralitat política de la ciutat, amb la finalitat de marcar els eixos futurs 
d’acció de la ciutat en matèria esportiva i poder-ne prendre les mesures adequades.  
 
2n.- Avançament per la via d'urgència de les subvencions municipals 2019 als clubs esportius i 
empreses de lleure, com a suport per a l'impacte que ha suposat l'aturada brusca de l'activitat, 
fent efectiu el pagament abans del 31 de juliol de 2020.  
 
3r.- Instar al govern municipal a fer públics els criteris de subvencions abans de l'inici de la 
temporada 20-21, que han de poder fer arribar en temps i forma, amb uns criteris clars i 
transparents definits amb caràcter d’urgència, i que promocionin els/les esportistes de Sant Cugat 
en la seva totalitat. Els criteris haurien de contemplar necessitats detectades en el Pla Estratègic 
de l'Esport, augmentant i actualitzant significativament la dotació destinada a aquesta partida. 
 
4t.- Avançar de forma immediata 80% subvenció de la temporada 20-21 al 1r trimestre (octubre 
2020) de la temporada en forma de bestreta. Instar al govern municipal a fer efectiu el 20% 
restant de la subvenció abans del 30 de juny de 2021.  
 
5è.- Definir un marc de suport a empreses de Sant Cugat que afavoreixin de forma clara i directa 
l’esponsorització i el suport als clubs santcugatencs. Aquest suport hauria d'afavorir tant els 
increments en els convenis d’esponsorització ja vigents, com els que es portin a terme en els 
propers 12 mesos.  
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6è.- Elaborar un pla de rescat per a dificultats actuals i futures per a aquelles entitats que han 
rebut un major impacte en aquesta crisi i en vegin perillar la seva continuïtat. Crear un fons de 
contingència específic per poder ajudar-les i puguin ser rescatades.  
 
7è.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a la Coordinadora d’Entitats Esportives de Sant Cugat i 
a SantCugatCreix així com a totes les entitats santcugatenques que han concorregut a la 
convocatòria d’aquestes subvencions i els hi han estat atorgades.  
 
8è.- Valorar l’impacte econòmic que ha suposat la crisi actual. Informar i donar suport des de 
l'ajuntament a la petició d'ajuts que des de les diferents administracions públiques han de poder 
arribar al sector de l’esport a Sant Cugat. 
 

Torn de presentació 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: També en aquesta moció existeix una moció alternativa. 
Comencem, però, per la moció. Té la paraula Sr. Rovira, endavant. 
 
. Regidor Sr. Eloi Rovira, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Moltes gràcies, 
alcaldessa i molt bona nit a tothom. En primer lloc, deixeu-me excusar al company Albert 
Salarich, que era qui havia preparat aquesta moció i havia de fer la seva defensa i finalment, ha 
hagut de marxar i ho faré jo mateix. Bé, crec que el títol de la moció és bastant ja aclaridor pel 
que fa al seu objectiu. Som conscients de que hem participat a les diferents Comissions, de que 
hem fet les propostes, hem fet arribar els documents per intentar pal·liar els efectes de la Covid 
en aquest sector de l’esport de Sant Cugat i d’entrada volíem fer una autoesmena in voce en la 
nostra moció, que seria en l’acord número 6, la segona part de l’acord diu literalment “crear un 
fons de contingència específic per poder ajudar a les entitats i que puguin ser rescatades”, ja en 
la darrera Comissió Informativa especial i com s’ha explicat avui doncs en l’informe d’aquestes 
comissions vostès han anunciat que generaran o crearan aquesta partida per donar suport a les 
entitats esportives, per tant, aquest punt ja l’heu tirat endavant i, per tant, el trauríem de la moció, 
si s’accepta suprimir aquesta segona part de l’acord número 6; i per l’altra banda, ens agradaria 
recordar que a nivell de Sant Cugat estem parlant de més de 10.000 esportistes federats, més de 
3.000 esportistes a nivell d’OMET i tota la pràctica esportiva que hi ha al municipi o activitat física 
i que, per tant, tenim un teixit esportiu format per entitats sense ànim de lucre molt i molt ampli i 
molt ric, que està patint moltíssim, tal i com anunciava la Generalitat que els ingressos de les 
entitats esportives han baixat amb un nombre superior al 51% dels ingressos que generen en un 
any, que 7 de cada 10 treballadors o treballadores han patit un ERTO, per tant, estem parlant 
també d’un impacte econòmic doncs no només de deixar de fer activitat sinó també de tot el 
personal laboral que hi ha associat a les entitats i als clubs esportius i que, per tant, doncs és un 
impacte molt superior que els altres sectors també colpits, com poden ser els que ja coneixem 
com és el comerç, les empreses, la cultura o l’educació. Per tant, creiem que també doncs 
l’esport té un efecte o té un pes molt important a la nostra societat i creiem que no l’hem de deixar 
de banda i, per tant, doncs volem tirar endavant aquesta moció, que s’ha proposat perquè creiem 
que al marge d’aquest fons de contingència que sí que heu recollit en els informes, creiem que 
les altres coses que proposàvem no han quedat recollides i, per tant, volíem fer esment i insistir, 
com és el crear la Comissió de l’Esport de Sant Cugat per poder parlar amb tots els agents, ja 
que el que seria el Consell Sectorial d’Esports encara no està en funcionament; també doncs 
mirar d’avançar per la via d’urgència les subvencions de l’any en curs de les entitats esportives; i 
també preveure que les de l’any que ve es pugui fer un avançament per bestreta per poder ajudar 
a la liquiditat econòmica del que serien les finances de les entitats esportives, entre d’altres 
acords que tenen a veure també amb les empreses, crear un marc de suport a aquelles 
empreses que afavoreixin de forma clara i directa a l’esponsorització. Per tant, creiem que són 
cosetes que podem fer o que podem afavorir i que podem incentivar que passin i, per tant, doncs 
intentar pal·liar aquests efectes tan negatius que estan patint les entitats esportives. Bé, parlo de 
l’alternativa ja, si voleu? Dir que hem rebut també la seva proposta de moció alternativa en la qual 
nosaltres avancem un posicionament contrari, bàsicament perquè reconeixem la feina que s’ha 
fet, reconeixem que heu inclòs aquesta mesura en concret, però en els acords, que són dos, 
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bàsicament donar suport a l’impuls del Govern crec que ja ho estem fent, però bàsicament se’ns 
trasllada a les Comissions Informatives especials que avui les hem tancat, per tant, no entenem 
ben bé si s’han tancat avui com anirem a debatre això que portem avui en un altre espai; o el 
mateix Consell de la Ciutat, que també es va anunciar que es parlaria i com ha comentat la nostra 
portaveu abans no s’ha convocat i no en tenim coneixement. Per tant, mirarem d’intentar tirar 
endavant aquesta moció per la via del Ple. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Gràcies Sr. Rovira. Per la moció alternativa té la paraula la 
regidora d’Esports, la Sra. Gemma Aristoy. 
 
- MOCIÓ ALTERNATIVA DEL GOVERN A LA MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS DE SUPORT 
A LA GESTIÓ DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.  
 
Atès que una vegada superada aquesta primera etapa de la crisi, on el Govern ha liderat la 
resposta institucional, ara cal iniciar una de nova on els partits, entitats, associacions 
empresarials i comercials, i altres col·lectius, han de continuar treballant de manera coordinada i 
amb lleialtat per acordar les accions, les polítiques i els àmbits amb la base de la concentrar i 
concertar tot els recursos públics i privats possibles, per tal de sortir de la crisi de la millor manera 
possible. 
 
Atès que el Govern municipal ha planificat totes aquestes actuacions en dues visions com són un 
pla de xoc d’accions d’impacte de 7 milions d’euros aprovat en el darrer ple municipal 
extraordinari del mes d’abril, i per altra banda planificar l’estratègia de com ens ha de situar en 
aquesta nova normalitat després de la desescalada.  
 
Atès que des del primer moment d’esclatar la ciris sanitària del COVID19 el govern de Sant 
Cugat ha compartit amb els grups polítics la resposta que s’ha donat en cada moment i ha donat 
plena informació, d’una manera transparent i a temps real, a la vegada que ha anat presentant els 
projectes, accions i actuacions derivades de la gestió municipal respecte a la pandèmia als grups 
municipals de l’oposició i els ha convidat a participar-hi, en el marc de diferents reunions en un 
grup de treball format per tots els portaveus dels grups municipals.  
 
Atès que els partits polítics amb representació al consistori estan treballant plegats per continuar 
proposant solucions als efectes de la pandèmia a Sant Cugat, a través de la creació de tres 
comissions informatives extraordinàries aprovades en el ple municipal del passat mes de maig.  
 
Atès que l’objectiu de la creació de les tres comissions que seran la de Àmbit de Serveis Socials i 
Habitatge, de Reactivació Econòmica, i Cultura, Teixit Associatiu i serveis a la ciutat, esdevinguin 
com un espai de debat on govern i oposició puguin debatre sobre les mesures a emprendre per 
l’Ajuntament, prenent  
 
Atès que hi ha previst la constitució d’un Consell de Ciutat amb els agents actius de la ciutat, com 
un espai consultiu i de deliberació amb representants de la societat civil, per tal de retre compte 
de les mesures empreses amb l’objectiu específic de reflexió i rebre també propostes, 
aportacions, i proposicions sobre les conseqüències de la crisi.  
 
Atès que les conclusions d’aquests treballs es portaran en sessió plenària per mostrar a la 
ciutadania la unitat d’acció política i la proposta d’actuacions per mitigar els efectes de la 
COVID19. 
  
Per tot l'esmentat anteriorment, el Govern Municipal proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents:  
 

ACORDS 
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Primer.- DONAR SUPORT a l’impuls del Govern municipal en els treballs de les tres Comissions 
Informatives Especials i a reprendre el Consell de Ciutat com espai de debat, reflexió, anàlisi i 
conclusions per continuar donant resposta a la crisi de la COVID-19.  
 
Segon.- CANALITZAR totes les actuacions de la societat civil, entitats, organitzacions implicades 
i grups municipals a través d’aquests espais de debat per dotar-los de contingut i no establir 
actuacions paral·leles.  
 
Tercer.- INFORMAR a tots els agents implicats i futurs participants d’aquestes resolucions. 
 

Torn presentació moció alternativa de l’equip de govern i debat 
 
. Regidora delegada de Ciutadania i Salut i Esports, Sra. Gemma Aristoy: Bon vespre de 
nou. Faig una petita  intervenció, comentant algun dels aspectes que ja vam comentar a les 
Comissions Informatives. D’entrada volia deixar palès que un cop més aquests aspectes que es 
proposen en aquesta moció s’han comentat a les Comissions Informatives especials. Si no vaig 
equivocada a la Junta de Portaveus també se n’ha parlat i durant el Ple d’avui ja han vist que hem 
aprovat modificacions de partides i línies d’actuació que contemplen algunes de les propostes. 
D’altres, com deia, s’han comentat i s’han parlat a les Comissions Informatives especials. Aprofito 
per matisar que certament avui hem tancat les Comissions Informatives, com que no sabem 
quina dimensió tindrà tota la pandèmia doncs és evident que serà un element que formarà part de 
les nostres vides en els propers mesos. Per tant, a les properes Comissions Informatives segur 
que en parlarem de tota aquesta situació i del que vagi venint, perquè això no acaba aquí. Com 
hem anat comentant, totes aquestes propostes que tenien a veure amb ajuts i suports per motiu 
de la pandèmia de la Covid-19 s’havien de tractar i així ha estat a les Comissions Informatives 
especials, perquè van crear-se amb aquesta finalitat, per treballar amb l’oposició, per trobar 
aquests acords de ciutat que expressaven i amb la mirada el més àmplia possible. Ja vam 
debatre en la darrera Comissió Informativa especial les propostes que vostès presenten en 
aquesta moció i algunes d’elles ja els vam dir, tan de bo, tan de bo poguéssim fer això, una 
anticipació d’urgència o tinguéssim ja la possibilitat de fer públics els criteris de subvenció, 
etcètera, però com bé saben hi ha uns processos administratius que hem de ser rigorosos amb 
tot aquest procediment. Bé, com hauran vist en el document que hem aprovat hi ha algunes de 
les coses que sí que estan enquadrades dins d’aquesta síntesi i conclusions que hem fet, que 
recullen tota la feinada que hem anat fent en aquestes Comissions Informatives especials. Tot i 
així, vostès segueixen presentant al Ple aquesta moció malgrat no era el que teníem ben bé 
acordat i és per això que els presentem aquesta moció alternativa, que ens insta a tots plegats a 
treballar a les Comissions Informatives i aquí ja veu que trec especials, a les Comissions 
Informatives, a canalitzar totes les actuacions als espais de debat per dotar-los de contingut i no 
establir actuacions paral·leles. Finalment, informar també a tots els agents implicats, que és un 
dels aspectes que sí que van repetint també a la moció i altres documents que ens han presentat. 
Vull i volem que quedi clar que la voluntat del Govern és donar suport a les entitats i no només a 
les esportives, per això estem intentant agilitzar al màxim tot el que podem. Per això vam fer el 
Ple extraordinari, per aprovar el Pressupost, sí, al mes de juliol, però el vam fer extraordinari. Avui 
hem dut a aprovació aquestes modificacions de partides i demà ja començarem a la Junta de 
Govern a fer algunes aprovacions de convenis. Com els he anat dient hem mantingut la 
comunicació constant amb les entitats, hem procurat i faig relació amb algun dels aspectes que 
planteja la moció, però hem anat enviant a les entitats les subvencions i ajuts a les quals es 
podien acollir arran d’aquesta crisi provocada per la Covid, tant les publicades per l’Ajuntament, 
dins d’aquest Pla de Contingència, com per la Generalitat o la Diputació i seguim fent-ho, perquè 
és la nostra responsabilitat mantenir-les informades i donar-los el màxim de suport també a nivell 
econòmic amb aquestes subvencions. Els he explicat a les Comissions Informatives que hem 
estat en contacte constant amb les entitats, també per desenvolupar aquests casals i campus, 
malgrat les limitacions, malgrat aquestes dificultats o incomoditats a vegades en les mesures 
sanitàries, però a Sant Cugat s’han pogut realitzar aquests casals i campus i, com deia, les 
modificacions pressupostàries que hem dut a aprovació fa una estona doncs també ajuden a 
aquestes entitats. Especialment i de forma focalitzada, que és una de les coses que havíem 
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comentat, doncs el lloguer d’espais i les despeses federatives. En l’acord núm. 5 vostès feien la 
proposta, jo els vaig dir a la Comissió Informativa d’aquest banc municipal de patrocinis que 
justament també tenim una altra moció que després en parlarem però crec que sí que en aquesta 
ocasió potser no ha estat suficient o potser troben a faltar però sí que hem estat debatent i n’hem 
anat parlant, algunes de les coses s’han incorporat en el document, d’altres les hem anat 
incorporant en la gestió i en el tracte i l’activitat ordinària de la Regidoria i bé, seguirem treballant 
en benefici del teixit associatiu i de les entitats i és evident que comptem amb vostès i amb les 
seves aportacions. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Gràcies, regidora. Per part de Ciutadans té la paraula el Sr. 
Blázquez. Es posiciona també de les dues mocions alhora? 
 
. Regidor Sr. Sergio Blázquez, del Grup municipal de Cs: Sí, correcto, así lo haré. Igualmente 
viendo como está yendo el Pleno en las últimas mociones yo creo que el equipo de gobierno, 
como se suele decir, oye pero no escucha, o sea, oír seguro que oye perfectamente pero 
escuchar no escucha absolutamente nada. Creo que no era necesario para nada hacer una 
moción alternativa y lo único que quieren, creo yo, es, bueno, ocultar o eclipsar un poco la labor 
constructiva que pueda hacer la oposición. Nosotros sí que votaremos favorablemente a esta 
moción que presenta Junts y bueno esperábamos que se aprobase finalmente y que no acabase 
en un cajón del Ayuntamiento y que fuesen de esas que al final no se llevan a cabo, pero bueno 
al final no se va a aprobar. 
 
La verdad es que el deporte es necesario, efectivamente, y sobre todo en épocas de crisis porque 
tenemos que verlo como una parte de la educación para los niños y los jóvenes y además una 
inversión duradera en salud, ya no hablando sólo de niños y de jóvenes, sino también de los 
adultos. Salud física y mental que va a ser necesaria, especialmente en estos tiempos difíciles en 
que estamos viviendo. Además no hace falta que expliquemos el componente social y súper 
importante que tiene en nuestro municipio el deporte como argamasa en el fomento de las 
relaciones interpersonales. En definitiva y resumiendo, primero, la ayuda al deporte es ahora más 
necesaria que nunca y además urgente. Ya sabemos que la crisis ha acabado con algún club, 
intentemos salvar al resto. Yo hice a la Sra. Aristoy una pregunta en una Comisión del Covid 
sobre si había algún club que corriese riesgo en este caso, diríamos, de tener que dejar la 
actividad, me dijo que no, y al poco, pum, ya tenemos uno y los que caerán. En segundo lugar, 
sería un error considerar el deporte como algo accesorio y prescindible. Es básico porque son 
puestos de trabajo, sirven para tejer relaciones personales, contribuye a la salud, al bienestar, 
etcétera. Y en tercer lugar y tal y como menciona la moción en uno de sus acuerdos, intentemos 
también implicar a las empresas en los patrocinios y la financiación de las entidades deportivas 
que al final es lo que en inglés se viene a llamar un win-win y además ayuda a que las entidades 
deportivas sean mucho más fuertes estructuralmente y puedan soportar mejor las crisis 
económicas. No hay mucho más que comentar puesto que yo creo que la moción de Junts era 
correcta, se explicaba por sí misma, no entiendo absolutamente para nada el hecho de que se 
haya hecho una moción alternativa y votaremos favorablemente a la moción de Junts, igualmente 
a su enmienda in voce, y en contra de la moción destructiva alternativa. Gracias. 
 
. Regidor Sr. Eloi Rovira, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Bé, d’entrada agrair-li 
al Sr. Blázquez doncs que hagi pogut compartir l’esperit de la moció i amb la Sra. Aristoy doncs 
evidentment que també compartim, el que em sobta és que compartint els objectius de la moció, 
coses que s’han parlat, algunes que s’han recollit, altres que no o que es recolliran, o que formen 
part del dia a dia i que, per tant, no hi ha un xoc frontal de posicionament, sinó que hi ha una 
coincidència, simplement hi ha un context de treball, que nosaltres ho portem al Ple perquè no 
s’ha recollit en aquest primera aturada o en aquest primer informe, i vostès ho volen mantenir en 
aquell espai de debat, ara sense l’especial, a les Comissions Informatives, doncs entenem que 
era aprovable i, a més, és rèdit per l’equip de govern, en aquest sentit, si al final l’objectiu és 
doncs buscar mesures que si estan d’acord, que si s’han parlat, que si s’estan fent o que si es 
faran, doncs no entenem el fer una alternativa. Però bé, en aquest cas esperem que com vostè 
deia, les coses es vagin treballant en el dia a dia, es vagin fent i al final el que volem és que les 
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entitats no tanquin, malauradament com deia el Sergio, ha tancat una, en l’entorn estan tancant i 
avui hem tingut la notícia que una entitat de Sant Cugat mantindrà la màxima categoria perquè un 
altre club de fora no podrà fer front a les despeses econòmiques de l’entitat i això ens podria 
passar aquí a Sant Cugat també i, per tant, el que sí que li demanaria és que estem atents i 
puguem aplicar aquestes mesures al més aviat possible perquè entenem que la moció no 
prosperarà. Gràcies. 
 
. Regidora delegada de Ciutadania i Salut i Esports, Sra. Gemma Aristoy: Hem presentat 
aquesta esmena per qüestió de forma, principalment, com deia, hi ha molts aspectes que ja ho 
vam parlar a la Comissió Informativa especial i a més les hem anat incorporant i aprofito per 
matisar que el tema de l’ARTÍSTICA, del club de la gimnàstica artística, certament no ens va fer 
saltar cap alarma tota la documentació que vam anar rebent de totes les entitats i entre elles hi 
havia el club de l’ARTÍSTICA. Vam facilitar tot el que teníem a l’abast de forma que era fàcil, 
relativament entenc per ells, però fàcil que nosaltres poguéssim fer una aportació per mantenir la 
seva activitat, però al darrere hi ha hagut també una visió i una voluntat de ser també realista amb 
de quina manera es sustentaria tota l’activitat més enllà d’aquest primer ajut. Em sembla que jo 
els ho vaig comentar a la Comissió Informativa també, si no recordo malament, perquè ho hem 
anat parlant en diverses ocasions, però certament i com he dit, la voluntat de l’equip de govern és 
que les entitats puguin continuar amb l’activitat esportiva el millor que es pugui i més enllà 
d’aquesta situació, que realment incorpora i limita moltíssim l’activitat esportiva. Gràcies. 
 

Torn de votació de la moció alternativa de l’equip de govern 
 
Vots a favor:      13 (ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:  10 (Junts per Sant Cugat i Cs)   
Abstencions:       0   
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Queda aprovada la moció alternativa i entenc, per tant, que ja no 
hem de passar a votar la moció inicial, secretària? D’acord. 
 
28.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X SANT CUGAT PER A LA CREACIÓ D'UN 
BANC MUNICIPAL DE PATROCINIS. 
 
Atès que Sant Cugat és una ciutat rica en professionals, agents, centres de creació i producció 
d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional i amateur, llibreries i entitats del 
teixit cultural i clubs i entitats esportives i en projectes de ciutat d’ambdós àmbits, motius pels 
quals és molt important promocionar els sectors cultural i esportiu de la nostra ciutat, com a 
espais indispensables de cohesió social.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat té una limitació pressupostària en subvencions i ajudes i cal 
cercar solucions per poder disposar de més recursos que permetin la promoció que aquests 
sectors requereixen.  
 
Atès que l’Ajuntament pot tenir un accés directe al món empresarial de la nostra ciutat que 
permetria treballar de manera més àgil i efectiva un suport palès als sectors cultural com esportiu.  
 
Atès que a Sant Cugat hi ha més de 3.000 empreses susceptibles d’unir-se en l’objectiu comú de 
col·laborar amb projectes culturals o esportius de la nostra ciutat, endegant així una col·laboració 
publico-privada que revertiria, a través de diferents projectes, en les persones. 
 
Atès que la proposta del “Banc Municipal de Patrocinis” va ser presentada pel grup municipal de 
Junts per Sant Cugat a l’alcaldessa Mireia Ingla el 14 d’abril del 2020 juntament amb altres 
propostes adreçades als professionals dels diferents sectors culturals i al teixit associatiu d’aquest 
àmbit.  
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Atès que aquesta proposta també va ser presentada pel grup municipal de Junts per Sant Cugat 
l’11 de juny del 2020 en el si de la Comissió Informativa Especial de Vida Associativa i Serveis a 
la Ciutat, i rebuda amb molt interès tant pel govern de la ciutat com pel grup municipal de 
Ciutadans, tal com consta a l’acta de la sessió.  
 
D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Sant Cugat sol·licitem al ple que 
prengui els següents:  
 

ACORDS 
 
1. Que l’Ajuntament constitueixi el Banc Municipal de Patrocinis (associació o club de mecenes 
de petites, mitjanes i grans empreses de Sant Cugat) amb l’objectiu d’ajudar econòmicament al 
desenvolupament de projectes concrets dels àmbits culturals i esportius de la nostra ciutat.  
 
2. Que l’Ajuntament constitueixi una comissió integrada pels grups municipals, personal tècnic 
municipal i representació del món empresarial de la ciutat, del sector cultural i del sector esportiu 
per decidir, anualment, els projectes als quals es destinarà la recaptació del Banc Municipal de 
Patrocinis.  
 
3. Que el principal objectiu del Banc Municipal de Patrocinis sigui sensibilitzar les 3.000 empreses 
amb seu a Sant Cugat per tal que realitzin aportacions periòdiques que, al cap de l’any, siguin 
suficients per poder dur a terme els projectes que es presentin i siguin aprovats.  
 
4. Que l’Ajuntament faci, amb caràcter anual, un acte de reconeixement a totes les empreses que 
formin part del Banc Municipal de Patrocinis i, així mateix, que els seus noms figurin en els 
programes o en els diferents elements comunicatius de les activitats patrocinades. Així mateix, 
una representació de les empreses col·laboradores tindrà accés gratuït a aquells projectes o 
activitats en les quals col·laborin.  
 

Torn de presentació 
 
. Regidor Sr. Josep Maria Vallès, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: Gràcies, Sra. 
Alcaldessa. Bon vespre a tothom. El Grup municipal de Junts per Sant Cugat està avui una mica 
content per poder incidir una mica en la governabilitat de l’Ajuntament de la ciutat, en tant que la 
proposta de crear el Banc municipal de Patrocinis, treballada i consensuada amb totes les forces 
polítiques representades en aquest Ajuntament, ha estat recollida pel Govern de la ciutat. Una 
proposta, una eina, que pretén sensibilitzar les 3.000 empreses de la ciutat per a que patrocinin 
activitats del sector cultural i esportiu de la ciutat. Assolit, doncs, aquest compromís per part del 
govern, retirem la moció de Junts per Sant Cugat a l’espera de posar-nos a treballar. Moltes 
gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Gràcies a vostè Sr. Vallès. Gràcies. Seguim doncs amb la darrera 
moció. 
 
(La present moció fou retirada per part del grup proposant) 
 

Moció originària incorporada a l’ordre del dia 
 
29.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X SANT CUGAT PER IMPULSAR LA UNITAT 
DE LA LLENGUA CATALANA. 
 

Exposició de motius 
 
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una 
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva diversitat, tal 
com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat 
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lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, 
tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, 
formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la 
mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus.  
 
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el català és 
la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, 
de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra. 
 
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació per 
part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atès que no només 
constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament 
compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un menysteniment 
absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria filològica.  
 
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació de 
valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè l’advocacia 
de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa que la de Catalunya 
o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organisme oficials com 
ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià 
separadament –com si fossin llengües diferents–. Això suposa no només una despesa addicional 
i supèrflua sinó també un dany cultural injustificat. 
 
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la llengua 
catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos 
governs dels territoris de llengua catalana.  
 
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder 
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català es 
llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses 
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua. 
 
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total dels 
mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara possible, 
més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, finalment, el fet de 
no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara que els 
continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels diversos 
territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar 
dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és 
especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les 
generacions més joves com és l’audiovisual.  
 
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la 
coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua 
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques 
lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les legislacions 
lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les institucions acadèmiques i 
culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la 
llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i 
administrativa.  
 
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes 
Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d’una 
veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que, finalment, 
no s’ha materialitzat en polítiques públiques concretes.  
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Per tot l’exposat, Junts per Sant Cugat sol·licita al ple que es prenguin els següents  
 

ACORDS 
1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir 
altres denominacions existents.  
 
2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o 
socials a tot arreu on aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties 
aquesta unitat lingüística.  
 
3.- Instar al Govern a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana, a corregir els 
serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o 
empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la seva activitat. 

 
Torn de presentació 

 
. Regidora Sra. Núria Fernández, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Hola bona 
tarda. Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Tal com diu, presentem una moció per impulsar la unitat de 
la llengua catalana, ningú dubta que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País 
Valencià, de les Illes Balears, de la Franja, Alguer, Andorra, amb diferents denominacions: 
mallorquí, valencià, fragatí, català, etcètera. Una llengua parlada per més de 10 milions de 
ciutadans europeus. Aquesta unitat lingüística, però, ha patit molts intents de fragmentació per 
part de les institucions públiques espanyoles. El mateix Tribunal Suprem, que ha condemnat a la 
presó als nostres líders polítics per exercir el dret i llibertats democràtiques, aquest mateix 
Tribunal vol obligar a les nostres institucions a comunicar-se en castellà, amb les altres 
institucions, d’altres territoris on el català també és la llengua pròpia, negant així la unitat de la 
llengua catalana, una unitat avalada per la Declaració de Palma, un text signat el 2017 entre els 
Governs de la Generalitat de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. En el cas, per 
exemple, de la denominació del valencià, l’Advocacia de l’Estat ha considerat que aquesta 
llengua no és la mateixa que es parla en el territori català, ni en les Illes Balears, i això fa que 
diferents Webs d’organismes oficials estiguin en diferents opcions lingüístiques del català. Què 
suposo això? Doncs suposa una despesa addicional no justificada i un dany cultural. El fet que 
des de les institucions públiques no es pugui assumir amb naturalitat la unitat de la llengua 
catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos 
governs dels territoris de la llengua catalana. Per exemple, i cito a Ramon Llull “no pot comptar 
amb la participació de tots els Governs on el català és la llengua oficial” o per exemple, els 
mitjans audiovisuals no puguin compartir continguts si no hi ha un doblatge abans. Per això, 
portem en el Ple una moció per a que es reconegui aquesta unitat de la llengua catalana, sense 
menystenir les altres denominacions existents. 
 
Tal com s’ha acordat en la Junta de Portaveus, prèvia a aquest Ple, presentem una esmena in 
voce per fer un canvi en la denominació on tindria que dir Comunitat Valenciana, hauria de dir 
País Valencià. I després, d’acord amb les esmenes que han presentat el Grup Socialista el nostre 
grup veu bé incorporar-les dintre de la moció. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Val, Sra. Fernández. Per tant, el quart paràgraf, aquí on diu 
Comunitat Valenciana ho canviem per País Valencià? 
 
. Regidora Sra. Núria Fernández, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Sí, està a dos 
llocs. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, d’acord. Moltes gràcies. Sra. Gorina, vostè les esmenes 
del PSC i el posicionament, en definitiva de la moció. 
 
- ESMENA DEL GRUP PSC-CP A LA MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT 
PER IMPULSAR LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA. 
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ACORDS 
 
Acord 3r: 
 
Afegir: Govern de l’Estat. En aquest sentit creiem que és imprescindible que les Corts Generals 
avencin en la tramitació d’una Llei orgànica de reconeixement i empara de la pluralitat lingüística 
de l’Estat espanyol. 
 
Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana, a 
corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució 
pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la 
seva activitat. En aquest sentit creiem que és imprescindible que les Corts Generals avencin en la 
tramitació d’una Llei orgànica de reconeixement i empara de la pluralitat lingüística de l’Estat 
espanyol. 
 
Acord 4t: 
 
Afegir: Instar al Govern de la Generalitat a realitzar les converses oportunes amb els governs de 
Balears, País valencià i Aragó per crear un espai lingüístic de col·laboració. 
 

Torn presentació esmenes del grup municipal del PSC-CP 
 
. Regidora Sra. Pilar Gorina, en representació del PSC-CP: Estem cansats, però bé, acabem. 
Bé, nosaltres en el punt 3 vam afegir “el Govern de l’Estat”, perquè sinó no se sabia ben bé quin 
Govern i vam afegir en el mateix punt la necessitat d’una Llei Orgànica i vam afegir un punt quart, 
en el que instem al Govern de la Generalitat a tenir converses amb els diferents Governs i 
justifico el recolzament a la moció amb les esmenes presentades pels següents motius: en els 
motius faria precisions però hem anat a buscar acords i l’important són els acords, per tant, 
obviem fer matisacions que en faríem, evidentment. Bé, en primer lloc, el català, el valencià, el 
balear i altres modalitats lingüístiques constitueixen una mateixa llengua que és el català. Així ho 
creiem. No hi ha en aquest sentit cap discussió acadèmica solvent. Massa sovint la llengua és un 
element de confrontació i hauríem de fer tots i subratllo tots, un esforç per evitar discussions que 
no ens porten enlloc. D’altra banda, per justificar la necessitat de la llei, vull comentar que l’ex-
president de Balears, Francesc Antich, el de Catalunya, José Montilla, el d’Aragó, Marcel·lí 
Iglesias, catalanoparlant de la Franja i el del País Valencià, l’expresident del País Valencià, Joan 
Lerma, actuant com a senadors el 2012, van proposar una llei de llengües per establir les 
obligacions de l’Estat per protegir les diferents llengües de l’Estat. Per tant, en aquesta línia és on 
es trobaran. I per últim, defenso aquestes converses del punt quart en els diferents Governs 
autonòmics per resoldre temes de reciprocitat, de reconeixements i poso un exemple molt clar: un 
mestre valencià pot exercir a Catalunya perquè se li reconeix el valencià com a català, un mestre 
català no pot exercir al País Valencià perquè no se li reconeix el català com a valencià. Gràcies. 
 

Torn d’intervencions 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del grup municipal de Cs: Gràcies Sra. Alcaldessa. Gràcies per la 
paciència. Buenas tardes compañeras, o buenas noches ya compañeras y compañeros del 
plenario. Ya les adelanto que nuestro grupo municipal votará en contra de esta moción y de las 
enmiendas del Partido Socialista, hoy en su versión más nacionalista, porque nos parece, entre 
otras cosas, frívola, vista la situación actual de emergencia sanitaria e incremento de contagios 
de nuestra Comunidad Autónoma, 886 personas, sólo ayer, según los datos publicados en 
medios. Por cierto, Sra. Gorina, País Valencià está sólo en el prólogo del Estatuto Valenciano, la 
denominación correcta es Comunidad Valenciana, denominación que votaron sus compañeros 
socialistas de Valencia. Podemos entender la llamada de socorro de toda la estructura clientelar 
pancatalanista para seguir regando de millones de euros a unas entidades que fomentan sus 
tendencias políticas a golpe de talón. Para nosotros la prioridad son y será siempre dotar de 
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soluciones y recursos a todos los catalanes, ante las dificultades derivadas de la pandemia, y 
solidarizarnos, por supuesto, con el resto de españoles. Les podría rebatir sus falsas 
afirmaciones en esta moción mediante los estudios del historiador Antonio Ubieto Arteta, una 
eminencia, quizá no para usted, Sra. Gorina, sobre la ocupación del Reino de Aragón al Reino de 
Valencia a mediados del siglo XIII, cuando Jaime I al entrar en Valencia comprueba que se puede 
entender con la población local en un valenciano ya existente; o que los mapas lingüísticos de la 
época difieren totalmente de los mapas cronológicos de las conquistas efectuadas por Jaime I a 
los árabes. O que las zonas reconquistadas desde Teruel, y repobladas por población 
castellanoparlante también se habla valenciano; incluso hay poblaciones de Teruel por donde 
nunca pasó el ejército de Jaime I y se habla valenciano o aragonés. O los asentamientos 
catalanes tras la Reconquista en 1.238, 485 sobre más de 3.000, de los cuales sólo 90 eran de 
allí, de dónde ustedes trazan esa línea gruesa y basta de paternidad del valenciano. En definitiva, 
concluye el historiador, la lengua valenciana no es fruto de la Reconquista, sino de la evolución 
de la lengua local, llamado romance mozárabe y con la base común del latín, dotada de 
innumerables textos y documentación en valenciano, Bonifaci Ferrer, Jaume Roig o Sor Isabel de 
Villena. O podría mencionarles el historiador Javier Navarro Andreu, que de la misma forma 
resalta la poca incidencia censal de los pobladores catalanes y perfil eminentemente bajo, 
soldados, durante la Reconquista en la evolución del valenciano. Pero sería totalmente inútil, 
puesto que ustedes volverían con su bien pagado Institut de Nova Història a recordarnos que 
Cervantes o Lon  y el de Adela Madre en catalán es lo mejor, como apunta su insufrible 
imperialismo cultural de sus imaginarios Països Catalans. Por último, quiero recordar a los 
partidos que secundan esta moción, en especial al Partido Socialista, que nuestro Estatuto de 
Autonomía aprobado en 2006 por la mayoría de catalanes, determina que en Catalunya tenemos 
3 lenguas oficiales: castellano, catalán y no se olviden el aranés. Son idiomas que en la 
Constitución actual española, también recuerdo a los Socialistas, en su artículo número 3 se 
reconoce el valenciano como lengua propia de España, igual que se hace con el catalán, el 
gallego, el euskara y el castellano, lengua común de todo el Estado. Y da protección a otras 
lenguas como el bable, el aranés o las diferentes modalidades del aragonés. Si ustedes quieren 
cambiar esta configuración lingüística, hagámoslo donde toca, en los Parlamentos autonómicos 
de las Islas Baleares, de la Comunidad de Valencia y por supuesto en el Congreso de los 
Diputados, donde ustedes gobiernan. Mientras tanto no nos hagan perder el tiempo en debates 
estériles que no benefician en nada a Sant Cugat ya que tendremos tiempo de hacerlo, a falta de 
ideas constructivas, cuando se aproximen las elecciones. Muchas gracias. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sr. Ciprián, gràcies. Em pensava que ja li havia sentit de dir tot i té 
l’habilitat de sorprendrem cada vegada. Amb això l’haig de felicitar. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del grup municipal de Cs: Es lo que tiene prepararse las mociones. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, Sr. Ciprián, molt ben preparada. Per part de la CUP, Sra. 
Gibert. 
 
. Tinenta d’Alcaldia, Sra. Núria Gibert, en representació del grup municipal de la CUP-PC: 
Jo breument, perquè bé, és per tothom coneguda la postura de la Candidatura d’Unitat Popular. 
Haig de dir Sr. Ciprián que entre que estem lluny, Aldo, i no perquè parlés en castellà, 
evidentment, l’entenc perfectament el castellà, com tothom d’aquest país, sinó no sé, no l’he 
entès gaire. Ha enganxat algunes coses com Jaume I i algunes històries així com del segle XIII i 
un argumentari que he entès que volia ser historicista, que penso que no ve massa al cas de la 
moció que estem plantejant, perquè estem parlant d’una llengua que està viva, dels seus 
parlants, dels seus drets i de la seva pervivència, que és el que ens preocupa almenys a bona 
part d’aquest Consistori i, per tant, si preocupa a bona part d’aquest Consistori vol dir que 
preocupa a bona part de la nostra ciutat. Per tant, per molt que a vostè li cogui i li sàpiga greu i, 
fins i tot, sent un d’aquests els motius del naixement del seu partit, amb això doncs també tenim 
una majoria i la veritat és que estic gustosa de dir que aplastant. Nosaltres estem, seré sintètica, 
gràcies, aplastant no és molt català, ho he dit malament, bé, el català es viu, és una llengua viva, 
estic contenta que s’hagi autoesmenat la qüestió del País Valencià, és un tema que nosaltres 
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quan la vam veure ens va fer una miqueta de mal, volíem fer una esmena in voce, però en tot cas 
han sigut ràpids, perfecte, estem a favor de la reciprocitat entre mitjans de comunicació, estem a 
favor de la necessitat que l’Acadèmia pugui treballar de forma conjunta i, per tant, enriqueixi i faci 
més profund i més ample la nostra llengua. Estem sobretot, sobretot a favor de propagar l’ús 
social del català, estem a favor de fer caure aquests pretextos que volen desunir una realitat 
cultural, lingüística a costa d’arguments inversemblants, d’arguments egoistes i d’arguments fins i 
tot pre-polítics molt més nacionalistes que no pas aquella gent que defensem la unitat lingüística. 
En general, estem a favor de la ciència i, per tant, també estem a favor de la unitat lingüística. 
 
És per aquest motiu que votarem a favor de la moció i que de les esmenes del Partit Socialista 
n’atendrem la quarta, però ens abstindrem en l’acord tercer, perquè és poca o gairebé nul·la la 
nostra esperança en que l’enèsim reconeixement de plurinacionalitat en aquest Estat signifiqui o 
es traslladi en polítiques efectives de protecció de la nostra llengua. Tot i així, doncs no els 
impedirem que vostès hi votin a favor i puguin trobar esperances. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Val. Ara li deia a la Sra. Gorina si accepta la separació de les 
esmenes i diu que sí. Ja he fet jo d’intermediària. 
 
. Tinenta d’Alcaldia, Sra. Núria Gibert, en representació del grup municipal de la CUP-PC: 
Si li sembla bé que poguéssim votar els acords per separat? Sí? 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: A la Sra. Gorina tot li sembla bé ja a aquesta hora. 
 
. Tinent d’Alcaldia, Sr. Francesc Duch, en representació del grup municipal d’ERC-MES: 
Molt bé. Bona vesprada, bon vespre i gairebé bona nit, diríem, per l’hora que és. Ausiàs March, 
Vicent Andres Estellés, Raimon, Ovidi Montllor, Feliu Ventura, El Tall, Maria del Mar Bonet, Blai 
Bonet, Josep Carner, Pau Sif, Lluis de Corellas, Sebastià Jàfer, Maria Beneyto, Jordi de Sant 
Jordi, Marc Granell, Carmelina Sanchez-Cutillas, Sebastià Alzamora, Miquel Costa Llobera, 
Bartomeu Rosselló Porcel, Maria Verger i Ventayol, Joan Salvat Papasseit, Josep Pla, Salvador 
Espriu, Mercè Rodoreda, Miquel Martí Pol, Clementina Arderiu, Caterina Albert, Maria Mercè 
Marçal, La Trinca, Joan Manel Serrat, Els Pets, Lluis Llach, Pau Casals, o especialment en Lluis 
Serrahima que ahir ens va deixar i tants i tants etcèteres que podríem dir avui aquí. Sabeu què 
tenen en comú tots aquests escriptors i artistes que he citat? Doncs la resposta és molt clara, que 
tots parlen català i cadascun amb la seva varietat dialectal parla català a la manera de València, 
que deia l’enyorat Ovidi Montllor. Sí, perquè el català és la llengua única que es parla als Països 
Catalans, des de Salses a Guardamar i des de Fraga a l’Alguer. Perquè la nostra llengua és la 
llengua de comunicació pública habitual entre la ciutadania, és la llengua de confluència de les 
persones que viuen en el territori, sigui quina sigui la seva procedència geogràfica i lingüística, és 
un factor de cohesió social i d’identificació col·lectiva i és el nostre patrimoni comú. Saludem així 
positivament la moció presentada per Junts per Sant Cugat, amb les esmenes fetes, ja que 
evidentment també preferim parlar de País Valencià enlloc de Comunitat Valenciana i de variants 
dialectals enlloc de denominacions alternatives que diu el text. Per tant, entenem que hem de 
defensar activament la nostra llengua i la seca unitat i hem de combatre els intents de 
menystenir-la i disgregar-la, tal i com hem pogut veure en els darrers anys, per part d’alguns 
partits i associacions, entre ells un dels quals està aquí avui present, que ha fet lluita contra el 
català i especialment a l’escola, com el seu objecte fundacional i la seva raó de ser. Volen 
proscriure el català per evitar que parlem, escriguem i pensem. Perquè un poble que parla, escriu 
i pensa, esdevé un poble lliure. I tornant a recordar Ovidi Montllor, fem nostres les seves paraules 
quan deia que “hi ha gent a qui no li agrade que es parle, s’escriga o es pensa”. Per tant, votarem 
a favor d’aquesta moció i les esmenes i ens comprometem també a impulsar totes aquelles 
accions per promoure el català i coordinar-nos amb totes aquelles institucions, associacions i 
entitats que tinguin aquesta finalitat. Moltes gràcies. 
 
. Regidora Sra. Pilar Gorina, en representació del grup municipal del PSC-CP: Alcaldessa, 
puc intervenir per al·lusions de Ciutadans a una cosa? 
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. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sí, ara volia fer una ronda. Un moment, fem la ronda, regidora, 
fem la ronda que toca, perquè la Sra. Fernández vol dir alguna cosa. 
 
. Regidora Sra. Núria Fernández, del grup municipal de Junts per Sant Cugat: És pel Sr. 
Aldo, que tot està molt bé, tot el que vostè digui de tot el Lope de Vega, tot això, però mirem ara 
de cara al futur i li remeto, si us plau, que llegeixi un informe que té l’ONU, que el va treure el dia 
16 de juliol, que demana reforçar l’oficialitat del català i defensa la immersió i que ha denunciat 
amb contundència l’actitud de l’Estat espanyol envers el català. Això és una cosa actual. Gràcies. 
 
. Regidora Sra. Pilar Gorina, en representació del grup municipal del PSC-CP: Molt breu. No 
som la versió nacionalista, sinó la versió catalanista de sempre del PSC. Gràcies. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del grup municipal de Cs: Gràcies, Sra. Alcaldessa. Seré breu 
perquè les hores ja són una mica tard. Sra. Gibert, la lengua no tiene derechos, los tiene la gente. 
Es un concepto bastante importante, pero bueno, no voy a… 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sr. Ciprián, torni-ho a repetir, perquè la Sra. Gibert no ho ha 
entès. Torni-ho a repetir, que no ho ha entès. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: El que deia, Sra. Gibert, la llengua no té 
drets, els té la gent que el parla. D’acord? Ustedes pueden votar si quieren, Sra. Gibert, en este 
Pleno que la Tierra es plana, pero seguiría sin serlo, por tanto, no tiene referencia el hecho de 
tener una mayoría aquí y votar según qué cosas. Sr. Duch, creo que usted tampoco se ha 
preparado la moción. Yo lo siento mucho, usted está tirando directamente de los tópicos y le 
agradecería que la próxima vez se prepare un poco más de seriedad y aparte de un listado 
directamente que ha sacado de Google. ¿De acuerdo? Sra. Fernández, estoy de acuerdo con 
usted, me parecen fantásticos los informes, habrá 200.000 informes, pero respete la voluntad de 
los valencianos, no impongan su imperialismo. Y por último, bueno, por suerte, de momento, 
seguimos en una Democracia y las herramientas para modificar los artículos constitucionales, y 
ustedes deberían saberlo, son por ustedes conocidas, incluso los artículos del Estatut que 
tenemos aquí en Catalunya, dos tercios del Parlament. A lo dicho, acudan a ellas y a no 
desvalijar continuamente el presupuesto municipal y autonómico para dar de comer a sus 
estériles asociaciones políticas. Muchas gracias. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sr. Ciprián, ha de respectar les intervencions dels seus companys 
de Ple, perquè moltes vegades les seves intervencions ens semblen molt mal preparades i en 
canvi no ho diem. Per tant, cadascú prepara les mocions com bonament creu, i si ens posem a 
fer aquí avia’m qui prepara millor les mocions, avia’m qui en surt més mal parat. D’acord, Sr. 
Ciprián? Respecte als companys i companyes d’aquest Ple, ho he dit abans, crec que es pot dir 
el mateix sense ofendre a ningú. Si a vostè no li agrada el contingut de la moció, és obvi, té tot el 
dret, però no li digui al Sr. Duch que no s’ha preparat la moció, igualment diria el mateix si li 
hagués dit el mateix a vostè, que estic convençuda que no li hagués dit mai. Alguna altra 
intervenció? No? Doncs molt bé. Anem a votar en primer lloc les esmenes, per separat. Per tant, 
la primera que és la de l’acord tercer. 
 

Torn de votació acord tercer de les esmenes 
 
Vots a favor:      17 (Junts per Sant Cugat, ERC-MES i PSC-CP) 
Vots en contra:   3 (Cs)   
Abstencions:      3 (CUP-PC)   
 

Torn de votació acord quart de les esmenes 
 
Vots a favor:      20 (Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:    3 (Cs)   
Abstencions:        0   
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. Sra. Alcaldessa-presidenta: Queden aprovades així les dues esmenes i, per tant, s’incorporen 
a la moció i ara anem a votar la moció originària amb les esmenes incorporades. 
 

Torn de votació de la moció originària amb incorporació d’esmenes PSC-CP 
 
Vots a favor:      20 (Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC-CP i CUP-PC) 
Vots en contra:    3 (Cs)   
Abstencions:       0   
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 
29.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X SANT CUGAT, AMB INCORPORACIÓ 
D’ESMENES DEL PSC-CP, PER IMPULSAR LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA. 
 

Exposició de motius 
 
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una 
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva diversitat, tal 
com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat 
lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, 
tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, 
formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la 
mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus.  
 
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el català és 
la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, 
de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra. 
 
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació per 
part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atès que no només 
constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament 
compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un menysteniment 
absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria filològica.  
 
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació de 
valencià, emprada oficialment al País Valencià, ha servit de pretext perquè l’advocacia de l’Estat 
considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de les 
Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres 
ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si fossin 
llengües diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó també un 
dany cultural injustificat. 
 
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la llengua 
catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos 
governs dels territoris de llengua catalana.  
 
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder 
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català es 
llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses 
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua. 
 
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total dels 
mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara possible, 
més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, finalment, el fet de 
no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara que els 
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continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels diversos 
territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar 
dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és 
especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les 
generacions més joves com és l’audiovisual.  
 
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la 
coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua 
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques 
lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les legislacions 
lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les institucions acadèmiques i 
culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la 
llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i 
administrativa.  
 
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears van 
signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d’una veritable 
cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha 
materialitzat en polítiques públiques concretes.  
 
Per tot l’exposat, Junts per Sant Cugat sol·licita al ple que es prenguin els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RECONÈIXER I DECLARAR la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet 
suposi menystenir altres denominacions existents.  
 
Segon.- REBUTJAR qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, 
tècnics o socials a tot arreu on aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb 
garanties aquesta unitat lingüística.  
 
Tercer.- INSTAR al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua 
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap 
institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català 
en la seva activitat. En aquest sentit creiem que és imprescindible que les Corts Generals avencin 
en la tramitació d’una Llei orgànica de reconeixement i empara de la pluralitat lingüística de l’Estat 
espanyol. 
 
Quart.- INSTAR al Govern de la Generalitat a realitzar les converses oportunes amb els governs 
de Balears, País Valencià i Aragó per crear un espai lingüístic de col·laboració. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
30.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: No hi ha cap intervenció. 
 
31.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
. Regidor Sr. Aldo Ciprián, del Grup municipal de Cs: Sí, Gràcies, Sra. Alcaldessa. Jo tinc dos 
precs. 
 
Vigilància als parcs de Sant Cugat per botellots: Un primer és sobre el tema del botellot als 
parcs de Sant Cugat. Vam aprovar fa gairebé un mes una proposta per intentar aquesta 
acumulació de joves directament entorn als nostres parcs per beure. Nosaltres hem vist que en 
les darreres més de 4 setmanes, pràcticament, no hi ha hagut gaire intervenció per part de la 
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Policia, vam veure que l’última setmana es va tancar el pàrquing de Can Solà, com una mesura 
correcta, però entenem que s’ha de fer molt més. A nosaltres ens agradaria, és un prec, 
directament, que per part del Govern es fes molt més, perquè actualment els grans contaminants, 
els grans contagiats per aquest Covid-19 en la majoria es tracta de joves d’un perfil no com en la 
primera quarantena que tan vam patir. Llavors, aquest és el primer prec, és per implantar o 
implementar la moció que es va aprovar en aquesta plenari per majoria fa un mes.  
 
Recollida brossa Parc de la Pollancreda: I després, la segona, és el tema de la neteja dels 
plàstics de la ronda. Això fa ja un parell de setmanes que van tallar l’herba i a la Ronda, a la plaça 
del Supercor, quan venim cap aquí, hi ha un munt de plàstics a mà dreta que fa dues setmanes 
que no s’ha netejat. Si us plau, demanaria que es posés remei a aquesta situació. Gràcies. 
 
. Regidora Sra. Munia Fernández-Jordán, en representació del Grup municipal de Cs: 
Queríamos, desde este Grupo municipal, hacer un ruego. Lo hemos dicho en las Comisiones 
especiales de Covid y lo seguiremos manteniendo durante todo el tiempo que por desgracia dure 
la pandemia.  
 
Gestió visual zona vianantitzada des de l’Estació al Monestir: Nos encantaría que hubiese 
una gestión visual del espacio peatonal entre el eje de la Estación y el Monasterio. Nos parece 
que la división entre un camino de ida y un camino de vuelta para los peatones es muy buena y 
además recordar la distancia de seguridad ayudaría, creemos, a que esas medidas de seguridad 
se implementen por todos y al final salgamos ganando. Muchas gracias. 
 
. Regidor Sr. Sergio Blázquez, del Grup municipal de Cs: Buenas noches ya. Yo tengo una 
pregunta para el Sr. Carol y espero que me la pueda contestar ahora con la máxima 
transparencia.  
 
Compromís Govern municipal amb la col·locació de càmeres de vigilància a Valldoreix: 
Sucede lo siguiente: se trata de las cámaras de vigilancia que se tenían que ubicar en Valldoreix. 
La pregunta es: ¿cuándo se van a colocar? ¿Si se van a colocar en este año 2020, o en el año 
2021? Porque sucede lo siguiente: hace un año, no hace falta que me remonte, pero un poco 
digamos casi la época electoral, en Valldoreix hubo unas reuniones por barrios, en las cuales 
acudió la ciudadanía e incluso miembros de la Policía Local, de los Mossos de Esquadra, 
etcétera, y se adquirió entonces el compromiso de colocar cámaras de vigilancia. Luego, hace 
muy poquito en Valldoreix se ha presentado una moción viendo que esas cámaras de seguridad 
no se han colocado reivindicando y exigiendo al Ayuntamiento de Sant Cugat que por favor se 
coloquen esas cámaras de seguridad en el lugar que se considere oportuno. ¿Cuál ha sido 
nuestra sorpresa, porque fuimos los que presentamos la moción, pero que fue avalada por el 
Partido Socialista y por Junts per Valldoreix, cuando los Grupos de Esquerra Republicana y la 
CUP en Valldoreix votaron en contra de esa medida? Entonces, voy a ser muy sincero, no sé si 
es que se está mareando la perdiz y en realidad no existe esa voluntad de colocar las cámaras 
de seguridad en Valldoreix, cuando la Junta de Vecinos así lo ha decidido de forma legítima. Y 
me gustaría que esto se aclarase y por tanto ¿Si sigue existiendo esa voluntad por parte del 
equipo de Gobierno? 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Ha quedat entès, Sr. Blázquez.  
 
. Regidor Sr. Sergio Blázquez, del Grup municipal de Cs:  
 
Compromís Govern municipal amb la col·locació de càmeres de vigilància a Valldoreix: Sí, 
estoy acabando, un segundo. Digamos, ¿Si sigue existiendo la voluntad de colocar esas cámaras 
y cuándo se hará? Muchas gracias. 
 
. Regidor Sr. Joan Puigdomènech, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat:  
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Compromís municipal urbanització Avinguda del Baixador: Hem sabut a través de la premsa, 
textualment, que el Govern de Sant Cugat està compromès amb la urbanització de l’Avinguda de 
Baixador. I la pregunta que voldria fer és simple: a banda de la redacció del projecte, que per cert, 
quasi duplica el cost del projecte inicial, com es traduirà aquest compromís? En què consistirà? 
 
. Regidora Sra. Cristina Paraira, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Gràcies. És un 
prec, no sé com fer-lo.  
 
Pràctica habitual incorporació de punts d’urgència en Plens i Juntes de Govern Local: Un 
prec: des de que estan en el Govern, que no vull dir que nosaltres no ho féssim, però és un prec. 
Sempre hi ha coses d’urgència, urgència en els Plens, punts d’urgència en els Plens, despatx 
d’urgència en l’Ordre del Dia de les Juntes de Govern, urgències que ens entren a la Comissió 
Informativa el mateix dia de la Informativa. Doncs és un prec perquè al final estem fets un “lio”, ja 
sé que es pot fer, vostès tenen majoria, voten la urgència, però si volem preparar bé les coses la 
veritat és que hi ha tantes urgències que ja és una cosa súper habitual de que les coses vagin per 
urgència en aquest Ajuntament. Llavors, nosaltres intentem fer la nostra feina el millor que podem 
i preparar-nos les coses i com que, per exemple, els punts que hi havia avui d’urgència arribes a 
la Comissió Informativa que te l’has preparat i llavors t’apareixen amb dos punts d’urgència que 
no t’has pogut mirar. Com que són urgències, uns estan incorporats a l’Ordre del Dia del Ple, els 
altres no. Llavors com que no tenim el títol no sabem si es vota o és dació fins l’últim moment i és 
una mica, si no els molesta, en la mesura que sigui possible, doncs si poden evitar fer tantes 
urgències o si hi ha urgències passar-nos abans la documentació, perquè s’ha convertit en una 
pràctica habitual. 
 
. Regidor Sr. Josep Maria Vallès, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Gràcies, Sra. 
Alcaldessa. Bon vespre de nou. Dues preguntes.  
 
Relació de l’Ajuntament amb l’AMI: La primera pel Sr. Pere Soler. Davant d’algunes notícies 
contradictòries que han publicat alguns mitjans de comunicació, a veure si ens podria aclarir la 
relació de l’Ajuntament de Sant Cugat amb l’Associació de Municipis per la Independència, 
perquè s’ha publicat de tot, des de que paguem o no paguem la quota, o des de que formem part 
o no formem part. Simplement a veure si pot aclarir quina és la relació actual de l’Ajuntament de 
Sant Cugat amb l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
Signatura decret de nomenament codirector i codirectora de l’OAMCCSC: I la segona 
pregunta seria per la Sra. Esther Madrona. El 20 de juliol passat va haver-hi aquí mateix en 
aquesta Sala, el Consell General de l’Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural Sant 
Cugat i se’ns va presentar el Gerald Fannon i a la Maria Àngels Granados com a noves 
codirectors/es, és difícil de dir, d’aquest Organisme. De fet, exerceixen com a tal des de la 
primera quinzena de juny, quan es va fer pública, quan el Sr. Pep Tugues va renunciar a la 
Direcció d’aquest Organisme, una renúncia que no va venir per sorpresa, ni molt menys, sinó que 
estava planificada des de feia mig any. El fet, és que a dia d’avui no hi ha cap decret que acrediti 
aquests nomenaments, per tant, aquestes dues persones estan treballant en fals. I pensant amb 
aquestes dues persones, doncs la pregunta és senzilla: quan pensen, doncs, quan creuen que 
podran signar aquest decret i regularitzar aquesta situació que en aquests moments no és del tot 
correcta. Gràcies. 
 
. Regidora Sra. Núria Fernández, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Una pregunta 
per la Sra. Aristoy.  
 
Organització CAP’s i Consultoris període vacances d’estiu: És degut a aquesta crisi sanitària 
que estem passant, degut a aquest repunt dels casos del Covid que tenim al nostre municipi i 
també a com ara venen uns temps, un període de vacances d’estiu i tot això, volíem que ens 
informessin com quedaran organitzats els Centres d’Atenció Primària i els consultoris en el nostre 
municipi durant aquesta època d’estiu. Gràcies. 
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. Regidor Sr. Carles Brugarolas, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat: Dues breus.  
 
Front comú anunci Govern Central a l’ús del romanent acumulat dels ens locals: Una és a 
veure sobre la qüestió del desbloqueig d’aquesta notícia que ha vingut sortint darrerament, del 
romanent acumulat dels ens locals, etcètera, i de la intenció del Govern  Central de fer servir, de 
confiscar, entre cometes, el 65% d’això per imposar un préstec que els ajuntaments de donar al 
Govern Central i de a més limitar l’ús del 35% restant, etcètera, bé, jo crec que tothom sabem que 
s’està, diguem-ne, mirant de construir un gran acord dels ens locals contrari a aquesta proposta 
del Govern Central. Nosaltres els anunciem la presentació d’una moció de cara al mes de 
setembre i simplement el prec és que ens hi puguem sumar tothom, que miraríem de compartir 
amb tots vostès el plantejament perquè creiem que és un plantejament inacceptable i que 
esperem que aquest Ajuntament doncs d’una manera totalment transversal pugui, diguem-ne, 
sumar-se al moviment municipalista en contra d’aquest plantejament. Aquesta és la primera.  
 
Urgència preparació treballs Tribut metropolità: I la segona, és un tema que ja ha sortit avui 
reiteradament en aquest Ple, que és sobre la qüestió del tribut metropolità. Bé, la qüestió és que 
qualsevol canvi que hagi de tenir lloc a partir del 2021 hauria de ser aprovat segurament en 
Consell Metropolità a finals del mes d’octubre. Això vol dir que en l’expedient hauria d’estar més o 
menys arrodonit a principis d’octubre o a final de setembre. Clar, amb la conversa aquella que era 
una taula que va tenir lloc fora de l’àmbit de l’Ajuntament, etcètera, van sortir diverses propostes, 
diversos plantejaments per part dels participants que creiem que això s’ha de modificar en un 
sentit o en un altre. Jo el que demano és que aquest tema es pugui accelerar, perquè sinó ja 
estem condemnats a que allò que es pacti se’n vagi a l’exercici del 2022 innecessàriament. Per 
tant, el prec és, ostres, accelerem aquest tema, si és possible, si us plau. Gràcies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sr. Brugarolas, gràcies. 
 
Sr. Ciprián, vostè ha fet dos precs, per tant, entenc que ja ha fet dos precs, no necessita resposta. 
D’acord, el tema del botellot i el tema de la neteja de plàstics. Doncs molt bé, queda dit i els 
regidors en prenen nota. 
 
Sra. Fernández-Jordán, vostè també el mateix, ha fet aquest prec i també entenc que el regidor 
també pren nota i si considera oportú valorar-ho doncs ho farem, moltes gràcies. 
 
Sr. Blázquez, vostè sí que ha fet una pregunta sobre les càmeres de Valldoreix.  
 
. Regidor de Seguretat Ciutadana i Benestar Animal, Sr. Francesc Carol (resposta):  
 
Compromís Govern municipal amb la col·locació de càmeres de vigilància a Valldoreix: 
Moltes gràcies, Sra. Alcaldessa. Sr. Sergio Blázquez em sorprèn perquè tinc un dejà vu, no parlo 
bé el francès. De fet, em recorda la pel·lícula del Bill Murray, d’Atrapado en el Tiempo, que és el 
Dia de la Marmota. Ho dic perquè, de bon rotllo, aquesta pregunta em sona haver-la contestat en 
un anterior Ple, en que vostè em preguntava on estaven els diners per fer les càmeres i jo li vaig 
respondre que dins d’Innovació hi havia un apartat destinat, 60.000 euros, a càmeres, en aquest 
cas, pel tema de baixes emissions. Són aquestes càmeres, aquestes mateixes càmeres ens 
serveixen per agafar dades tant com pel tema de baixes emissions, com pel tema de mobilitat, 
com amb el tema de seguretat. Per tant, estan pressupostades i, per tant, la voluntat política, que 
és la pregunta que avui vostè em feia queda resposta pel fet de que estan pressupostades. Quin 
és el següent pas? El següent pas és fer un estudi perquè des del punt de vista de seguretat, 
mobilitat i el tema de baixes emissions puguem optimitzar aquestes primeres càmeres, primeres 
càmeres que posem. L’estudi de la part de seguretat ja està fet, ara està en mans dels 
departaments corresponents de Mobilitat i de baixes emissions, perquè acabin la seva part de 
l’estudi i puguem licitar les càmeres, obrir un concurs i començar a posar-les. Paral·lelament ja 
estem estudiant el software que traurà aquestes dades i servirà per seguretat, mobilitat i baixes 
emissions, per fer les accions corresponents. Els nostres companys d’ERC i la CUP que van 
votar en contra a Valldoreix ho van fer amb la següent base: no faria falta aquella moció perquè ja 
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estaven les càmeres pressupostades, la intenció política de fer-la i l’estudi. Per tant, aquesta va 
ser la resposta, si no m’equivoco, que van donar els nostres companys i la que a vostè li 
repeteixo: hi ha 60.000 euros pressupostats, programari apart, la intenció política hi és, perquè 
estan aquí els diners. Llavors, això tardarà el temps que un cop acabat l’estudi, que passat l’estiu 
el tindrem, el temps que tardi la licitació en poder-nos donar l’opció d’instal·lar les càmeres. I com 
li dic, són les primeres càmeres, però en farem més, en els propers anys hi haurà més pressupost 
per fer més càmeres per acabar aquest teixit i incidirem sobretot en que siguin més presents a les 
zones dels districtes. Gràcies. 
 
. Tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Sr. Francesc Duch (resposta): 
 
Compromís municipal urbanització Avinguda del Baixador: Vàries coses del tema de 
l’Avinguda del Baixador. Bé, apart de que hem fet un munt de reunions amb Valldoreix, en tot cas, 
avui explicar-ho aquí al Ple no està de més. Per nosaltres, pel Govern de Sant Cugat, entenem 
que una de les prioritats d’aquest mandat a Valldoreix ha de ser el de l’Avinguda del Baixador, és 
un projecte que arrosseguem des de fa molt de temps i des del primer moment i sempre hem 
reiterat que nosaltres farem tot el possible per ajudar a que això sigui una realitat. A partir d’aquí, 
entenem que són unes obres d’urbanització 100% dins del terme de Valldoreix, per tant, entenem 
que a qui li correspon fer la gestió i la iniciativa de la urbanització i els tràmits és Valldoreix. 
Llavors, aquí han sortit algunes qüestions de dubtes, de si som capaços, de capacitat econòmica 
o jurídica i nosaltres hem dit el mateix. Hem dit que si hi ha dificultats que impedeixen que no es 
pugui fer des de Valldoreix nosaltres hi serem. Però de moment això encara ningú ens ho ha 
constatat i, per tant, en principi Valldoreix és qui ha de tirar endavant aquesta proposta i nosaltres 
estem darrera pel que calgui, per a que això sigui una realitat. Simplement això. I ja està, per tant, 
estem en aquesta situació i, de fet, inclús més, diria des de Valldoreix s’està frenant, nosaltres a 
l’última reunió vam proposar una data per trobar-nos amb els veïns de Valldoreix, per poder 
explicar el projecte i començar a avançar perquè entenem que la part que hauran de pagar els 
veïns ja se sap, amb els estudis que hem fet i hem consensuat amb Valldoreix i, per tant, creiem 
que era bo inclús abans de l’estiu poder fer aquesta primera trobada per explicar el projecte i 
perquè es vagin fent a la idea d’on estem i en tot cas des de Valldoreix s’ha frenat per dubtes, o 
pors, o pel que sigui i, per tant, doncs estem en aquesta situació. Gràcies. 
 
. Regidor Sr. Joan Puigdomènech, del Grup municipal de Junts per Sant Cugat (rèplica):  
 
Compromís municipal urbanització Avinguda del Baixador: Perdó, una pregunta per aclarir-
me. Però així, diguem-ne, s’han d’espavilar els de l’EMD, entenc jo? 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta (resposta):  
 
Compromís municipal urbanització Avinguda del Baixador: Ho ha dit, no? Els correspon a 
ells a nivell de competència, però nosaltres som allà per si cal, però de moment encara no sabem 
si cal. No, Sr. Duch? Vindria a ser això? 
 
. Tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Sr. Francesc Duch (resposta): 
 
Compromís municipal urbanització Avinguda del Baixador: Sí, sí, exacte. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Sr. Puigdomènech. No, no, li responc, no és que li pregunti, vull 
dir, és això. Alguna cosa més? No? Molt bé, doncs seguim.  
 
Pràctica habitual incorporació de punts d’urgència en Plens i Juntes de Govern Local: Sra. 
Paraira, bé, com vostè bé diu, és veritat que això quan governes passa i, evidentment, nosaltres 
volem facilitar-vos la feina, només faltaria, no ho fem pas per no facilitar-la. En tot cas, quan 
passa això, doncs és veritat, de vegades has d’anar més a última hora i, per tant, doncs, 
treballarem perquè de fet ho intentem, vull dir, no ho decidim allò de dir ara ho fem per urgència 
expressament, però bé, en tot cas, ningú discuteix que fan la feina el millor que poden sense cap 
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mena de dubte i intentarem doncs facilitar-los encara més. Molt bé, Sr. Vallès, la pregunta de 
l’AMI,  
 
Sr. Soler, torna a explicar-ho, això ja ho hem explicat moltes vegades, Sr. Vallès, però bé, en tot 
cas hi tornem, no passa res, vinga. 
 
. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler (resposta):  
 
Relació de l’Ajuntament amb l’AMI: Bé, la situació és la mateixa que hi havia el mes passat i 
l’únic que va ser és que va caure la partida de l’aportació de l’AMI i aquesta situació és que no ha 
canviat. A partir d’aquí si vostès li volen fer segones o terceres lectures... 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta (resposta):  
 
Relació de l’Ajuntament amb l’AMI: De fet, Sant Cugat continua, és que ja ho hem explicat, era 
un tema tècnic, no pot pagar la quota i vostè això ho sap molt bé perquè això va passar en el 
Govern del seu partit, per tant, hi ha una sentència recorreguda i una altra vegada una sentència, 
anunciat un recurs al Suprem i ja no es va acceptar, per tant, s’ha esgotat tota la via judicial i, per 
tant, doncs, com tants d’altres municipis del nostre país no podem pagar la quota.  
 
Molt bé, Sra. Madrona, el tema de la codirecció. 
 
. Tinenta d’Alcaldia de Cultura, Educació i Universitats, Esports i Joventut i Memòria 
Històrica, Sra. Esther Madrona (resposta):  
 
Signatura decret de nomenament codirector i codirectora de l’OAMCCSC: Sí, en primer lloc, 
tant en Gerald com la Maria Àngels estan fent una sèrie de funcions que han acceptat de fer de 
forma transitòria. En el moment en que estigui feta aquesta resolució de Presidència, que no 
decret, seran reconegudes amb caràcter retroactiu. També deixa’m que expliqui que els estatus 
de l’Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural són uns estatuts que daten de l’any 1993, 
que recullen una sèrie de coses, recullen una sèrie de funcions, sobretot en la figura de la 
direcció, però en recull en d’altres que es relacionen amb altres figures, com poden ser la 
d’administració, la de programació i, per tant, aquest document està en l’esborrany fet, s’estan 
fent les consultes pertinents, tant a Serveis Jurídics, com a Recursos Humans, per poder-ho 
resoldre, que esperem que estigui resolta en els propers dies. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, Sra. Madrona. Sra. Fernández, això també ho hem 
explicat, el tema dels CAP’s i dels consultoris, però en tot cas, regidora, si ho vol tornar a repetir. 
 
. Regidora delegada de Ciutadania i Salut i Esports, Sra. Gemma Aristoy (resposta):  
 
Organització CAP’s i Consultoris període vacances d’estiu: Intento ser àgil. Quedaran oberts 
els 3 CAP’s, el CAP de Sant Cugat per l’atenció a tot el que sigui l’afectació de la Covid i per les 
altres especialitats; el CAP de Valldoreix estarà obert als matins, com està ara i atendrà també les 
especialitats més enllà del metge de capçalera; i el de Can Mates que té la pediatria i les 
especialitats; i per donar resposta al tancament dels dispensaris de la Floresta i de les Planes 
s’han habilitat diferents serveis, com la Unitat que porta els pacients crònics complexes, o amb 
malaltia crònica avançada, etcètera, que es desplacen directament al CAP de Valldoreix; i hi ha 
molts altres serveis, com el de PADES, el d’atenció al CINTRON, atenció a patologia que no sigui 
Covid, etcètera, que si requereixen d’atenció i les persones no es poden desplaçar estan fent 
atenció domiciliària, que va ser una de les coses que ens van dir que procurarien garantir. Tot 
sempre amb una atenció telefònica prèvia, això sí, per evitar desplaçaments que puguin generar 
contagis. Crec que més o menys els ho he respost tot. 
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. Tinent d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i 
Transport, Sr. Pere Soler (resposta):  
 
Front comú anunci Govern Central a l’ús del romanent acumulat dels ens locals: Molt 
breument. Nosaltres també estem treballant en aquest sentit per veure realment quina és la 
proposta final. També el que diuen les entitats municipalistes, que també s’està treballant en 
aquest sentit. Per tant, en el mes de setembre, si vostès tenen a bé presentar una proposta, la 
podem treballar plegats, no hi ha cap problema. Hem de veure i hem de clarificar exactament què 
ens comporta tot plegat. 
 
Urgència preparació treballs Tribut metropolità: I respecte al tribut metropolità, com ha pogut 
sentir en el plenari, estàvem convocats per demà a la plataforma del No tribut metropolità, per 
preparar i començar, per preparar i veure els aspectes funcionals de com ha de ser la taula 
aquesta de diàleg, a qui hem de convocar, com hem de treballar, quin ha de ser el règim de 
calendari, etcètera. En aquest sentit, nosaltres vam sol·licitar una aclariments jurídics perquè 
creiem que alguns dels acords que s’havien aprovat en sessió plenària podien ratllar la no, 
diguem-ne, la no adequació del que seria el marc competencial de l’Ajuntament i altres de com 
havíem d’actuar quan es parlava de, per exemple, les entitats afectades, quines són les entitats 
afectades, més enllà de la Plataforma, Associacions de Veïns, empresaris, comerços, a qui hem 
de convocar. Per tant, era aquesta reunió de treball que volíem tenir amb la Plataforma, prèvia a 
la convocatòria a inicis de setembre de configurar la taula de diàleg i començar a treballar aquells 
aspectes que el Consistori ha de tirar endavant respecte al que es va aprovar a la moció. 
 
. Sra. Alcaldessa-presidenta: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ens trobem el proper Ple del mes 
de setembre. Intenteu descansar tot el que pugueu, que vagi molt bé i cuideu-vos molt. Gràcies. 
 
Conclòs l’anterior i essent les 22:03 hores la Presidència aixeca la sessió en el lloc i data al 
principi indicats, tot el qual com a secretària general certifico. 
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