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Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÈS 
 
Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
 
Regidors: 
S. CAZORLA I XALMA 
X. TIZÓN I NOGUERAS 
F. CAROL I ALFÉREZ 
J. BARBANY I FREIXA 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
P. CASAJOANA I SINGLA 
E. SALAT I LLORENTE 
R. GRANGÉ I FLORES 
X. ESCURA I DALMAU 
J. CARRERAS DEL RINCÓN 
Mª DOLORES DOMÉNECH VIC 
B. DE SALVADOR SALA 
A. BENEJAM PERETO 
F. VILLASEÑOR ROMERO 
P. SOLER ARTALEJO 
J. CALDERÓN ORTEGA 
R. CASAMITJANA ABELLA 
G. PROS TÁRREGA 
I. BEA SEGUÍ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

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

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

 
OBERTURA DE LA SESSIÓ 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bona tarda a tothom, els agrairia molt de 
silenci i també silenci per escoltar les diferents intervencions dels grups municipals, 
els prego també el màxim de respecte, avui hi ha moltes persones que assisteixen a 
aquest plenari i haig de dir que en aquest plenari guardem molt les formes de 
respecte en relació al pensament i a les intervencions de tots els representants 
polítics. Per tant el públic que no assisteix habitualment li demanaria que s’abstinguin 
d’expressar el seu acord o descord en cap de les manifestacions que facin els 
diferents grups polítics, perquè si no és així em veuré obligada a requerir ordre i per 
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tant crec que no estarem fent bé la nostra feina ni la seva com a representants de la 
ciutat o de ciutadans que volen també seguir el diàleg i les discussions municipals. 
 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE DE DATA 21 DE 
NOVEMBRE DE 2011. 
 

- APROVAR per assentiment dels 25 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de novembre (ordinària) de 2011. 
 
 2.- DACIÓ DE COMPTE DE CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, EMPRESA I 
OCUPACIÓ. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de comunicació del grup municipal de CiU sobre el 
canvi de representant en la Comissió Informativa d’Economia, Empresa i Ocupació, 
deixant sense efecte la designa del Sr. Jordi Puigneró i del Sr. Francesc Carol (titular i 
suplent) per la del Sr. Josep Romero com a titular i del Sr. Jordi Puigneró com a 
suplent. 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
 3.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PERQUÈ SANT CUGAT DEL VALLÈS 
S’ADHEREIXI AL MOVIMENT ZERO WASTE INTERNATIONAL ALLIANCE, ZERO 
WASTE EUROPE I PER PROMOURE I PARTICIPAR EN L’ESTRATÈGIA 
CATALANA RESIDU ZERO. 
 
 A Catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han augmentat en 
quantitat, diversitat i complexitat, degut a la cultura dels productes “d’un sol ús”, al 
sobre embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de materials que 
es llencen i que fan augmentar el nombre creixent de residus de difícil recuperació i 
reutilització. 
 
 En els darrers anys, les polítiques públiques sobre els residus municipals s’han 
centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels residus i en potenciar la recollida 
selectiva i la recuperació de les principals fraccions. 
 
 Les decisions privades sobre productes i activitats no tenen prou en compte els 
perjudicis que causen els residus que se'n deriven. Per tant, ens trobem davant d'una 
manca d’aplicació del principi comunitari de “responsabilitat ampliada del productor”. 
 
 La major responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara en 
l’administració i en els ciutadans, que són els que n’assumeixen els costos 
econòmics, socials i ambientals. Els productors i distribuïdors haurien d’assumir la 
seva part de responsabilitat, i els costos dels residus associats als seus productes, 
per tal d’endegar canvis en les formes de producció, distribució i consum que 
redueixin la generació de residus i la contaminació. 
 
 En el moment actual de forta crisi, la implantació de mesures de prevenció de 
residus, tant a nivell públic com privat, representa avançar cap a una major eficiència 
en l’ús de materials i energia i contribueix a donar sortides a la crisi econòmica tenint 
en compte la necessària sostenibilitat ambiental. 
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 És en aquesta línia que diferents sectors de la societat catalana (municipis i 
associacions municipalistes, empreses, universitats i centres de recerca, entitats 
ecologistes i socials) van constituir el 4 de març de 2011 el Fòrum ESTRATÈGIA 
CATALANA RESIDU ZERO. 
 
 Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional (Zero Waste 
International Alliance, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi han adherit nombroses 
administracions locals i regionals, empreses i organitzacions de diferents països. 
 
 L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i 
reaprofitament progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja 
estratègies i objectius concrets que permetin: 
 
• Tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en matèria 

primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 
 
• Aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 

Kg/habitant/dia.  
 
• Invertir la situació actual de manera que, l'any 2020, com a mínim el 70% dels 

residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin destinats a 
tractament finalista.  

 
 Això es pot aconseguir: 
 
• Tenint en compte la generació de residus en l’avaluació de productes i processos 

per tal de considerar la seva viabilitat econòmica, social i ambiental.  
 
• Evitant que tots els residus que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats siguin 

destinats a l’abocador o a la incineració.  
 
• Redissenyant els productes per tal que no facin residus o que aquests siguin 

reciclables, reutilitzables o fàcilment assimilats pel medi.  
 
• Evitant la producció i comercialització de productes per als quals no hi hagi cap 

tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte.  
 
 Vist l’anterior, i atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  està d’acord 
amb els objectius plantejats per l’Estratègia Catalana Residu Zero, es proposa al PLE 
MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 1.- Adherir-se al moviment internacional Zero Waste International Alliance, Zero 
Waste Europe.  
 
 2.- Promoure i participar en l’Estratègia Catalana Residu Zero i compartir les 
bones pràctiques amb els altres municipis de la xarxa.  
 
 3.- Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del municipi, 
perquè la societat el conegui, el comprengui i participi dels seus objectius.  
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 4.- Comprometre's a desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de 
reducció de la fracció resta que concretin els objectius generals de l'Estratègia 
Catalana Residu Zero.  
 
 5.- Donar suport a la implantació del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn 
(SDDR) per envasos reutilitzables i d’un sol ús. 
 
 6.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que 
elaborin un marc normatiu que prioritzi la prevenció de residus.  
 
 7.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. GUIM PROS, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
DE LA CUP: D’entrada des de la CUP volem agrair a la resta de grups que formen 
part del consistori el fet d’adherir-se a la moció i en tot cas segurament per no llegir-la 
tota sencera i llegir només els acords, dir que el que intenta recollir la moció és 
centrar-se més que en el tractament dels residus, el que intenta és que des de 
l’ajuntament s’adoptin tot un seguit de mesures per intentar o buscar una mica l’efecte 
contrari, que es generin el mínim de residus possibles, amb tot el que això suposa a 
l’hora d’estalvi. Dir també que és una moció molt centrada també en incentivar a les 
empreses a que portin a terme aquestes pràctiques, hi ha tot un seguit de propostes 
que es poden portar a terme i remarcar que és una moció que forma part de tot un 
seguit de mocions que s’han entrat a diferents ajuntaments de diferents ciutats i 
pobles del Principat i allà a tot arreu on s’ha entrat s’ha aprovat i per tant segurament 
es tracta d’una moció que tindrà un llarg recorregut i que requereix un seguiment 
important. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Guim Pros dóna lectura a la part 
dispositiva de l’anterior Moció Institucional). 
 
 4.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A L’ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT DE 
PISOS BUITS I EL FOMENT DEL MERCAT DE LLOGUER A LA CIUTAT. 
 
 La crisi econòmica que estem vivint fa que hagi augmentat el nombre de 
persones que només poden accedir a un habitatge mitjançant el lloguer. Tot i la 
desacceleració de la construcció, el preu del lloguer no ha baixat com seria desitjable 
degut a l'augment de la demanda. 
 
 La presència de nombrosos habitatges desocupats de forma permanent genera 
tota una sèrie d’inconvenients. Per una banda, provoquen en molts casos una 
degradació de l’edifici on es troben, i quan n’hi ha molts de concentrats fins i tot de 
certs barris, i per una altra banda obliga a les ciutats a créixer de manera 
innecessarària. Si s'aconseguís que bona part d'aquests pisos sortissin al mercat de 
lloguer, es produiria una racionalització del preu dels lloguers, facilitant així l'accés a 
l'habitatge de moltes persones. 
 
 La legislació actual en article 72.4 del R. D. Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, autoritza els ajuntaments a 
exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI als immobles de caràcter 
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. 
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 A l'article 8è de l'ordenança fiscal número 01, Impost de Bens Immobles (IBI),  
s'hi recull que “l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès exigirà un recàrrec del 50% de 
la quota líquida de l'impost sobre béns immobles d'ús residencial que estiguin 
desocupats amb caràcter permanent, si concorren les condicions que es 
determinaran reglamentàriament” 
 
 Que el fet que no existeixi cap reglament en aquest sentit ha impedit fins ara 
l'aplicació d'aquest punt de les ordenances fiscals. 
 
 Cal que des de les administracions publiques es facin polítiques afavoridores 
de l’economia productiva i l’emprenedoria, generadores d’ocupació, desincentivant 
alhora aquelles que són de simple caire especulatiu. 
 
 Per tot això el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat reunit el dilluns 19 de 
desembre pren els següents ACORDS: 
 
 - Que l’Ajuntament comenci a treballar en la redacció d’un reglament 
d’habitatges desocupats, que permeti definir exactament què es considera un 
immoble desocupat amb caràcter permanent, per de tal de poder aplicar el recàrrec 
sobre l’IBI a aquells habitages que així es considerin. 
 
 - Que l’Oficina Local d’Habitatge utilitzi aquestes dades per posar-se en 
contacte amb els propietaris i mirar de treure al mercat de lloguer el màxim nombre 
d’habitatges desocupats. 
 
 - Fer arribar l’anterior acord al Ministeri de Foment i a la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat. 
  

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP: El nostre objectiu a l’hora de presentar al·legacions de cara 
a les Ordenances del 2012 era aprofitar un article de la Llei que diu que es pot aplicar 
un recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges permanentment desocupats. Quan vam 
mirar les ordenances vam veure que aquesta possibilitat ja està contemplada en les 
nostres ordenances, per tant suposem que aquí hi ha una voluntat de fer-ho, i el 
problema és que no hi havia un Reglament que definís quins són els habitatges 
desocupats sobre els quals s’ha d’aplicar aquest recàrrec de l’IBI. Aleshores com que 
hi ha la voluntat, sembla, i la Llei diu que es pot fer, doncs volem que redactin un 
Reglament municipal que defineixi quins habitatges estan desocupats de manera 
permanent sobre els quals es pot aplicar aquest recàrrec. Dir que tot i que sembla 
que el recàrrec sembla que sigui un cosa punitiva per definició, doncs en aquest cas 
el que volem és incentivar que aquests pisos no quedin buits i immòbils i que surtin al 
mercat de lloguer perquè si es compleixen les lleis de l’oferta i la demanda –que no 
sempre es compleixen com estem veient en aquests últims anys-, però si es 
compleixen ens hauria d’abaratir el preu del lloguer ja que cada cop més famílies 
degut a la crisi econòmica només es poden permetre el lloguer i això ha d’afavorir a 
tothom. 
 
 (En aquests moments el regidor Sr. Ignasi Bea dóna lectura a la part 
dispositiva de l’anterior Moció Institucional). 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El següent punt és una moció institucional per al 
desenvolupament del Parc Natural de la Serra de Collserola i ha estat presentada a 
iniciativa d’Iniciativa per Catalunya-Verds. 
 
 5.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC 
NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA. 
 
 La Generalitat de Catalunya va declarar l’octubre de 2010 la Serra de 
Collserola com a Parc Natural i dos dels seus indrets: la Rierada-Can Balasc i la Font 
Groga com a Reserves Naturals Parcials. (Decret 146/2010, de 19 d’octubre). 
 
 La declaració del Parc Natural comportà com a principal efecte el mandat 
d’aprovació d’un nou Pla Especial de Protecció de la Serra de Collserola, que derogui 
el Pla Especial vigent, de 1987, i modifiqui en aquells aspectes contradictoris 
l’anacrònic  i disortadament vigent Pla General Metropolità. 
 
 Aquest nou Pla Especial dotarà de suficient blindatge legal l’àmbit del Parc 
Natural, que ha estat ampliat, impossibilitarà que es construeixi en zones qualificades 
actualment com a equipaments, i si la Generalitat no ho fa abans, també pot 
desafectar les diverses reserves viàries encara previstes en el planejament urbanístic, 
com la de Cornisa. 
 
 Aquest nou Pla Especial ha de significar l'oportunitat per protegir de forma 
íntegra i definitiva l'àmbit de la Torre Negra, així com la d'altres àmbits d'interès 
natural com pot ser Can Busquets, inclosos en el perímetre del Parc, i també la 
concreció de la delimitació i normes urbanístiques dels ERE que pertanyen al nostre 
terme municipal. 
 
 La Disposició Final Segona del Decret de creació del Parc Natural estableix 
que en el període de 2 anys des de l’entrada en vigor s’ha d’haver aprovat inicialment 
el nou Pla Especial.  Aquest termini venç el 30 d’octubre de 2012. 
 
 Segons el Decret de creació del Parc Natural, la redacció i aprovació del nou 
Pla Especial recau en el Departament de Medi Ambient i Habitatge.  Malgrat que ja ha 
passat més d’un any, no veiem que hi hagin avenços significatius en l’elaboració del 
Pla.  Tenint en compte la necessitat del Pla Especial i el termini que el Decret preveu, 
es fa palès que existeix endarreriment en la seva elaboració. 
 
 Aquest endarreriment està sent aprofitat per l’Ajuntament de Barcelona per 
imposar el ritme sobre la gestió de la Serra El Projecte de les 16 portes de Collserola, 
amb uns plantejaments d’inici positius, que pretén integrar el Parc Natural a la ciutat 
de Barcelona, pot finalment desvirtuar la protecció de Collserola si fomenta la 
construcció dins del Parc Natural. L’Ajuntament de Barcelona ha sotmès a concurs 
públic aquest Projecte, d’innegable interès supralocal, sense que prèviament informés 
de les seves motivacions i objectius als òrgans de representació del Parc Natural, 
com són l’Assemblea, el Consell d’Administració i el Consell Consultiu, de les que 
formen part la Generalitat, la Diputació, l’Àrea Metropolitana, els municipis i les 
associacions cíviques amb interessos en la preservació del Parc. 
 
 Per tot l’exposat, el ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 

ACORDA: 
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 PRIMER.- INSTAR al Conseller de Territori i Sostenibilitat i al Conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya a què donin compliment al Decret 146/2010, de 19 d’octubre. En 
conseqüència que comencin l’elaboració del pla especial de protecció del medi 
natural i el paisatge del Parc Natural de Collserola, que en la seva redacció participin 
les diverses administracions i entitats ciutadanes, i en sigui aprovat inicialment abans 
del 30 d’octubre de 2012. 
 
 SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, 
el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Diputació de Barcelona i els municipis de Barcelona, Esplugues de 
Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, el Papiol, Sant Cugat del 
Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
L’objectiu d’aquesta moció era desenvolupar el Pla Especial de Protecció de la Serra 
de Collserola, arran de l’aprovació del Parc Natural a falta de les eines urbanístiques 
que calen per tal de fer efectiva aquesta protecció de la Serra de Collserola, i així 
també intentar posar fil a l’agulla a aquelles zones de la ciutat que encara no estiguin 
protegides del tot. Per tant el que pretén aquesta moció i finalment els acords que hi 
ha en aquesta moció és instar al Conseller de Territori i Sostenibilitat i al Conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya a que donin compliment del Decret 146/2010, de 19 d’octubre. En 
conseqüència que comenci l’elaboració del Pla Especial de Protecció del Medi 
Natural i del Paisatge del Parc Natural de Collserola, que en la seva redacció 
participin les diverses administracions i entitats ciutadanes, i sigui aprovat inicialment 
abans del 30 d’octubre de 2012. En segon lloc, notificar aquest acord al Departament 
de Territori i Sostenibilitat, al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona i els municipis de 
Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, el 
Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Calderón, per tant també 
queda aprovada aquesta moció institucional per a la protecció del Parc Natural de la 
Serra de Collserola. Moltes gràcies a tots els grups per la seva predisposició a pactar 
mocions institucionals i passaríem ara a les mocions presentades per part dels grups 
municipals. 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
 6.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PA i CiU A 
INSTÀNCIES DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA SOBRE L’ADHESIÓ A 
L’ASSOCIACIÓ D’ENS LOCALS “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”. 
 
 La sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit 
d’autonomia del nostre país, fet que va generar un rebuig generalitzat que es va 
evidenciar en la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
 Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental 
dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 
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Unides, com també el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat 
espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles 
tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurament el seu 
estat polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
 
 Tots el pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurament de 
llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les 
obligacions que sorgeixin de la cooperació econòmica internacional basada en un 
principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no 
pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 
 
 Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del 
dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la 
carta de les Nacions Unides.” 
 
 Atès que Catalunya, com a nació, i en ús de la seva sobirania, comparteix la 
voluntat de formar part del projecte comú europeu i de tenir veu i vot en les 
institucions de la Unió, amb acceptació de les cessions de sobirania que això 
comporta. 
 
 Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 
interessos comuns i genèrics. 
 
 Atès que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els 
ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat 
Decret 110/1996, s’acorda: 
 
 Primer.- MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament d’adherir-se formalment a 
l’associació d’ens locals “Municipis per la Independència”, constituïda a Vic el 14 de 
desembre d’enguany, una vegada hagi estat degudament inscrita en el Registre 
d’associacions, amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que 
corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. 
 
 Segon.- DESIGNAR a la senyora alcaldessa com a representant d’aquest 
Ajuntament en l’Associació. Quan l’alcaldessa no hi pugui assistir, mitjançant 
resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor. 
 
 Tercer.- FACULTAR a la senyora alcaldessa presidenta, per a signar els 
documents necessaris per l’execució dels presents acords.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans de prendre la paraula els diferents grups 
polítics han demanat per escrit i d’acord amb el Reglament Orgànic Municipal 
establert la intervenció d’un representant o una representant de l’Assemblea Nacional 
de Catalunya. 
 
INTERVENCIÓ DE LA PORTAVEU SRA. MERCÈ LORENTE CASAFONT, EN 
REPRESENTACIÓ DE SANT CUGAT PER LA INDEPENDÈNCIA, EN ELS 
TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
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 Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, senyores i senyors regidors, molt bon vespre. 
Dilluns passat Sant Cugat per la Independència, la seu local de l’Assemblea Nacional 
Catalana, va entrar al registre municipal una moció per tal que en el Ple d’avui el 
nostre ajuntament acordés formar part de l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
 Des de Sant Cugat per la Independència agraïm als grups municipals de 
Convergència i Unió i de la Candidatura d’Unitat Popular que hagin recollit aquesta 
moció. 
 
 Abans de passar a la lectura de la moció volem fer constar que en presentar-la 
comptàvem amb l’adhesió d’un seguit de grups polítics de personalitats i d’empreses, 
així com de diverses entitats i associacions santcugatenques a les quals n’agraïm el 
suport que seguidament voldríem esmentar: són Democràcia Catalana; Esquerra 
Republicana de Catalunya; Joventut Nacionalista de Catalunya; Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Reagrupament; Solidaritat Catalana per la Independència; 
Un Altre Sant Cugat; Flora Puntos, presidenta de la Fundació de Música Simfònica i 
de Cambra; Jaume Terribas, economista i activista social i polític; Joan Aymerich, 
exalcalde i empresari; Joan Franquesa, expresident d’Òmnium Sant Cugat i 
empresari; Josep Ferré, director de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat; Josep Maria 
Sans Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya; Manel Sánchez, president de 
la Federació i Associacions de Veïns; Jaume Clavell, Síndic de Greuges de Sant 
Cugat; Xavier Fornells, periodista; i les empreses Dayco, Feliu Franquesa, Foap, i 
Fusió Teatre; també Acte de Sobirania, Amics de la Unesco, Assemblea de Joves, 
Associació Cultural Terra Dolça, Associació Orquestra Sant Cugat, Camerata Sant 
Cugat, Casal Popular La Guitza, Esbart Sant Cugat, Gent de la Terra, La Unió 
Santcugatenca, Òmnium Sant Cugat, Plataforma pel Dret a Decidir, Profeslo, 
Sobirania i Justícia, Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol, i Associació de 
Propietaris i Veïns de Mas Gener.  
 
 Cal dir també que ens hem anat a trobar amb d’altres persones i entitats que 
han defugit donar-nos el seu suport justificant-ho amb diferents excuses basades en 
el seu apoliticisme o en la seva pluralitat ideològica. Esperem que ben aviat s’adonin 
els uns que en aquest aspecte qualsevol acció u omissió té una forta càrrega política, 
i altres que la democràcia no està en absolut renyida amb la pluralitat, ans tot el 
contrari. Estem convençuts que en un futur proper uns i altres estaran al nostre costat 
per a exercir el dret inalienable com és el dret a l’autodeterminació. 
 
 (En aquests moments la Sra. Mercè Lorente dóna lectura a l’anterior 
moció). 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: La veritat 
és que quan en la CUP preparàvem les mocions d’aquest Ple, alhora de decidir què 
votàvem i què no, l’Ignasi va fer una apreciació molt certa i que segurament té molta 
raó, va plantejar el tema que segurament fa dos anys era inimaginable que en aquest 
ajuntament es pogués entrar una moció d’aquestes característiques i per tant 
d’entrada com a Candidatura d’Unitat Popular felicitar-nos pel fet que tots plegats, els 
que votem que sí, els que votem que no i els que ens abstenim, felicitar-nos pel que 
fet que una moció així pugui entrar a debatre’s en el Ple i que surti amb el resultat que 
sortirà. 
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 Dit això, voldria fer uns petits apunts un mica genèrics referents a la moció. Per 
a nosaltres hi ha una part de la moció que és evident que creiem que incorpora una 
contradicció ja en el mateix terme i fa referència a una esmena que es va entrar des 
de Convergència i Unió i que parla de seguir els criteris de la Unió Europea i entenem 
que és evident que és contradictori en si mateix parlar d’independència i de parlar de 
seguir els criteris que marca la Unió Europea perquè precisament són uns criteris que 
poca independència deixen als pobles per decidir per ells mateixos. En tot cas i als 
companys del PSC i d’Iniciativa, des de la CUP animar-los més endavant a adherir-se 
poc a poc i a intentar superar la possible por a un dret com és el dret a 
l’autodeterminació, que de fet estem segurs que no la tenen, i animar-los a afegir-se a 
una moció d’aquestes característiques. Res més, com a CUP en tot cas felicitar-nos 
per això i ja que l’hem entrat amb la companyia de Convergència i Unió animar-vos a 
vosaltres a passar d’una vegada de les paraules als fets i fer un pas endavant en 
aquest sentit. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: En primer lloc voldria agrair la feina feta pels membres 
santcugatencs de l’Assemblea Nacional Catalana, a tots ells, amb el Sr. Joan 
Contijoch al capdavant, que ha estat una de les persones que ha portat més 
directament aquest tema i felicitar-los perquè s’ha sabut portar aquesta moció d’una 
forma impecable, fent una feina com és parlar amb tots els partits polítics, exposant 
quina era la voluntat d’aquesta moció i no deixant en cap moment que es pogués 
utilitzar aquesta moció de forma partidista. De fet molts de vostès tenen ja experiència 
en aquestes coses, vull recordar que la bona organització ara fa dos anys de la 
consulta popular per la independència que es va fer a Sant Cugat i que segurament 
ha estat un dels processos de participació ciutadana més importants que hi ha hagut 
en el nostre municipi en la seva història. Per tant felicitar-los doblement per ser 
capaços de tirar endavant des de la societat civil aquesta tasca. Com que la moció 
s’ha llegit íntegrament només diré que des de Convergència i Unió es donarà per tant 
suport a aquesta moció perquè creiem que des del municipalisme també es poden 
defensar els drets nacionals de Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres -com bé ja ha dit el propi Guim- no votarem a favor de la moció, 
òbviament no votarem en contra, perquè no podem deixar d’estar d’acord amb els 
tres primers supòsits que diu la moció, és a dir, amb el dret que tenen els pobles a 
l’autodeterminació, això em sembla que a hores d’ara no és discutible, amb el dret 
que tenen els pobles d’intentar el seu lliure desenvolupament i tampoc òbviament 
amb el dret que tenen els municipis d’agrupar-se per allò que creguin més 
convenient. No obstant nosaltres creiem que aquí una vegada més es confonen els 
termes i una cosa pensem que és el dret a l’autodeterminació o el dret a decidir i una 
altra cosa és la independència, que creiem que no necessàriament és sinònim. 
Pensem que autodeterminació o dret a decidir és allò que tenen tots els pobles i totes 
les persones de triar l’opció que en un moment donat i amb una circumstància 
concreta creuen que és millor per a ells, però creiem que no necessàriament aquesta 
opció ha de passar per la independència. Per altra banda i a hores d’ara i una mica 
seguint amb que el Guim ha dit, un es podria preguntar què volem dir exactament 
quan parlem d’independència, és a dir, independència de què? i independència de 
qui?, pensem que això en aquests moments no està clar. La segona raó per la qual 
en principi no hi donarem suport és perquè com tots sabeu la nostra formació 
Iniciativa, malgrat que abarca, o té, o dóna suport en el seu interior a moltes 
sensibilitats diferents, com agrupació es pronuncia perquè l’autodeterminació i el dret 
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a decidir siguin un fil conductor per refer un pacte que agrupi, abarqui o es faci 
extensiu al major nombre de sectors fins arribar realment al reconeixement d’un Estat 
federal i plurinacional que, evidentment, reconegui l’autodeterminació i la singularitat 
de Catalunya. Pensem que potser doncs hi ha algú d’aquí que pot considerar que 
això del federalisme plurinacional és una fal·làcia, o com deia un bon amic que el 
federalisme són els pares, però creiem que fer creure també en aquests moments o 
donar per sentat que l’obtenció de la independència serà allò de bufar i fer ampolles, 
doncs pot resultar encara potser una fal·làcia més gran i creiem que a moltes 
persones els pot conduir a una absoluta frustració, per tant la nostra posició serà 
d’abstenció en aquest punt. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo no sé si alguna vegada Catalunya serà independent però el que sí 
que sé, sigui o no ho sigui, el Partit Socialista hi serà. Vostès saben que el Partit 
Socialista no és un partit que dintre la seva línia política estigui a favor de la 
independència, com tampoc no ho és Convergència i Unió, una altra cosa és que 
dintre de Convergència i Unió hi hagi persones, com va manifestar el Sr. Pujol, que sí 
que ho estiguin. Catalunya és plural, jo crec que és molt important que tothom 
s’expressi i el fet que vostès estiguin aquí com altres grups puguin haver estat altres 
vegades és necessari i és signe de democràcia, igual que altres que possiblement no 
tenim les maneres de fer també ho podem fer. En el tren de l’autogovern, de la 
defensa dels drets nacionals, del finançament i de totes les qüestions lligades al 
benestar o al que un creu el benestar de Catalunya hi ha diferents parades i 
segurament i de ben segur alguns estem en trens però segurament no compartim 
parades. 
 
 Durant molts anys hi ha hagut una certa diferència entre federalistes i 
catalanistes, que era aquella gent que venia de final del segle XIX, hi havia un 
conservadorisme caracteritzat pel nacionalisme, també hi havia grups 
independentistes, si ens anem una mica més tard parlaríem d’Estat català, etc., i per 
tant hi havia una diferència de sectors al voltant del que és conegut com a 
catalanisme. Hi havia el catalanisme federalista, que no sé si com deia el company 
eren els pares o no eren els pares, però sí que hi ha una gent que defensem aquesta 
bandera des del federalisme i des del catalanisme. Segurament amb complicacions, 
segurament amb dificultats de llenguatge, segurament amb maneres de fer que no 
són les adequades en algun sentit o que no s’entenen, però segur que vostès 
entendran que el fet que alguns defensem un major reconeixement nacional de 
Catalunya des del federalisme vol dir que també defensem Catalunya. 
 
 La propera llei de consultes populars, la recentment llei de consultes populars 
aprovada amb els vots també del Partit dels Socialistes, obre oportunitats a que els 
ciutadans s’agrupin davant de determinades consultes. Suposo que aquesta moció i 
el que esdevindrà per part de l’associació també anirà per aquí, poden existir altres 
consultes. Nosaltres defensarem també el nostre posicionament, com els deia, dintre 
segurament del mateix tren però amb parades que siguin diferents. 
 
 Les formes en la política i en la vida són molt importants, jo vull agrair al Sr. 
Contijoch i al Sr. Massanés el que han parlat al voltant d’aquesta moció, el que han 
parlat al voltant de totes les altres coses i el fet de que una cosa té normalitat és 
parlar-la i arribar a acords i desacords. Nosaltres defensem el respecte a que tothom 
pugui expressar el que dèiem, com deia anteriorment, hi havia una frase de la Guerra 
Civil que era: “Moriria perquè aquell que pensa diferent que jo pogués expressar-se” i 
jo crec que això és part del que és important, també aplicat a les nostres posicions. 
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Aquí del que estem parlant, no estem parlant de la independència, ni tinc por del dret 
a decidir, com deia la companya d’Iniciativa per Catalunya, estem parlant d’una 
associació, d’una associació que ha liderat l’alcalde de Convergència i Unió de Vic, jo 
no hi entraré a qualificar o no qualificar l’independentisme de Convergència i Unió, 
vostès i l’associació i la mesa de la independència decidiran quin és el grau de suport 
que donaran a les seves propostes o no. En qualsevol cas a Catalunya hi ha una 
sèrie de partits que són federalistes, d’altres entenc que són nacionalistes amb 
persones que sí que creuen en la independència i altres que són independentistes, 
suposo que l’electorat i cadascú posarà a cadascú en el seu lloc. 
 
 Per tant el nostre grup defensem i no ens rendim encara, ni molt menys, a 
defensar el que creiem sobre el federalisme, no sé si el nou PSC que ha sortit del 
darrer Congrés posa més clares les coses o no però crec que alguns ja ho teníem, 
nosaltres defensarem els drets nacionals de Catalunya, l’estatut que es va aprovar, 
defensarem una major obertura de mires, defensarem que es voti igual aquí que en 
d’altres llocs, i també defensarem que les postures diferents de tothom siguin 
recollides per part de tota la ciutadania. Nosaltres no votarem en contra d’aquesta 
moció, ens abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Realment el que pensa el Partit Popular sobre el fons d’aquesta moció és bastant 
conegut, o sigui que no sorprendré a ningú amb el tema. El Partit Popular està 
convençut que el que més convé als interessos de Catalunya, el que més convé als 
ciutadans de Catalunya no és precisament seguir el camí de la independència que 
ens aboca la sola defensa a una divisió social i que no sabem a on ens conduiria al 
final, com bé ja han assenyalat altres grups polítics, ni creiem tampoc que sigui 
aplicable en el poble català i a Catalunya el dret a l’autodeterminació per diverses 
raons. Però aquesta no és la qüestió important en aquesta moció, el més important, o 
el més greu d’aquesta moció, no és tant el fons sinó la moció mateixa. El que ha llegit 
la representant de l’Assemblea Nacional de Catalunya, tot un seguit d’associacions, 
d’entitats, de grups, que volen seguir aquest camí, estan en el seu dret, és 
perfectament legítim i ningú els hi discutirà, com nosaltres esperem també que els 
demès respectin la posició que tenim els demés grups polítics. 
 
 Convergència i Unió són lliures si volen de sumar-se a aquesta Assemblea 
com a partit polític, com a entitat, i les persones físiques que formen part dels partits 
són lliures de posar-se en aquesta línia si volen, però el que no es pot fer, el que no 
tenen dret a fer ni aquest Consistori ni el Govern municipal és a incloure’ns en una 
Associació de Municipis en la que està l’ajuntament i el municipi està per servir a tots 
els ciutadans de Sant Cugat, és l’ajuntament de tots els ciutadans, és el meu 
ajuntament, és l’ajuntament dels meus votants, és l’ajuntament dels votants del PSC, 
és l’ajuntament dels votants de CiU també, que no tots són independentistes, el que 
no tenen dret és que una institució pública que està al servei de tots els ciutadans, 
que representa a tots els ciutadans, posar-la i arrastrar-nos d’aquesta manera a tots 
en una línia que no és la que correspon, això no tenen dret a fer-ho, i és una “quiebra” 
de l’ordre jurídic, és una “quiebra” de l’ordre polític, és una “quiebra” de l’ordre inclús 
moral de la societat, llavors jo crec que això és el greu d’aquesta moció, no que 
defensin la independència que pot ser més o menys greu segons el punt de vista des 
del que es miri, el que no es pot fer és abusar de les institucions públiques, el que no 
es pot fer és utilitzar les institucions públiques per satisfer les pròpies conviccions, les 
pròpies passions, els propis sentiments, això no es pot fer, això no es deu fer. 
Certament aquí en el Ple es porten mocions que fan referència a temes que tenen 
poc a veure amb la vida municipal o amb els interessos directament municipals. És 
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una pràctica habitual llarga, pot ser més o menys discutible però es fa, i llavors això 
és un vehicle que pot ser més o menys discutible de que els partits expressin en el 
Ple quines són les seves conviccions sobre determinades matèries, expliquin quins 
són els seus principis, quina és la seva ideologia en definitiva, pot estar bé, però això 
va més enllà, no es tracta solament de que dos partits en concret, la CUP i CiU 
expressin quines són les seves conviccions, això es tracta d’agafar una institució 
pública que repeteixo que és de tots els ciutadans i ficar-la en una línia d’acció política 
que d’alguna manera afecta a tots els ciutadans de Sant Cugat, no solament als 
votants i que estic convençut, perquè això és un fet evident, que hi ha una gran part 
dels habitants de Sant Cugat que no estem en absolut d’acord amb aquesta línia 
política, legítimament, es pot pensar com nosaltres o no, però estem en el nostre 
perfecte dret com és normal i és evident pels números que és la majoria. Per tant 
estan vostès vulnerant un principi greu i jo me n’alegro de no haver de carregar sota 
les meves esquenes una acció d’aquesta naturalesa. Vostès sabran les 
conseqüències que pugui portar això, que espero que siguin nímies, espero que no 
en tingui gaires de conseqüències, ho espero de veritat, però sobre les seves 
esquenes hauran de caure. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:      17 (CiU i CUP) 
Vots en contra:    4 (PP) 
Abstencions:        4 (PSC i ICV-EUiA) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vull agrair el diàleg seré, els vull agrair el to de 
respecte, i també els vull dir que com alcaldessa de la ciutat en cap cas crec que 
estiguem fent un mal servei a la nostra ciutadania. Evidentment qualsevol governant 
ha de valorar quines són les seves accions, i això li puc assegurar i els hi puc 
assegurar com alcaldessa de la ciutat que he valorat aquestes accions, i he valorat 
molt serenament, però també els dic que quan exerceixo d’alcaldessa de la ciutat el 
que no puc destriar són les meves conviccions, i també els hi asseguro que en el 
moment que vegi que el meu municipi o la majoria de la nostra ciutadania no es veu 
beneficiada amb una moció com aquesta seré la primera en denunciar que no hi estic 
d’acord, però crec sincerament que tal com estan les coses avui dia el nostre camí és 
anar cap el dret a decidir, i el dret a decidir en tots els seus elements, sense mirar el 
final, sense posar-nos límits a aquest final, per això crec sincerament que he fet una 
acció responsable com alcaldessa de la ciutat, sóc conscient que no tothom hi estarà 
d’acord, en sóc absolutament conscient, però també crec que els temps d’avui 
requereixen noves formes i noves maneres de fer i per tant si m’equivoco els 
ciutadans i les ciutadanes em jutjaran, suposo que en no gaire temps, tres anys. 
 
 7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR “PARA LA PUBLICACIÓN 
DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS MUNICIPALES OAMCC Y OAMCIC Y DE LA SOCIEDAD DE 
CAPITAL MUNICIPAL PROMUSA”. 
 
 CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés se ha 
comprometido en diversas ocasiones a implantar las medidas de transparencia 
necesarias para garantizar una mejora de la transparencia en la actuación municipal 
que permitan a la ciudadanía conocer el estado económico del Consistorio y de sus 
organismos autónomos y sociedades de capital dependientes. 
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 CONSIDERANDO la existencia del compromiso del Ayuntamiento de impulsar 
un Código Ético y de desarrollo del Derecho a la Buena Administración, con la 
participación de todos los grupos políticos municipales. 
 
 CONSIDERANDO que, a día de hoy, no existe la publicación de la información 
económica y de gestión de los organismos autónomos municipales OAMCC y 
OAMCIC ni de la sociedad de capital municipal PROMUSA en su página web o en la 
página web del Ayuntamiento, y que la publicación de dicha información sería una de 
las principales circunstancias a conocer por la ciudadanía de Sant Cugat en el marco 
de la transparencia que el Ayuntamiento se ha marcado como objetivo. 
 
 CONSIDERANDO que procede la presentación de la moción que proponemos 
a tenor de lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento Orgánico Municipal, al ser 
presentada antes de la celebración de la Junta de Portavoces, y en cuanto su 
necesidad ha quedado puesta de manifiesto con los datos aportados anteriormente. 
 
 El Grupo Municipal del Partido Popular propone: 
 
 I.- Que el equipo de Gobierno municipal incorpore como una más de las 
actuaciones en materia de ética y transparencia en el gobierno de la ciudad la 
obligación de publicación de las cuentas anuales y el informe de gestión de cada 
ejercicio económico cerrado de los organismos autónomos municipales OAMCC y 
OAMCIC y de la sociedad de capital municipal PROMUSA en su página web propia 
(el que disponga de ella) o en la página web del Ayuntamiento, con el fin de que 
puedan ser vistas por la ciudadanía desde el momento de su aprobación por las 
propias entidades mencionadas. 
 
 II.- Que el equipo de Gobierno municipal informe sobre el estado de desarrollo 
del compromiso adquirido de impulsar un Código Ético y de desarrollo del Derecho a 
la Buena Administración, con participación de todos los grupos políticos municipales. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Esta moción como dice su título se refiere a la intención que se establezca, si es que 
no estaba ya establecido, la publicación de las cuentas anuales i el informe de gestión 
de los Organismos Autónomos Municipales OAMCC y OAMCIC y de la sociedad de 
capital municipal Promusa, de las cuentas anuales de estos organismos en la página 
web del ayuntamiento en aras a la transparencia de las cuentas para que toda la 
ciudadanía las pueda comprobar en cualquier momento. Detectamos que no estaban 
publicadas las del ejercicio 2010 y por eso la razón de presentar esta moción. En la 
Comisión Informativa ya se informó que en aquel momento ya se habían colgado en 
la web las cuentas y por tanto respecto a ese punto y dado que el concejal de 
Economía nos informó de que ya se hacía anteriormente y de que se iba a continuar 
haciendo pues simplemente recordar que se siga haciendo, que no sea a instancias 
del Partido Popular sino que se haga ya de oficio para que todo el mundo pueda 
comprobar las cuentas de estos organismos directamente en la página web. 
 
 Por otro lado sí que es cierto que con respecto al impulso del código ético de 
buena administración que también tenía la intención el Consistorio de llevar a cabo y 
del cual se había hablado en anteriores comisiones a finales del año 2010, y en las 
cuales se había informado que en principio durante los tres primeros meses del 2011 
se crearía ese primer texto del código ético de buena administración para el 
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Ayuntamiento de Sant Cugat, y dado que según se nos ha informado todavía no 
estaba esto en marcha, que estaba planificado pero que no se había llevado a cabo, 
pues instar a que se haga lo antes posible ya que es una buena medida para que 
toda la ciudadanía pueda conocer el gobierno como se está utilizando el poder 
público. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Nosaltres 
no votarem en contra però tampoc a favor, la nostra abstenció no és perquè estiguem 
en contra del que explica la moció, de fet en la Comissió Informativa quan es va 
comentar pensàvem que havia quedat explicat, de que creiem que es tracta d’un 
error, de que es va subsanar i per això enteníem que aquesta moció es retiraria, de 
fet vam marxar amb la impressió que això s’havia comentat i pensant que es retiraria 
la moció, per tant em sembla una mica de més a més presentar-ho quan ja s’ha 
tractat el tema. Només per això ens abstindrem. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: En 
el mateix sentit que apuntava el Sr. Bea, enteníem que aquest tema ja s’havia aclarit, 
que el tema de publicació de comptes a la pàgina web havia estat un error d’aquest 
any i que ja s’havia subsanat i pel que fa als treballs del codi ètic estan en marxa tal 
com deia el compromís de tots els partits polítics de l’anterior mandat. Llavors no 
entenem ben bé el sentit d’aquesta moció quan ja són coses que s’estan treballant. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En el 
mateix sentit que m’han precedit els companys d’Iniciativa i de la CUP, nosaltres 
també a la Comissió Informativa enteníem que això ja s’havia subsanat, per tant 
agraïm les rectificacions. El que sí pregaríem a l’equip de govern és que tinguessin 
cura de que això s’anés actualitzant a la web perquè hi ha altres aspectes de la web 
que també estan desfasats com ara que encara segueix sortint la pastilla de Can Solà 
com equipament cultural de Sala de concerts i d’assaigs, per tant preguem que 
s’actualitzi la web i per tant en aquest sentit com que ja s’havia explicat a la Comissió 
Informativa no entenem el sentit que s’hagi mantingut aquesta moció. El nostre vot en 
tot cas serà el d’abstenció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU (RESPOSTA): Efectivament és un tema que ja es va explicar a 
la Comissió Informativa, sempre aquests comptes anuals s’han anat penjant i 
probablement per algun motiu tècnic o alguna qüestió de qualsevol naturalesa és 
veritat que durant uns quants mesos no han estat penjats, és una qüestió que en tot 
cas ja ha estat resolta, una mica la reflexió és -i seguint el fil del que comentaven els 
companys- que aquestes qüestions amb una pregunta, o amb una trucada o amb un 
e-mail ja sabeu que estem sempre a la vostra disposició per esmenar qualsevol detall 
o qualsevol argument que pugui contribuir a millorar aquesta qüestió i en particular del 
servei de la informació i la transparència d’aquest ajuntament. 
 
 Pel que fa referència a l’impuls del codi ètic, efectivament aquest és un 
encàrrec que té la Gerència, que ja s’han fet algunes qüestions, ja des de l’any 2009 
o una cosa així ja està elaborat un esborrany d’aquest codi ètic que va elaborar el Sr. 
Termes, que es va fer una sessió de presentació en el seu dia i que està a disposició 
dels treballadors de l’Ajuntament. Nosaltres el que pretenem és mantenir-nos en els 
nivells més alts de transparència i no només mantenir-nos sinó progressivament anar 
millorant i continuar progressant. Ara està en marxa un treball conjunt amb l’Oficina 
Antrifrau de Catalunya que vol prendre Sant Cugat com a experiència pilot, o com a 
model o com a referència, però perquè pugui servir aquest exercici de treball conjunt 
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com a referència per a altres ajuntaments. Per a nosaltres és un tema important, me 
n’alegro que sigui un tema que surti, torna a sortir també després en una moció que 
presenta Iniciativa per Catalunya amb una qüestió relacionada amb l’ètica, en aquest 
cas amb la Banca Êtica i per tant ens sembla que és interessant, els grups municipals 
ens en preocupem i mirem d’aprofundir i anar millorant aquestes qüestions en la 
dinàmica ordinària d’aquesta casa. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
(RÈPLICA): Agrair la ràpida resposta de l’Ajuntament en el moment que vam informar 
d’aquesta moció que anàvem a presentar, la ràpida acció de l’ajuntament a penjar els 
comptes a la pàgina web i el codi ètic com que se’ns va informar que s’havia posat en 
marxa però poca cosa més, doncs simplement per donar una mica d’impuls hem 
mantingut la moció, només per això, sense ànim de res més. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU (RESPOSTA): Sense anar més lluny, aquest més de gener hi 
ha una reunió prevista amb l’Oficina Antifrau, però en fi, és una qüestió que està en 
marxa. No ho he dit abans però la nostra intenció és votar en contra de la moció, no 
perquè no estiguem d’acord amb el seu contingut però sí potser en la forma, i perquè 
són qüestions que estan en marxa i que per tant entenem que no haurien d’haver 
donat lloc a aquesta moció. 
 

TORN D’INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sr. 
Brugarolas, jo li volia dir que el posar-li urgència al codi ètic també és important, 
sobretot si atenem al Compte General Comptable ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No és una qüestió d’ordre Sr. Carreras, sap que 
el torn el té el Sr. Benejam i l’ha cedit, per tant és ell qui ha de respondre. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:       4 (PP) 
Vots en contra: 15 (CiU) 
Abstencions:      6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 
 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL DE POSICIONAR 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT COM UN REFERENT EN QUALITAT I 
SERVEIS ORIENTATS A LA CIUTADANIA. 
 
 Atès que des dels anys noranta el principi de bona administració ha anat 
adquirint una creixent importància com a principi rector de l’actuació de les 
administracions públiques. 
 
 Atesa la formulació  de la Carta Europea de Drets Fonamentals i la seva 
vinculació entre administració i administrats. 
 
 Vist que el principi de bona administració s’ha recollit de forma expressa a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.  
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 Atès l’article 30 de l’Estatut de Catalunya  “Drets d’accés als serveis públics i a 
una bona administració” i que forma part del títol “Drets, deures i principis rectors”.  
 
 Atès que el citat article 30 estableix: 
 
 “ Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis 
públics i als serveis econòmics d’interès general. Les administracions públiques han 
de fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb 
independència del règim de la seva prestació”.  
 
 Atès que la recent Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya es refereix en l’article 21 al Dret a uns 
serveis públics de qualitat i estableix en l’apartat 3: 
  
 “Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar l’aplicació de 
cartes de serveis i altres instruments de qualitat, en els termes que estableixi la 
normativa corresponent”. 
 
 Atès que el sistema de gestió de la qualitat mitjançant les cartes de serveis 
permet dur a terme una gestió orientada als ciutadans i ciutadanes que són els 
destinataris dels serveis municipals. 
 
 Atesa l’aprovació de la moció de suport a la ciutat intel·ligent i les seves 
referències i acords respecte als serveis de qualitat i accés a la ciutadania. 
 
 Ateses les reflexions i propostes de millora reflexades pel Síndic Municipal de 
Greuges en la seva memòria de 2010. 
 
 Atès el ferm propòsit de convertir la nostra ciutat en ciutat de la qualitat. 
 
 Es proposa al Ple adoptar els següents acords: 
 
 ACORDS: 
 
 PRIMER: ENCOMANAR a la Gerència municipal l’impuls i direcció per 
implantar la gestió de la qualitat a través de les cartes de serveis. 
 
 SEGON: DOTAR tots els serveis municipals de Carta de Serveis de qualitat. 
 
 TERCER: CREAR, en cada servei, una comissió d’usuaris i usuàries que 
intervinguin en la determinació dels compromisos de qualitat de servei. 
 
 QUART: COMPROMETRE’S a que abans del proper 31 de  desembre de 2012 
tots els serveis municipals, de prestació directa o indirecta a través d’empreses o 
entitats,  hauran de disposar de la seva Carta de Serveis. 
 
 CINQUÈ: TRASLLADAR els següents acords a la Federació d’Associació de 
Veïns de Sant Cugat, Sindicatura Municipal de Greuges i Consells de Barri. 
 

ESMENES DE CiU SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA PSC 
 
 8.- MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB ESMENES DEL 
GRUP MUNICIPAL CIU PER TAL DE POSICIONAR L’AJUNTAMENT DE SANT 
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CUGAT COM UN REFERENT EN QUALITAT I SERVEIS ORIENTATS A LA 
CIUTADANIA.  
 
 Atès que des dels anys noranta el principi de bona administració ha anat 
adquirint una creixent importància com a principi rector de l’actuació de les 
administracions públiques. 
 
 Atesa la formulació de la Carta Europea de Drets Fonamentals i la seva 
vinculació entre administració i administrats. 
 
 Vist que el principi de bona administració s’ha recollit de forma expressa a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.  
 
 Atès l’article 30 de l’Estatut de Catalunya  “Drets d’accés als serveis públics i a 
una bona administració” i que forma part del títol “Drets, deures i principis rectors”.  
 
 Atès que el citat article 30 estableix:: 
 
“Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i 
als serveis econòmics d’interès general. Les administracions públiques han de fixar 
les condicions d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb 
independència 
del règim de la seva prestació”.  
 
 Atès que la recent LIei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya es refereix en l’article 21 al Dret a uns 
serveis públics de qualitat i estableix en l’apartat 3:  
 
“Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar l’aplicació de cartes de 
serveis i altres instruments de qualitat, en els termes que estableixi la normativa 
corresponent”. 
 
 Atès que el sistema de gestió de la qualitat mitjançant les cartes de serveis 
permet dur a terme una gestió orientada als ciutadans i ciutadanes que són els 
destinataris dels serveis municipals. 
 
 Atesa l’aprovació de la moció de suport a la ciutat intel·ligent i les seves 
referències i acords respecte als serveis de qualitat i accés a la ciutadania. 
 
 Ateses les reflexions i propostes de millora reflexades pel Síndic Municipal de 
Greuges en la seva memòria de 2010. 
 
 Atès el ferm propòsit de convertir la nostra ciutat en ciutat de la qualitat. 
 
 Es proposa al Ple adoptar els següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.-  ENCOMANAR a la Gerència municipal l’impuls i direcció per 
implantar la gestió de la qualitat a través de les cartes de serveis, que haurien d’anar 
lligades als objectius i indicadors definits pel Pacte d’Alineació Estratègica (PACTE) 
del mandat en curs. 
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 SEGON.- DOTAR de Carta de Serveis aquells àmbits municipals que ho 
precisin,  ja sigui de prestació directa o indirecta, abans de finals de 2014. 
 
 TERCER.- TRASLLADAR els següents acords a la Federació d’Associació de 
Veïns de Sant Cugat, Sindicatura Municipal de Greuges i Consells de Barri. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ ESMENES DE CiU 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha esmenes presentades per part del grup de 
Convergència i Unió, per tant com saben atès el Reglament primer discutirem les 
esmenes. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: El grup de Convergència i Unió està d’acord amb l’esperit 
d’aquesta moció i per tant així ho vam manifestar en la Comissió Informativa i també 
en el Partit Socialista en particular i per tant hem intentat d’encaixar algunes esmenes 
que ens semblaven importants per millorar en aquest cas la moció. 
 
 Passaré a llegir les esmenes, la primera és una esmena d’addició en el primer 
acord, per tant els atesos de la moció es mantindrien tots iguals, i el primer acord on 
diu: “Ecomanar a la Gerència municipal l’impuls i direcció per implantar la gestió de la 
qualitat a través de les cartes de serveis”, nosaltres hi afegiríem una esmena que diria 
“que haurien d’anar lligades als objectius i indicadors definits pel Pacte d’Alineació 
Estratègica (PACTE) del mandat en curs”. 
 
 La segona esmena és de modificació del segon acord, que quedaria de la 
següent manera: “Dotar de Carta de Serveis de qualitat aquells àmbits municipals que 
ho precisin al llarg d’aquest mandat”. 
 
 I la tercera esmena és de supressió del tercer i quart acord de la moció. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres acceptaríem aquestes esmenes però ens agradaria fer una esmena “in 
voce” sobre la segona esmena, ens anem reinventant el Ple, i llavors allà a on vostès 
posaven “al llarg d’aquest mandat” ens agradaria titllar o tatxar aquesta darrera frase i 
posar-hi “ja siguin de prestació directa o indirecta abans del 31 de desembre de 
2014”, no allargar-ho fins a final de mandat sinó 6 mesos a final de mandat perquè 
també poguéssim veure finalment com evoluciona en aquest mandat. 
 
 M’agradaria també que quan vostès parlen del Pacte d’Alineació Estratègica 
(PACTE) del mandat en curs, que és el pacte que fa l’equip de govern, pregaria que 
en tot cas fessin una sessió informativa per a tots els regidors del consistori per saber 
en què consisteix aquest PACTE. 
 
 En tot cas nosaltres estaríem d’acord amb les esmenes i per tant no tenim cap 
inconvenient en acceptar-les si es transacciona. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. JORDI PUIGNERÓ, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Sí, acceptem la transacció d’aquesta esmena “in voce”. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant ara el que faríem és donar veu a tots els 
portaveus, o els representants de cada grup polític que també vulguin intervenir en 
aquest punt. 
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TORN D’INTERVENCIONS 

 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Nosaltres 
votarem a favor de la moció, teníem previst votar a favor sense les esmenes, volem 
respectar al grup proposant que accepta les esmenes, per tant votarem a favor. 
 
 Només comentar una cosa que hem dit altres vegades, aquesta última esmena 
-i aquesta última encara més- però les altres suposo que ningú ha tingut temps de 
parlar amb les seves bases dels que estem aquí per decidir-ho, ho dic perquè jo no 
tinc WhatsApp, ni Twitter aquí, i jo ara voto i m’estic passant una mica la democràcia 
interna pel folre perquè jo no he tingut temps de discutir aquestes esmenes, i 
aleshores el que nosaltres com a CUP hem dit sempre és que intentem que les 
esmenes siguin abans perquè tinguem tots temps de discutir amb la nostra gent 
perquè sinó després és allò que els partits s’allunyen de les bases, de la ciutadania i 
de tothom. 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres també donarem suport a la moció i també a les esmenes, respectant el que 
diu el grup proposant i jo voldria posar en valor una de les coses que diu aquesta 
moció a la part expositiva, que és en l’últim Ple de memòria del Síndic de Greuges 
aquest ens va animar per dir-ho d’alguna manera a que aquesta Carta de Serveis es 
fes també des de l’Administració Pública, i jo crec que aquesta moció és un pas 
endavant en aquest sentit. 
 
 . REGIDOR SR. BRUNO DE SALVADOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Al grupo Popular no le puede la ideología como a otros grupos de este 
Pleno y no tiene ningún inconveniente en apoyar medidas que pretenden mejorar el 
funcionamiento de la Administración Pública y sus relaciones con los ciudadanos 
siempre que se atienda al bien común. En este caso la moción viene del Partido 
Socialista y como digo no tendremos ningún problema en apoyarla, ahora bien, quiero 
precisar que en un momento íbamos a rechazarla porque nos parecía que no era 
bueno el punto número 3 que supuraba intervencionismo, burocracia, más costes por 
todos lados, y la intención nuestra inicial era de votar en contra. Por las enmiendas 
presentadas por el grupo municipal de Convergència i Unió se elimina este punto, la 
creación de Comisiones de usuarios y usuarias en cada servicio, con lo cual no 
vemos obstáculo a votar a favor, sobretodo porque se trata de un tema que como ha 
dicho mi compañero de Iniciativa es un tema que ya el Sr. Síndic de Greuges en su 
Memoria hacía referencia y es un paso en la mejora del funcionamiento de la 
administración en su relación con los ciudadanos. 
 
 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí que 
és cert i no m’agradaria passar-ho per alt que aquesta moció prové precisament del 
Ple passat, quan l’equip de govern va proposar la moció de l’Smart City nosaltres ens 
hi vam implicar en quant al tema de la relació entre l’administració i la ciutadania i 
recollim precisament el que el Sr. Síndic de Greuges ens havia abocat a fer en la 
presentació de la seva memòria i per tant no volia deixar passar per alt que realment 
la llavor d’aquestes dues mocions, de la del mes passat i la d’aquesta, la llavor és fruit 
de la Sindicatura de Greuges de Sant Cugat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El Síndic fa una feina important a la nostra ciutat, 
li hem reconegut moltes vegades i per tant també ens agrada que vegi que no cau en 
sac foradat. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL DE PLANIFICAR 
ECONÒMICA I TEMPORALMENT L’ARRANJAMENT I RECONVERSIÓ DEL 
MERCAT MUNICIPAL DE PERE SAN. 
 
 Sant Cugat s’explica també a través del seu comerç de proximitat. El comerç 
que ha forjat les relacions en les diverses centralitats és el que ha sustentat des de 
generacions part de l’economia del municipi, que ha estat capaç de teixir complicitats 
amb el teixit associatiu, econòmic i polític, i que en aquests temps difícils de crisi està 
aguantant i buscant solucions imaginatives per sobreviure, prenent riscos i accions 
agosarades.   
 
 És necessari seguir potenciant la seva activitat com un dels pilars de la cohesió 
social i econòmica dels nostres barris, districtes i EMD de Valldoreix. Generadors de 
moviment, que ajuden a fer entendre a les persones el significat de cada carrer de 
cada plaça, són els que amb el seu impuls ens recorden que hi ha persones que cada 
dia es creuen noves expectatives individuals i col·lectives, que són emprenedores.  
 
 El Mercat Municipal de Pere San ha estat durant molts anys un centre 
comercial de primera magnitud alhora que ha generat sinèrgies respecte al comerç 
proper. 
 
 Des de fa anys, la manca d’inversió, les dificultats d’aparcament, la inconcreció 
de projectes de reforma, la manca d’informació  i els canvis d’hàbits han fet que 
disminueixi el nombre de paredes, es deteriori la imatge del mercat i es redueixi el 
nombre de clients i el volum de les seves compres. 
 
 Alhora, la pèrdua d’avantatge competitiu del Mercat respecte a altres centres 
comercials està provocant una pèrdua de la tasca de locomotora comercial del 
comerç local proper. 
 
 Atès que els paradistes del mercat municipal han realitzat (i presentat) un 
projecte de remodelació que té l’objectiu de posar al dia una infraestructura que, amb 
el pas del temps, ha quedat obsoleta, així com revaloritzar el mercat tradicional.  
 
 Atès que el projecte cerca millorar les condicions de feina i la comoditat dels 
clients i que aposta per una reforma per tal que un mercat privilegiat no desaparegui 
per manca de decisió. 
 
 Atès que el projecte necessita una reforma on s’ampliïn nous establiments que 
puguin atreure més públic i que es complementi l’oferta comercial 
 
 Atès que el projecte ha estat explicat en comissió informativa de comerç fa 
mesos. 
 
 Atès que cal impulsar l’excel·lència i la qualitat de l’ocupació al sector comerç 
prioritzant la formació contínua i ocupacional en aquestes especialitats. 
 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.12.11                    pàg. 22 
 

 Atès que l’entorn de la Plaça de Sant Pere hauria d’esdevenir una àrea 
d’excel·lència comercial caracteritzada per alts nivells d’associacionisme comercial, 
oferta diferenciada, serveis urbans a mida, senyalització singular i serveis al client 
personalitzats. 
 
 Atès que cal una reflexió i adequació sobre usos del temps a la ciutat en 
referència al Mercat Municipal i adequar aquests horaris.  
 
 Atès que cal reforçar i potenciar els eixos i zones que són pols d’atracció 
comercial supramunicipal i establir sinèrgies del comerç amb altres sectors que 
generen atractivitat, com l’hostaleria i restauració, el turisme i el lleure. 
  
 Atès que cal promoure des de les administracions locals la millora dels serveis i 
dels accessos als espais públics comercials.  
 
 Atès que existeix un degoteig de paradistes que abandonen la seva activitat, fet 
que disminueix l’oferta global del Mercat. 
 
 El Grup Socialista insta al Ple Municipal als següents acords: 
 
 1r.- Planificar, en el termini màxim de 3 mesos,  econòmica i temporalment la 
remodelació del Mercat Pere San. 
 
 2n.- Crear un grup de coordinació del projecte on, en la seva fase inicial, formin 
part les àrees de govern implicades, representants dels Grups Municipals, Federació 
de comerciants i Paradistes.  
 
 3r.- Instar la Generalitat de Catalunya a la creació d’un pla d’assessorament, 
d’ajuts i de finançament que permeti prioritzar les polítiques de creixement 
empresarial orientades a les noves necessitats del comerç en la zona del centre de 
Sant Cugat. 
 
 4t.- Establir durant el període de transició de la remodelació, un seguit 
d’actuacions que cerquin aspectes lligats a campanyes de comunicació interna i 
externa, la conservació frigorífica, horaris de càrrega i descàrrega i eliminació de 
residus. 
 
 5è.- Comunicar aquests acords a tots el paradistes del Mercat Municipal de 
Pere San, Federació de comerciants i comerç de la Plaça de Sant Pere i voltants. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Nosaltres retirarem aquesta moció després d’haver parlat amb el tinent 
d’alcalde, Sr. Romero, que crec que en aquest tema tots plegats anem de la mà, i 
també d’haver parlat amb els assentadors. Creiem que la proposta de reconversió del 
Mercat Municipal és un tema que està en marxa, en aquests moments està en un 
moment d’una presa de decisions entre els diferents assentadors sobre com han de 
vehicular aquesta situació i entenem que com administració ens hem d’esperar una 
mica. Primer són ells qui han de decidir el què, i llavors ja tirarem endavant la 
proposta i posicionament del consistori. 
 
 (La present moció fou retirada de l’ordre del dia). 
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 10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PM) PER 
DECLARAR SANT CUGAT DEL VALLÈS MUNICIPI EN FAVOR DE LA 
DIVERSITAT SEXUAL, DEL SEU RECONEIXEMENT SOCIAL, CONTRA 
L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA I EN SUPORT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
SOBRE EL MATRIMONI DE PERSONES DEL MATEIX SEXE TANT EN EL SEU 
CONCEPTE COM EN EL SEU NOM. 
 
 Atès que en les dues darreres legislatures de l’estat, han estat reconeguts els 
drets de les persones indistintament de la seva orientació sexual promogudes pel 
govern socialista i de progrés. 
 
 Atès que encara queda molt per la universalització del reconeixement social 
dels col·lectius englobats sota les lletres LGTB, i que s’ha avançat molt també en la 
seva visibilitat, acceptació social i tolerància. 
 
 Atès que estem preocupats per les declaracions del Sr. Duran i Lleida respecte 
al futur que aquests col·lectius els pugui esperar a Catalunya. 
 
 Ateses les declaracions i intencions del Partido Popular de Catalunya a través 
del seu candidat a la presidència el Sr. Mariano Rajoy que pretén la derogació de la 
llei dels matrimonis de les persones del mateix sexe, sota el pretext i excusa del mot 
“matrimoni” per anomenar i igualar a tots els ciutadans i ciutadanes sota els mateixos 
drets. 
 
 Atès que ni Sant Cugat del Vallès, ni Catalunya, ni Espanya poden donar una 
passa enrere en la consecució dels drets i les llibertats de totes les persones. 
  
 Atès que creiem que ara més que mai, cal posicionar-se des de la política 
municipal respecte a l’entorn que ens envolat, i no amagar mai més la realitat social. 
 
 Atès que la societat té un deute històric amb els col·lectius que conformen el 
moviment LGTB (lèsbic, gai, transexual i bisexual). 
 
 Per aquests motius el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès proposa que el Ple d’aquesta Corporació prengui els següents acords: 
 
 1r.- Declarar Sant Cugat del Vallès com a municipi en favor de la diversitat 
sexual, del seu reconeixement social, i contra l’homofòbia i la transfòbia. 
  
 2n.- Instar, als centres educatius a aplicar plans d’estudi, cursos i tallers sobre 
la diversitat sexual, on s’expliqui la diversitat sexual de forma objectiva, sense 
prejudicis per conèixer i reconèixer la realitat social que ens envolta.  
 
 3r.- Potenciar protocols en tota l’organització municipal per l’atenció específica 
a les persones dels col·lectius LGTB, així com la garantia del i compliment d’aquests. 
Preparar una atenció social adequada a les persones afectades per atacs homòfobs o 
transfòbics. 
  
 4t.- Defensar que la unió entre persones del mateix sexe tingui la mateixa 
consideració jurídica, de drets i de nomenclatura. Reivindicar l’ús de Matrimoni per a 
totes les unions a les que es refereix el concepte, independentment del gènere de les 
persones que les formen. 
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 5è.- Traslladar els presents acords a tots les entitats del municipi de caràcter 
social, a la Coordinadora Catalana de LGTB i a qui es cregui oportú. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: A vegades un titular pot dir moltes coses d’una moció. Jo crec que no 
caldria afegir molt més després del titular, però en qualsevol cas diré breument què és 
el que volem dir amb aquesta moció. Fora dels aspectes declaratius hi ha un tema 
que és fonamental en aquesta moció pel nostre sentit i és que drets aconseguits, i 
agafaré part de l’argumentari que va fer l’altre dia el Síndic de Greuges, que es 
relaciona amb el concepte de dignitat, o sigui tenir drets, que no es treguin, i vostès 
diran: de què estem parlant?, doncs nosaltres estem defensant que la paraula 
“matrimoni” també ha de ser adjudicada a aquelles parelles del mateix sexe que es 
volen casar i hi ha arguments en contra i a favor. Vostès saben que hi ha una llei que 
es va fer des de fa un temps pel Govern Socialista que deia que les persones del 
mateix sexe es casaven en matrimoni. També hi ha hagut paraules aquests dies 
durant la campanya electoral, en recordo un parell del Sr. Rajoy i del Sr. Durán, sobre 
la pretensió de la derogació d’aquesta llei en el concepte matrimoni. Vostès diran que 
ens posem la tirita abans de la ferida, peró és clar quan un sent al proper President 
del Govern Sr. Rajoy, o al cap de llista de Convergència, un pensa que aquests diuen 
les coses perquè les faran, i per tant el que volem és demanar que aquest 
ajuntament, aquest municipi, doni suport a que els gays, lesbianes, en general les 
persones homosexuals puguin tornar a casar-se en matrimoni, perquè sinó què farem 
amb les persones que ja ho han fet en anys anteriors? Hi ha arguments que diuen 
que al final el més important no és la paraula matrimoni o no, és que hi hagi una unió, 
i per tant les persones del mateix sexe no seran matrimoni i serà unió civil, val, és un 
argument que suposo és el que faran servir vostès i que no existeix cap problema 
amb això i que els drets són els mateixos. Els drets afecten a les dignitats, jo crec que 
tothom és igual, doncs tothom és igual també en el matrimoni. Aquesta és la defensa 
que nosaltres estem fent. També hi ha una sèrie d’aspectes que parlen de la relació 
que s’ha de tenir en els centres educatius, un dia vam instar als centres educatius a 
aplicar plans d’estudis, potenciar protocols, i jo crec que és important afegir aquí que 
segurament ja en vam parlar en les diferents Comissions i Juntes de Portaveus que 
on diu instar hauria de dir continuar treballant, i per tant els hi demanem que agafin 
aquesta solució en aquest sentit. Per tant entenem que les tasques que s’estan fent 
des de l’ajuntament en aquest sentit són adequades i les que s’estan fent als centres 
educatius també. La nostra moció sobretot va en que no hi hagi una pèrdua de 
dignitat i una pèrdua de drets respecte a la paraula matrimoni i que les persones del 
mateix sexe evidentment són iguals que tothom, també per casar-se. 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Un petit 
apunt, nosaltres votarem a favor de la moció. Compartim pràcticament tot el que s’hi 
diu, compartim l’explicació que ha fet ara en Ferran, en tot cas també els hi hem fet 
arribar nosaltres per posar un petit apunt que nosaltres no som partidaris del punt 3 
dels acords, on parla de potenciar protocols en tota l’organització municipal per 
l’atenció específica a les persones del col·lectiu, etc., entenem que d’aquí es pot 
entreveure una situació de discriminació positiva, entenem que es pot donar a 
entendre que hi ha hagi una finestreta única destinada a atendre aquest col·lectiu i 
per tant és l’únic punt de la moció amb el qual discrepem, tot i així votarem a favor. 
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 . REGIDORA SRA. ROSER CASAJOANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres també donarem suport a aquesta moció, en primer lloc perquè som 
ferms defensors de la igualtat entre les persones, sigui quina sigui la seva orientació 
sexual, i pensem que potser aquesta igualtat no està encara totalment assolida i 
sobretot, certament, si sentim algunes declaracions d’alguns liders polítics no estem 
molt segurs que això s’arribi a assolir, al menys en un termini més o menys immediat. 
Una de les parts que creiem que és més positiva d’aquesta moció és la que insta als 
centres educatius a educar sobre la diversitat sexual i fer-ho sense prejudicis, de 
manera que això d’ara en endavant es pugui viure com una cosa normal i no sigui 
vista encara com una anomalia per determinades persones. I finalment, nosaltres 
creiem que la moció és una moció que es fa en positiu, que no va contra ningú, que 
no exigeix cap esforç extrem, ni econòmic, ni de cap tipus, i fins i tot des d’un punt de 
vista pragmàtic creiem que no hi ha cap problema per aprovar-la. 
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sr. 
Villaseñor, això s’ha de mirar millor, s’ha de mirar millor el que toca aquí a la moció 
perquè vostè no ha parlat només del matrimoni aquí en la moció sinó que parla de 
més coses, té una gran amplitud, certament té un titular, però al darrera d’aquest 
titular hi ha més coses. Jo d’entrada el que vull dir és que no tinguin el més mínim 
dubte de que per part del Partit Popular, com a partit, i per part nostra com a 
persones, tenim el màxim respecte per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva 
condició, per qualsevol. Ara bé, vostè el primer punt que diu és: Declarar Sant Cugat 
del Vallès a favor de la diversitat sexual, i això i la resta al que ens porta és a veure 
com a darrera d’això hi ha el que es denomina -i segurament hi estarà d’acord i hi 
estarem d’acord tots- ideologia de gènere. La ideologia de gènere, com vostè sabrà, 
té les seves arrels amb el marxisme, va cuallar i es va desenvolupar amb uns grups 
de feministes radicals a Estats Units, i fins fa poc, jo no és que sigui un gran expert en 
la matèria però sí sé que fins fa relativament poc se susté d’arrel que la diferència 
entre homes i dones no és una diferència provenent de la naturalesa sinó de la 
cultura, i en realitat el que hi ha és una sèrie de gèneres diferents, es distingien fins fa 
poc 7 gèneres diferents, i recentment vaig llegir que un grup que va més enllà, cosa 
que jo puc entendre perquè és una qüestió d’anar fent combinacions diverses, doncs 
un grup australià defensava que hi ha 20 gèneres diferents, ara no em faci dir quins 
són perquè m’ho posaria molt difícil. Això és el que defensen, i cadascú pot creue el 
que vulgui i cadascú pot orientar la seva vida com li sembli i cadascú pot pensar i 
creure que això és així, molt bé, jo no diré res, ara bé, el que no es pot -i és el que 
una mica s’intenta amb això- és convertir això en un dogma i creure que tothom ha 
d’acceptar que això és així, i no, no és així, nosaltres no ho acceptarem, i menys el 
municipi, només faltaria després d’allò de la independència. 
 
 Portar això al tema de l’educació és molt greu i planteja un altre tema, planteja 
un altre ventall d’assumptes diferents, un de central al qual no hi entraré perquè és 
molt ampli, qui ha d’ensenyar als nens a l’escola?, qui ha d’ensenyar als nens el que 
està bé i el que està malament?, perquè això, tot el tema de la ideologia de gènere, 
tot el tema de la vida sexual, té unes implicacions ètiques, té unes implicacions de 
caràcter moral molt importants, que afecten a la vida de les persones d’una manera 
molt seriosa, molt profunda. Jo opino que cadascú pot orientar la seva vida com li 
sembli millor, el que no pot fer és imposar-li als demés la seva manera de veure les 
coses, la seva manera de viure, la seva manera d’entendre la vida, ningú pot fer-ho 
aixó, en el plànol privat, en el plànol moral que és on arrela la sexualitat. Es pot dir 
que hi ha tres institucions que tenen dogmes, i tenen dogmes molt arrelats, molt 
profunds certament, però el que no es pot fer perquè un dogma el que insisteix és en 
la creença, vostè vol creure en el dogma de la ideologia de gènere?, doncs cregui!, és 
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molt lliure de creure, ara bé, no vulgui imposar aquest dogma als demés, com jo no li 
imposaria a vostè un dogma d’una altra naturalesa diferent a la que fos. 
 
 Per últim en el tema del matrimoni, el que defensa el Partit Popular com bé sap 
vostè és que s’ha de defensar els drets de tots i que les unions homosexuals per 
exemple a França, que no és precisament un país confessional, és el regne de la 
racionalitat, doncs allà han recolzat que a les unions homosexuals se’ls hi digui 
matrimoni perquè consideren legítimament que és diferent una cosa d’una altra. Això 
vol dir que s’ha de despreciar a les persones que són homosexuals?, en absolut! Això 
vol dir que no se’ls hi ha de reconèixer els drets a aquestes persones?, en absolut!, 
molt al contrari!, són maneres diverses d’entendre les coses i ja li dic que la immensa 
majoria de paisos no reconeixen el matrimoni homosexual. Nosaltres defensem la 
unió. 
 
 A part d’això, hi ha una qüestió que és el dret de família, que això ja no és una 
doctrina del Partit Popular, però que espero que es desenvolupi el dret de família al 
nostre país necessita quan abans una reforma en profunditat, per què?, no ja pel 
matrimoni homosexual, o per les unions homosexuals, no, pel general, perquè el 
matrimoni com institució civil és alguna cosa que ha estat tan simplificada si vostè vol 
per no dir tan degradat des d’un punt de vista conceptual i jurídic, que ja no és 
pràcticament res. És a dir, avui obliga més firmar una lletra de canvi o qualsevol 
contracte civil o mercantil de qualsevol naturalesa que el matrimoni, perquè el 
matrimoni al cap de tres mesos es pot dissoldre, per tant es necessita una reforma de 
tot el dret de família que reconegui totes les diverses situacions que són molt 
diverses, perquè aquí va des del matrimoni indissoluble els qui volem viure el 
matrimoni indissoluble, que som molts i molts estem aquí per tota la vida, fins el que 
es vol unir per sis mesos, fins els que són homosexuals, que són coses molt diferents, 
i requereixen regulacions diferentes per part de l’Estat sinó no funcionaria. Per tant és 
evident que el nostre grup votarà en contra d’aquesta moció. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Sr. Villaseñor, vostè ha fet referència a casos concrets però la 
moció diu el que diu i té set atesos i cinc acords que són els que és la moció, i per 
tant tal com els hi vam manifestar votarem en contra, en primer lloc perquè creiem 
que posar en la mateixa discussió col·lectius amb necessitats tan diferents com els 
homosexuals, juntament amb els transsexuals i bisexuals, demostra un cert 
desconeixement de les necessitats d’aquestes persones. En el primer cas es tracta 
exclusivament d’una diversitat d’orientació sexual, mentre que en l’altre estem parlant 
d’una problemàtica de definició de gènere i de sexualitat que la legislació actual és 
veritat que encara no recull plenament. Respecte al col·lectiu bisexual fins i tot la seva 
discussió és tan embrionària que encara no s’ha començat a discutir la seva autèntica 
problemàtica. En segon lloc, com vostè ha reconegut, aquesta moció la considerem 
oportunista perquè va estar redactada en un moment de campanya electoral en la 
que el PSC-PSOE havia de marcar diferències amb el PP, avançant-se a situacions 
que de moment no han estat, com la possible derogació de la Llei de matrimonis del 
mateix sexe. En tercer lloc ens demanen vostès -i això tampoc ho ha dit- que 
visibilitzem a la ciutat aquest col·lectiu declarant-nos com a municipi a favor de la 
diversitat sexual, aquest és un fet que els col·lectius no volen aquesta discriminació 
positiva, sinó el que volen és anar als mateixos llocs que la resta, utilitzar els mateixos 
espais i els mateixos serveis que la resta de ciutadans, per tant aquesta normalització 
creiem nosaltres que mai pot ser discriminatòria, creiem que les lleis vigents 
actualment donen eines suficients per evitar aquest tipus de discriminació a la qual 
vostès fan referència. Tampoc ha fet referència al protocol, ens diuen “Potenciar 
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protocols en tota l’organització municipal ...” miri, això va en contra del que hem 
defensat sempre des d’aquest equip de govern i que és de tractar a tothom per igual, 
per altra part ja els hi hem explicat en diverses ocasions que l’atenció social 
adequada a les persones aquestes que vostès fan referència a persones afectades 
per atacs homofòbs i transfòbics s’està donant a Sant Cugat aquesta defensa, a 
l’igual que prestem atenció a persones i a criatures maltractades i a persones amb 
d’altres problemes, fins i tot en algunes ocasions presentant-nos com acusació d’ofici, 
per tant creiem que això està prou regulat. I en la seva última proposta diu que hem 
de defensar que la unió entre persones del mateix sexe tingui la mateixa consideració 
jurídica de drets i nomenclatura. Dir-los-hi que en aquests moments ja existeix aquest 
reconeixement jurídic i entrant en la problemàtica de reivindicar l’ús d’una paraula o 
d’una altra, si ha de ser matrimoni o ha de ser una altra paraula, per a nosaltres és un 
debat estèril i innecessàri, repeteixo, perquè la legislació vigent ja recull en aquests 
moments aquest dret i aquesta definició. És per tot això que el grup de Convergència i 
Unió votarà en contra d’aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Miraré d’estendrem menys que el company del Partit Popular. En 
qualsevol cas començant per Convergència i Unió que ha estat la darrera intervenció, 
dir-li que això de portar la intervenció per llegir té el que té i és que la meva 
intervenció inicial no ha anat en la línia del que vostè ha dit, però bé, com que ja ho 
portava doncs ben llegit, què vol que li digui? 
 
 En qualsevol cas, pot semblar una tonteria, però transexuals, bisexuals i 
homosexuals són característiques diferents, com vostè ha anomenat, però resulta 
que poden casar-se, o no?, sí, sí que es poden casar, doncs un transexual es pot 
casar amb un altre i nosaltres demanem que es digui matrimoni, crec que no és tan 
difícil d’entendre, què vol que li digui també. 
 
 Diu que és una moció oportunista, avui estem abans de les eleccions?, no, 
s’han passat les eleccions, què ha passat?, doncs un nou govern que diu que es 
carregarà, entre cometes, el concepte matrimoni en la nomenclatura, per què la 
presenten vostès aquesta moció si això no té res a veure amb coses de Sant Cugat?, 
doncs jo he casat, i eren dos senyors, i és que els regidors també tenim una funció de 
casament i per tant també ho fem i per tant també és un àmbit municipal. 
 
 Els col·lectius no volen discriminació política, doncs és el que estem dient, no 
volen discriminació positiva, és el que estem dient, matrimoni per tothom, és fàcil, o 
no?, tothom igual, doncs ja està, és que hi ha arguments que a vegades són una mica 
complicats. 
 
 Hi ha problemes en aquests moments?, home! en aquests moments ha millorat 
molt la condició i l’ampliació de drets civils de molta ciutadania, però no ha millorat per 
una casualitat, ha millorat perquè primer la societat civil va anar per endavant de la 
vida política, i al final la vida política va canviant drets i deures i per tant tots aquests 
col·lectius que molts anys van estar perseguits, i vostè deia un comentari, la majoria 
dels paisos no accepten el matrimoni homosexual, no, i en alguns casos si hi ha 
relacions homosexuals els posen a la pressó o els ajusticien. Quina diferència té el 
que s’està fent a Europa o a d’altres llocs?, home, doncs suposo que el que fem és 
ampliar drets i no reduir-los, i la nostra funció és ampliar drets i dignitats. 
 
 Vostè diu Sra. Pellicer que és un debat estèril i innecessari, això és la seva 
consideració, però a mi em sembla que és un debat necessari i no és estèril perquè 
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aquest debat porta molts anys fent-se amb lluites, amb discriminacions, amb petites 
victòries i grans derrotes, i de moment amb alguna victòria de tant en tant. 
 
 Respecte al Partit Popular, o vostè o jo no som d’eixe món, vivim en mons 
diferents, paral·lels, i això és positiu, té la seva gràcia, segurament parlem també 
diferents idiomes, i no parlo de la llengua, però és curiós. Encara que sembli mentida 
nosaltres amb aquesta moció no estem instant a les relacions homosexuals de la 
ciutadania, més que res perquè després de la intervenció del company del Partit 
Popular sembla que el que estem fent és una referència als col·legis perquè la gent 
deixi de ser hetereosexual de sobte amb el que li diem i de sobte es facin 
homosexuals i es puguin casar, i no, aquest d’entrada no és l’objectiu, ni de sortida. 
L’objectiu és que aquelles persones que tinguin aquesta tendència sexual no se 
sentin discriminades i es puguin casar. 
 
 També parlava d’educació i de marxisme, i el marxisme no és dolent, potser 
per a vostè sí, però en la base del Partit Socialista i de la Social Democràcia, la base 
a la qual hem begut és el marxisme i per tant jo crec que tampoc no cal renunciar. Si 
ara vostè em pregunta si sóc marxista li diré que més que vostè sí. 
 
 L’educació de la ciutadania el que ensenya és a conviure en la diferència i que 
tothom és igual. La senyora alcaldessa un dia ens va explicar una cosa molt maca 
sobre uns nens que veien una representació del princep i la princesa i aquell petit nen 
va dir que no volia una princesa sinó que volia un príncep, doncs això és normalitat, i 
vostè ha dit que a on s’educa?, doncs s’educa des de l’escola i des de la llar. Jo 
segurament he anat a col·legis diferents dels seus, i això ni és bo ni és dolent, és el 
que hi ha, compartim moltes coses però tenim unes diferències absolutament 
substancials. 
 
 No hi entraré massa, simplement direm que la proposta de la CUP ens sembla 
absolutament assumible i l’assumim en aquests moments com esmena. 
 
 Els hi demanem que facin una reflexió, segurament aquesta moció es podria 
escuarterar i treure allò que els molesta als companys de Convergència i Unió i 
quedar-nos amb allò que no. No han volgut entrar en treure articles, van dir que no, jo 
ho respecto, és la seva posició, però els demanem que malgrat votin en contra 
d’aquesta moció quan hi hagi el debat al Parlament català i sobretot al Parlament 
espanyol donin suport a que la paraula matrimoni no surti dels drets de totes les 
persones. 
 

TORN DE RÈPLICA 
 
 . REGIDOR SR. GUIM PROS, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Seré molt 
breu, en tot cas tenia dubtes d’intervenir perquè no és una moció nostra i per tant a 
l’hora de replicar genera dubtes d’entrada dir l’últim que ha comentat el Ferran a 
l’hora d’assumir la nostra moció. Dir-li al Sr. Carreras que començar l’explicació de vot 
dient que respecta a totes les tendències sexuals i a tothom, la veritat és que em fa 
posar les mans al cap i deixa entreveure l’explicació que ha fet a continuació. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres creiem que el que s’està portant aquí i que es proposava és que les 
escoles ensenyin la igualtat, i punt i final, res més. Em sembla que és evident i només 
cal tenir una mínima noció de fisiologia per saber que un senyor i una senyora són 
diferents, i no és precisament això el que defensen les feministes, ni les més radicals. 
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El que defensen les feministes és que hi hagi igualtat de drets entre un sexe i un altre 
i que per tant no es tracta aquí de que siguin iguals o diferents. Només voldria aclarir 
que la paraula “matrimoni” ahir em vaig entretenir a llegir la seva etimologia i és molt 
diversa, depenent de la societat i depenent de la cultura de que tractem, i no els hi 
vull dir la definició que dóna l’àrab per no aixecar suspicàcies.  
 
 . REGIDOR SR. JORDI CARRERAS, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sr. 
Villaseñor ja li he dit que s’ho ha de mirar bé això, ja li he dit. Ha dit la Sra. 
Casamitjana, i té raó, què és el matrimoni, és fàcil dir que tothom pot contraure 
matrimoni, però primer hem de saber què és això. Avui el que resulta és que sota la 
paraula “matrimoni” hi ha tota una sèrie de realitats molt diverses i molt diferents, i dir 
que tot això és matrimoni, doncs serveix de poc, és poc útil perquè no acaba de 
reconèixer els drets de cap dels que hi són. 
 
 El tema del marxisme certament té les seves arrels, la ideologia de gènere que 
explicava abans té les seves arrels en el marxisme, les té, això és un fet, no és una 
opinió, i no passa res. 
 
 Quant al tema de l’educació, jo no he dit el que vostè ha dit, però només ha de 
fer una cosa, vagi a la web de la Generalitat -que no l’ha fet Convergència i Unió, 
esperem que algun dia la rectifiqui, la va fer Iniciativa, Esquerra Republicana ...-, i 
busqui educació sexual dels joves i vegi el que hi ha allà, llavors a partir d’aquí vingui i 
digui’m que vol que el seu fill vegi aquesta web i s’empapi d’això, vull que ho vegi i 
faci la seva vida orientat per aquesta web d’educació sexual; doncs molt bé, faci-ho, 
però faci-ho vostè amb els seus nens, però el que jo no deixaré és que algú vingui als 
meus i els hi fiqui això al cap. Perdó, em diuen que ja s’ha retirat aquesta pàgina. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Només per al·lusions, jo l’entenc perfectament Sr. Villaseñor, jo 
ho porto escrit precisament perquè sabia que vostè faria trampes; vostè presenta tots 
aquests atesos i totes aquestes solucions i només fa referència a una, per tant jo com 
li deia les mocions són el que són, i si vostè diu que casa a parelles homosexuals 
doncs l’equip de govern també en casa i per tant en aquests moments a Sant Cugat 
el que la llei permet és el que estem fent. Dir-li una cosa també, els bisexuals i 
transexuals no es poden casar, vostè ho ha dit i jo li faig aquesta rectificació, no té 
cap importància però com que vostè en sap tant d’aquest tema i ho acaba de dir 
doncs li comento perquè ho sàpiga ja que aquests dies hem fet un màster d’això. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Ara resulta que els bisexuals i transexuals no es poden casar! És igual, 
vostè sap que sí, entenc que ha estat un lapsus. En qualsevol cas vostè sap que la 
sexualitat d’un nen o una nena ..., jo crec que els nens i les nenes per definir la seva 
sexualitat no entren a la web de la Generalitat, suposo, suposo que entren a moltes 
webs i no pròpiament a les de la Generalitat. Jo subscric molt les paraules que ha dit 
la companya d’Iniciativa i el suport dels companys de la CUP, i no és tan difícil el que 
estem dient, jo crec que estan fent vostès un posicionament polític i jo estic segur que 
tenim moltes més proximitats del que sembla amb vostès, i per tant no cal que hi 
entrem massa. En qualsevol cas vostè parla de condició sexual, el seu grup en 
l’anterior mandat van votar en contra de que hi haguessin preservatius als llocs de 
lleure juvenil, això també forma part de l’educació de la ciutadania i de l’educació 
sexual. Certament no sé per què continuem debatent perquè la cosa és tan diferent 
que no hi ha res a arribar, no hi ha punts d’acord perquè és impossible. Amics de 
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Convergència i Unió, estic segur que quan arribi el moment no fareu la posició que 
esteu fent. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

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

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 
 11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA A FAVOR DE LA 
RESPONSABILITAT FINANCERA I LA BANCA ÈTICA. 
 
 La banca és notícia. Per tot arreu fusions, rescats amb diners públics, 
nacionalitzacions (en altres països, aquí no), desaparició de les caixes d’estalvis i 
llurs obres socials per a constituir-se en bancs que només persegueixen el benefici. 
 
 Contínues injeccions de diners dels contribuents van a “salvar” les entitats. És 
a dir, impedir que tinguin pèrdues. És a dir, garantir els guanys als accionistes i 
inversors. Si no fos així, s’argumenta, no hi hauria confiança en el sistema financer i 
esdevindria la catàstrofe. 
 
 La conseqüència és que les entitats financeres es sanegen. Recordem-ho, 
accionistes i inversors privats continuen tenint beneficis malgrat la situació general, en 
no poques ocasions la mala gestió i, fins i tot de vegades, el “pillatge” de determinats 
directius. Així, la catàstrofe només arriba als sectors més necessitats de la nostra 
societat: increment de l’atur per manca de préstecs per a la inversió a empreses i 
administracions; impossibilitat de fer front al pagament de l’habitatge a un preu 
raonable; estancament de l’economia i recessió sense perspectives. 
 
 En molts altres llocs del món la situació és molt pitjor. Atesa la complexitat i les 
relacions intrincades del sistema financer mundial, apareixen cada dia noves 
evidències esfereïdores. No pocs bancs, entitats financeres, fins i tot fons de 
pensions, estan implicats a través de complexes trames en lucratives empreses i fons 
d’inversió que generen algunes de les xacres més vergonyoses creades pels països 
dits civilitzats com ara la fabricació i venda d’armament, o l’especulació alimentària 
mundial amb la compra de futurs, traslladant a la necessitat més elemental de 
supervivència similar modus operandi especulatiu que va fomentar la bombolla 
immobiliària. La conseqüència és la mort de milers de persones per les guerres o la 
fam. Això sí, els fons d’inversions són rendibles. Els i les accionistes poden estar 
tranquils. Tot allò, si passa, passa molt lluny. 
 
 En front d’aquesta situació, com més va més ciutadans i ciutadanes, entitats i 
organismes, i fins i tot determinades administracions locals i territorials, prenen 
consciència i exigeixen un canvi en el model financer amb més responsabilitat social 
i més transparència, tant en la gestió propera com en les inversions finals dels diners, 
aquelles que realment donen el benefici. En definitiva, els diners al servei de les 
persones i no les persones al servei dels diners. 
 
 Convé, doncs, treballar en un triple sentit: 
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- Aprofundir en el coneixement i la difusió de les activitats i les decisions financeres 
dels bancs i de les persones que els dirigeixen tècnicament i política. 
 
- Exigir a les actuals entitats de crèdit i financeres codis deontològics i de 
transparència en les seves actuacions i les dels grups i empreses amb qui es 
relacionen. Ètica i transparència contrastades per informacions independents, per 
evitar així fraus o enganys. Economistes de prestigi, l’OCU i altres tenen articles i 
publicacions amb informacions rellevants sobre el tema. 
 
- Donar suport a l’anomenada banca ètica, és a dir, entitats financeres responsables, 
transparents i solidàries que es van obrint pas al nostre país. 
 
 És possible un altre model bancari que no estigui basat en el benefici d’uns 
pocs, en l’especulació o fins i tot en l’escàndol vergonyós de veure com es retallen 
serveis públics bàsics per a donar més diners als que més en tenen. No és una tasca 
impossible ni utòpica. Existeixen exemples reeixits. 
 
 Ja fa més de 30 anys que banquers i economistes europeus van iniciar 
projectes de banca ètica. Actualment operen al nostre país diverses entitats i 
projectes, com ara Triodos Bank i Oikocredit (nascuts a Holanda), FIARE 
(Financiación y Ahorro Responsable, associat a la italiana Banca Popolare Ètica), o 
Coop57 (cooperativa de crèdit creada a Catalunya a finals dels 80 arran de la lluita 
dels “57 de Bruguera”). 
 
 En altres llocs del món són conegudes iniciatives com la del Premi Nobel 
Muhammad Yunus, economista i banquer de Bangladès, qui amb el sistema de 
Microcrèdits del Grameen Bank ha demostrat que es pot fer un ús responsable dels 
diners per afavorir les persones més necessitades sense que això signifiqui la ruïna 
de l’entitat financera. 
 
 Així, en la línia del que d’uns anys ençà han començat a fer ajuntaments i altres 
administracions (només a tall d’exemple Vilafranca del Penedès, Granollers, Sabadell, 
Xàtiva, Diputació de Valladolid, Parlament de Navarra...), proposem que l’Ajuntament 
de Sant Cugat potenciï el camí cap a la responsabilitat social corporativa i la 
transparència en la compra de diners i en la gestió d’alguns pagaments i cobraments, 
tot prenent els següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER: Que com a mínim un dels comptes corrents de l’Ajuntament de Sant 
Cugat estigui obert en una de les entitats de l’anomenada banca ètica. 
 
 SEGON: Que com a primera mesura es traspassi a aquest compte la gestió 
d’alguna partida significativa, per exemple la dedicada a Cooperació al 
Desenvolupament, Solidaritat i Cultura de la Pau, o qualsevol que sigui el nom 
adoptat per a una partida anàloga en el pressupost de 2012. 
 
 TERCER: Que l’ajuntament realitzi una inversió socialment responsable de 
part dels seus dipòsits en alguna entitat de banca ètica. (*) 
 
 QUART: Que en els plecs de condicions per a la adquisició de crèdit o altres 
serveis financers s’exigeixi a les entitats una declaració de compromís ètic en les 
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seves activitats, les dels seus productes financers, les empreses o grups en què 
inverteixi, etc. 
 

ESMENES DE CiU SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA D’ICV-EUiA 
  
 11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA AMB ESMENES DEL 
GRUP MUNICIPAL CIU DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS A 
FAVOR DE LA RESPONSABILITAT FINANCERA I LA BANCA ÈTICA. 
 
 La banca és notícia. Per tot arreu fusions, rescats amb diners públics, 
nacionalitzacions (en altres països, aquí no), desaparició de les caixes d’estalvis i 
llurs obres socials per a constituir-se en bancs que només persegueixen el benefici. 
 
 Contínues injeccions de diners dels contribuents van a “salvar” les entitats. És 
a dir, impedir que tinguin pèrdues. És a dir, garantir els guanys als accionistes i 
inversors. Si no fos així, s’argumenta, no hi hauria confiança en el sistema financer i 
esdevindria la catàstrofe. 
 
 La conseqüència és que les entitats financeres es sanegen. Recordem-ho, 
accionistes i inversors privats continuen tenint beneficis malgrat la situació general, en 
no poques ocasions la mala gestió i, fins i tot de vegades, el “pillatge” de determinats 
directius. Així, la catàstrofe només arriba als sectors més necessitats de la nostra 
societat: increment de l’atur per manca de préstecs per a la inversió a empreses i 
administracions; impossibilitat de fer front al pagament de l’habitatge a un preu 
raonable; estancament de l’economia i recessió sense perspectives. 
 
 En molts altres llocs del món la situació és molt pitjor. Atesa la complexitat i les 
relacions intrincades del sistema financer mundial, apareixen cada dia noves 
evidències esfereïdores. No pocs bancs, entitats financeres, fins i tot fons de 
pensions, estan implicats a través de complexes trames en lucratives empreses i fons 
d’inversió que generen algunes de les xacres més vergonyoses creades pels països 
dits civilitzats com ara la fabricació i venda d’armament, o l’especulació alimentària 
mundial amb la compra de futurs, traslladant a la necessitat més elemental de 
supervivència similar modus operandi especulatiu que va fomentar la bombolla 
immobiliària. La conseqüència és la mort de milers de persones per les guerres o la 
fam. Això sí, els fons d’inversions són rendibles. Els i les accionistes poden estar 
tranquils. Tot allò, si passa, passa molt lluny. 
 
 En front d’aquesta situació, com més va més ciutadans i ciutadanes, entitats i 
organismes, i fins i tot determinades administracions locals i territorials, prenen 
consciència i exigeixen un canvi en el model financer amb més responsabilitat social 
i més transparència, tant en la gestió propera com en les inversions finals dels diners, 
aquelles que realment donen el benefici. En definitiva, els diners al servei de les 
persones i no les persones al servei dels diners. 
 
 Convé, doncs, treballar en un triple sentit: 
 
 - Aprofundir en el coneixement i la difusió de les activitats i les decisions 
financeres dels bancs i de les persones que els dirigeixen tècnicament i política. 
 
 - Exigir a les actuals entitats de crèdit i financeres codis deontològics i de 
transparència en les seves actuacions i les dels grups i empreses amb qui es 
relacionen. Ètica i transparència contrastades per informacions independents, per 
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evitar així fraus o enganys. Economistes de prestigi, l’OCU i altres tenen articles i 
publicacions amb informacions rellevants sobre el tema. 
 
 - Donar suport a l’anomenada banca ètica, és a dir, entitats financeres 
responsables, transparents i solidàries que es van obrint pas al nostre país. 
 
 És possible un altre model bancari que no estigui basat en el benefici d’uns 
pocs, en l’especulació o fins i tot en l’escàndol vergonyós de veure com es retallen 
serveis públics bàsics per a donar més diners als que més en tenen. No és una tasca 
impossible ni utòpica. Existeixen exemples reeixits. 
 
 Ja fa més de 30 anys que banquers i economistes europeus van iniciar 
projectes de banca ètica. Actualment operen al nostre país diverses entitats i 
projectes, com ara Triodos Bank i Oikocredit (nascuts a Holanda), FIARE 
(Financiación y Ahorro Responsable, associat a la italiana Banca Popolare Ètica), o 
Coop57 (cooperativa de crèdit creada a Catalunya a finals dels 80 arran de la lluita 
dels “57 de Bruguera”). 
 
 En altres llocs del món són conegudes iniciatives com la del Premi Nobel 
Muhammad Yunus, economista i banquer de Bangladès, qui amb el sistema de 
Microcrèdits del Grameen Bank ha demostrat que es pot fer un ús responsable dels 
diners per afavorir les persones més necessitades sense que això signifiqui la ruïna 
de l’entitat financera. 
 
 Així, en la línia del que d’uns anys ençà han començat a fer ajuntaments i altres 
administracions (només a tall d’exemple Vilafranca del Penedès, Granollers, Sabadell, 
Xàtiva, Diputació de Valladolid, Parlament de Navarra ...), proposem que l’Ajuntament 
de Sant Cugat potenciï el camí cap a la responsabilitat social corporativa i la 
transparència en la compra de diners i en la gestió d’alguns pagaments i cobraments, 
tot prenent els següents: 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.-  Que com a mínim un dels comptes corrents de l’Ajuntament de Sant 
Cugat estigui obert en una de les entitats de l’anomenada banca ètica. 
 
 SEGON.- Que com a primera mesura es traspassi a aquest compte la gestió 
d’alguna partida significativa, per exemple la dedicada a Cooperació al 
Desenvolupament, Solidaritat i Cultura de la Pau, o qualsevol que sigui el nom 
adoptat per a una partida anàloga en el pressupost de 2012. 
 
 TERCER.-  Que l’Ajuntament, quan es proposi fer inversions financeres de 
caràcter temporal per optimitzar la rendibilitat financera de les puntes de tresoreria 
que es puguin succeir, inclogui criteris de mesura del nivell de responsabilitat social 
de les entitats financeres licitadores en el barem de puntuació per a la seva 
adjudicació. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ ESMENES CiU 
 

 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Es tracta d’una moció presentada pel grup d’Iniciativa per 
Catalunya a favor de la responsabilitat financera i la banca ètica que després d’una 
introducció proposa qüestions que compartim, que caldria aprofundir en el 
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coneixement de les diferents eines de la banca ètica, que es pot exigir una major una 
major deontologia en el sistema i que podem donar suport a la banca ètica i que 
concreta en la moció original en quatre propostes amb les quals ens hem sentit 
bastant còmodes en línies generals però que ens hem vist en la necessitat de 
proposar esmenes en el tercer i quart punt. El tercer acord de la moció instava a 
l’ajuntament a realitzar una inversió socialment responsable de part dels seus dipòsits 
en alguna entitat de banca ètica; hem proposat una esmena que diu: “Que 
l’Ajuntament, quan es proposi fer inversions financeres de caràcter temporal per 
optimitzar la rendibilitat financera de les puntes de tresoreria que es puguin succeir, 
inclogui criteris de mesura del nivell de responsabilitat social de les entitats financeres 
licitadores en el barem de puntuació per a la seva adjudicació”. Aquí es tracta 
senzillament de que l’ajuntament no sempre fa inversions financeres d’aquesta 
naturalesa, de fet els darrers mesos no s’han fet i no hi ha previsió de que en els 
propers mesos se’n facin, per tant ens semblava que podia obligar a una certa 
disposició a un servei financer que en aquest moment no hi ha previsió de fer. 
Finalment, en el quart acord demanaven: “Que en els plecs de condicions per a 
l’adquisició de crèdit o altres serveis financers s’exigeixi a les entitats una declaració 
de compromís ètic en les seves activitats, els seus productes financers, les empreses 
o grups en que inverteixi, etc.”, i no perquè no compartim l’esperit del que es proposa 
però sí que davant d’un cert grau de desconeixement de quantes entitats financeres 
són capaces de demostrar en una suposada licitació documentalment aquests 
compromisos i davant de que en la conjuntura actual en la qual costa molt que el 
nombre d’entitats financeres que concorren a les licitacions de les operacions de 
crèdit sigui el que venia sent fins l’any 2007 o 2008, doncs hem pensat i hem acordat 
conjuntament amb el proponent que podríem retirar aquest punt i que l’essència de la 
moció quedarà perfectament protegida amb aquestes dues esmenes. Li agraeixo molt 
la flexibilitat, com altres vegades. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. JOAN CALDERÓN, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Com ja ha anunciat el Sr. Brugarolas, evidentment el grup d’Iniciativa en aquest cas 
acceptaria les dues esmenes, la de modificació del tercer acord i la supressió del 
quart, perquè entenem que la voluntat d’aquesta moció era posar sobre la taula en un 
moment difícil, en un moment on les entitats financeres molt sovint tenen un 
comportament condemnable, un moment on els directius es jubilen amb grans 
jubilacions, en moments on desnonen a famílies i no busquen solucions, en moments 
on a més a més s’han injectat gran quantitat de capital públic amb poca 
transparència, sense saber realment a quines entitats i quines quantitats s’han fet, 
enlloc d’intentar salvar les persones hem salvat bancs. Jo crec que a petits grans de 
sorra, com per exemple treballar amb entitats com són la banca ètica, entitats 
financeres que són transparents, que expliquen el que fan, dediquen els recursos i els 
dipòsits en projectes ecològics i de responsabilitat social. Entenem que qualsevol petit 
pas que es pugui fer, en aquest cas des d’un ajuntament, des de l’administració més 
propera a la ciutadania, és important per posar aquest tema sobre la taula. Agrair 
l’actitud de l’equip de govern, en aquest cas personalitzada en el Sr. Brugarolas, i 
esperar el suport de la resta de grups. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
Evidentment des de la CUP votarem a favor d’aquesta moció, de fet ho dèiem en el 
programa, se’ns han avançat, és una d’aquelles coses que fa una mica de ràbia a 
vegades però donarem tot el nostre suport. Creiem que qualsevol iniciativa en aquest 
sentit de que els diners vagin a llocs ètics en comptes de llocs no ètics, com la 
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majoria dels bancs actualment i les antigues Caixes que ja quasi no existeixen, doncs 
és positiu. Votarem a favor perquè més enllà dels acords que es prenguin en aquest 
document creiem que és important treure aquest debat, en Joan Calderón ho 
explicava que la crisi que patim ara està posant de manifest això, com funcionen els 
bancs, com funcionen realment, o sigui quina distància hi ha entre com han de 
funcionar i com funcionen actualment. Avui s’ha parlat de marxisme aquí, a mi no em 
fa cap vergonya dir que sóc marxista i per tant crec que des de l’àmbit municipal és el 
màxim que podem fer ara mateix, però és important aquest tipus de mocions per 
anar-nos fent canviar de xip i pensar que això és un pas, és un estadi, i el següent és 
la nacionalització de la banca. Ja sé que algú fa escarafalls, s’estira dels cabells i 
s’agafa a la cadira però només dir perquè la gent es tranquil·litzi que la banca ja està 
nacionalitzada actualment, només el 50% per això, només quan perd els diners 
nacionals, els diners de tots, van cap els rics i quan guanyen no està nacionalitzada, 
per tant només ens queda un 50%, o sigui que ens queda poca feina. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: En la línia que heu expressat i que ha expressat també el company de 
la CUP, si bé és cert que ja es feia jo crec que la moció que presenta Iniciativa i que 
consta en el programa també nostre i pel que has dit també en el vostre és 
necessària i adequada. També és important i de fet ja s’ha dit que a part de tenir els 
comptes en banca ètica que publicitem en què s’estan realitzant aquestes inversions 
jo crec que és important també que es faci. Calen donar passos, ja sé que molt sovint 
el fet que no hi hagi molts bancs és molt possible que els interessos siguin menors 
que en d’altres costats però parlàvem l’altre dia també en la Junta de Portaveus que a 
vegades la contribució dels ajuntaments i dels ens públics al desenvolupament i la 
solidaritat també es pot fer i també s’ha de fer amb aquestes actituds que jo crec que 
són exemplars. Nosaltres donarem suport a aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Només fer referència a que el Partit Popular no comparteix els ideals marxistes, és 
evident, però sembla que sí que compartim amb la CUP algun ideal de caràcter ètic. 
Em sembla molt correcta aquesta moció i per tant la recolzem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CiU: Ara per intervenir molt breument a favor no ja de les esmenes 
sinó del conjunt de la moció i per aportar l’explicació de que arrel d’alguna altra moció, 
d’algun altre acord del govern amb l’oposició d’anys enrere l’Ajuntament ja té obert en 
aquest moment un compte corrent des del passat mes de novembre precisament amb 
una d’aquestes entitats considerades de la banca ètica, que és Triodos, el té obert 
des del dia 2 de novembre, és un compte corrent que ja ha tingut algun petit 
moviment però que es preveu un moviment molt més important i que concretament 
s’ha tramitat a la Generalitat que canalitzi a través d’aquest compte corrent les 
aportacions de les subvencions que fan referència als serveis socials, per tant estem 
parlant d’una quantitat molt important que passarà per aquest compte corrent, tot i 
que els he de referir també i que són aspectes que segurament la pròpia dinàmica 
d’aquest mercat ajudarà a que millori, de que se’ns comunica que hi ha una certa 
dificultat operativa per treballar amb aquest tipus d’entitats, són petites, tenen una 
sola oficina a Barcelona i una mecànica potser no tan àgil encara, no tan àgil de 
moment, com altres entitats financeres, però queda reflectida d’aquesta manera la 
voluntat de l’ajuntament de donar suport a aquest tipus d’iniciatives. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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 (La present moció fou aprovada per assentiment dels 25 membres 
electius presents). 
 
PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS  
 
 12.- DACIÓ DE COMPTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS DE 
LA CIUTAT. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de la constitució formal per al nou mandat 
municipal en data 14 de desembre actual al Saló de Plens de l’Ajuntament del nou 
Consell d’Infants, la creació del qual com a espai estable de participació per als nens i 
nenes de la ciutat fou aprovada per unanimitat junt amb el seu Reglament de 
Funcionament pel Ple municipal en sessió ordinària de 21 de juny de 2010, trobant-se 
previst aquest òrgan de participació de caràcter consultiu en l’art. 43 del vigent 
Reglament de Participació Ciutadana i està format per infants de 10 a 12 anys que 
estudien 5è i 6è de primària a les escoles del municipi. La seva  funció és aportar la 
visió que els nens i les nenes tenen sobre el municipi i la realitat que els envolta als 
responsables polítics del municipi, per tal que la seva opinió sigui tinguda en compte a 
l’hora de prendre decisions que els afecten com a ciutadans, essent en conseqüència 
el Consell d’Infants fonamentalment un espai de participació dels nois i noies amb 
conseqüències i efectes educatius perquè també els permet aprendre a participar 
socialment i els ofereix l’oportunitat de veure com són les relacions entre els 
ciutadans i l’Ajuntament. 
 
 Enguany, les escoles que participen en aquest projecte són les següents: 
 
• Escola Collserola  
• Escola Gerbert d’Orlach 
• Escola Joan Maragall 
• Escola L’Olivera 
• Escola La Floresta 
• Escola Pins del Vallès 
• Escola Àgora 
• Escola Avenç 
• Escola La Farga 
• Escola Santa Isabel 
• Escola Thau 
• Escola Catalunya 
 

En l’esmentada sessió constitutiva la composició del Consell d’Infants va 
quedar establerta en els següents termes:  
 
-Presidenta: Mercè Conesa, alcaldessa  
-Sotspresidenta primera: Susanna Pellicer, tinenta d’alcalde de Serveis a la 
Ciutadania  
-Sotspresidenta segona:   Esther Salat, regidora d’Educació. 
-Sotspresident tercer:  Àlex Castillo Pere 
-Sotspresidenta quarta: Maria Torner del Barrio 
 
Membres: 
 
-Sergi Casau Pueyo  
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-Daniela Socias Salvo 
-Àlex Clusella Baratech 
-Albert Azcárate Sánchez 
-Mireia Colet Vallès 
-Xavier Corberó Biosca 
-Júlia Cebrian Bote 
-Miquel Ubach Soto 
-Nil Payeras Carreño 
-Marc Tàrrega Simon 
-Gerard Terrés Pueyo 
-Àlex Bonet Sàrries 
-Carlota Olmos Giménez 
-Júlia Barbany Lara 
-Lucas Oliver Jané 
-Mario Esteban de Urmeneta 
-Ángel Diaz Fernández 
-Guillermo Redón Alonso 
-Carme Gausa Ramon 
-Clara Pascual Martín 
-Laura Hélices Hernández 
-Pau Royo Camañes 
 
Tècnics municipals: Olga Giner i Albert Mallol 
Dinamitzadora: Georgina Casas 
 
 La sessió de constitució va comptar amb la participació dels següents regidors 
en representació dels grups polítics municipals: 
 
- Cristina Paraira, com a regidora representant de CiU 
- Maria Dolors Domènech, com a regidora representant del PP 
- Ferran Villaseñor, com a regidor representant del PSC 
- Joan Calderón, com a regidor representant de IC-V 
- Guim Pros, com a regidor representant de la CUP 
 
 L’encàrrec de treball als membres del Consell realitzat aquest curs per 
l’alcaldessa és la programació infantil de la Festa Major. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
PARAIRA: Es tracta de donar compte de que el passat dia 14 de desembre es va 
constituir el Consell d’Infants que ja saben que es va aprovar per Reglament el 21 de 
juny de 2010, que està format per infants de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de 
Primària, de les escoles del municipi, que en aquesta ocasió han participat 12 
escoles, més que l’edició de l’any passat, que el Consell està constituït per una 
Presidència, i 4 sots-presidències, que també hi formen part els infants, 2 
representants i després que hi ha 22 nens que amb les seves aportacions poden 
aprendre i començar a participar en les decisions que els puguin afectar a la ciutat. Es 
va fer una avaluació de demandes que s’havien fet, se’ls va explicar quines es podien 
incorporar i van poder veure que aprenent amb el diàleg i també les seves 
aportacions tenen una resposta i veuran feta realitat alguna d’aquestes peticions i 
després l’Alcaldessa els va encomanar un nou encàrrec per a que treballin aquest 
curs que és que pensin quines són les activitats de Festa Major infantils que els 
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agradaria que a la ciutat hi hagués per a nens de la seva edat. I senzillament és donar 
compte d’això. Crec que va ser un acte on també hi havia representats els diferents 
portaveus. 
 
 13.- DACIÓ DE COMPTE DE DESIGNACIÓ PARCIAL DE REPRESENTANTS 
DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VEÏNS EN ELS CONSELLS DE BARRI. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de les següents designacions comunicades per 
part de diverses associacions veïnals i entitats del municipi dels corresponents 
representants designats per a formar part com a membres dels 5 Consells de barri de 
conformitat amb la composició establerta per l’art. 37 del Reglament de Participació 
Ciutadana, tot deixant-se constància que per part d’algunes associacions i entitats 
encara no ha estat comunicada la designació en resposta a la carta de la regidoria 
delegada de Presidència, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, amb 
posteriors reiteracions a través de correu electrònic i per via telefònica: 
 
Consell de barri del Centre Oest 
 
Associació Veïnal del Centre-Estació  Sr. Marc Aureli Villoro Villoro (titular) 
     Sr. Joan Fisas i Rovira (suplent) 
Associació Excursionista Altiplà  Sr. Antoni Casals i Gaspar (titular) 
     Sra. Mª Gemma García i Higón (suplent) 
Cooperativa Estel SCCL  Sra. Rut Herbera Citoler 
 
Consell de barri del Centre Est 
 
Centro Popular Andaluz   Sr. Antonio Rodríguez Ales 
Associació de Veïns del Monestir  Sr. Andrés Ares Malalana 
Fundació privada Jeroni de Moragas Sr. Ferran Sant i Granados 
Ateneu Santcugatenc   Sra. Margarida Cleris Collelldemont 
 
Consell de barri de les Planes 
 
Casal Gent Gran “Racó de l’Amistat” Sr. Carlos Granado González 
AAVV de les Planes   Sr. Sergio Torres Marco 
Associació Salvem el Teatre El Molino Sra. Mª Àngels Cuadras i Avellana 
 
Consell de barri de la Floresta 
 
AAVVPP de Sol i Aire   Sr. Manel Soler i Mateu (Coordinador) 
     Sr. Plácido Cuenca i Valdelvira (suplent) 
AAVV Barri de Mas Fortuny   Sr. Joan Canadell i García  
     Sr. Manuel Fernández i Carrasco 
AAVV La Serreta-Bosc d’en Saladrigues   Sr. Xavier Castro Gros 
     Sra. Elisenda Tortajada Flores 
Associació La Muntanyesa  Sra. Yolanda Sans Rosell 
  
Consell de barri de Mira-sol 
 
AAVV de Can Mates    Sr. Pep Ordóñez Pagés  
AAVV Sant Joan de Mira-sol  Sra. Inmaculada Valderrama Galera 
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AAVVPP de Mas Gener  Sr. Josep Lluís Lolo Vide 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. CAROL: Es tracta d’una dació de compte parcial i 
el mes de gener farem una altra dació de compte d’aquelles associacions que per la 
raó que sigui no ens han fet arribar el seu representant. El fet que fem una altra 
designació parcial, dació de compte parcial el gener, no exclou la possibilitat de 
convocar els Consells de Barri al més aviat possible. A ser possible a començaments 
de gener. Es tracta de les Associacions i representants que ens han fet arribar fins el 
dia d’avui. Tal i com hem dit, la resta les deixaríem per dació de compte en el Ple de 
gener. 
 
 (Es fa constar que l’Alcaldia s’absenta momentàniament del Saló de 
Sessions, assumint en unitat d’acte les funcions de Presidenta acctal. la 
primera tinent d’alcalde Sra. Paraira). 
 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE REDUCCIÓ ECONÒMICA DEL SERVEI 
DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS PÚBLICS DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXP. NÚM. 107/10). 
 
 El Ple municipal en sessió celebrada el 17 de gener de 2011 va aprovar 
expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment obert i tramitació 
ordinària del contracte dels serveis de conservació i manteniment dels parcs i jardins 
públics de Sant Cugat del Vallès i en els mateixos termes aprovà els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de Condicions Tècniques que 
regeixen el contracte convocant a l’efecte, licitació pública mitjançant anuncis a inserir 
en els diaris oficials i al perfil del contractant d’acord amb els preceptes legals 
aplicables. 
 
 L’import anual de licitació del contracte ascendeix a 3.107.080,96 €/any (IVA 
inclòs), corresponent un import total del contracte pels 4 anys de durada inicial de 
12.428.323,84 € (IVA inclòs) amb distribució en 5 sectors, individuals i agregats 
(agregacions màximes de 2 sectors limítrofes per lot). 
 
 De conformitat amb els antecedents obrants a l’expedient de contractació, ha 
estat admeses al procediment licitatori les empreses que tot seguit es relacionen: 
 

1 ELIA:  Culticesped Jardineria Floristeria Elia, S.L.    
2 ACCIONA   Medio Ambiente    
3 GARDEN TONA 
4 CESPA  
5 VALORIZA,  Servicios Medioambientales 
6 UTE :  SANTIN Jardineria i Paisatge,S.L. –TALIO 
7 MOIX 
8 ESPAIS VERDS DEL VALLÈS 
9 FCC 
10 ROMERO POLO 
11 URBASER 
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12 AMBITEC 
13 TALHER 
14 ÀREA VERDA 
15 EL CEDRE 
16 INDITEC+VIASFALT 
17 EULEN    
18 AMBIENTALIA  Medi Ambient 

 
 Actualment l’expedient es troba en tràmit d’emissió, per part dels Serveis 
tècnics municipals, d’informe valoratiu de l’oferta tècnica continguda al sobre núm. 2, 
quina obertura va tenir lloc el dia 3 de maig de 2011 en acte públic de la Mesa de 
Contractació. 
 
 Mitjançant escrit de data 30 de novembre de 2011, el Tinent d’Alcalde de 
Territori i Sostenibilitat ha interessat l’emissió d’informe tècnic en el qual es reculli la 
procedència d’una reducció de l’ordre del 15% respecte del volum econòmic del 
contracte de referència, prèviament determinada per part d’Alcaldia i l’equip de govern 
en base a raons de conjuntura econòmica general i de conformitat amb el marc legal 
bàsic estatal sobre estabilitat pressupostària del Sector Públic i sobre pressupostos i 
règim econòmic-financer de les entitats locals el qual contempli, de manera sintètica 
però suficient en línies generals, els extrems que tot seguit s’indiquen: 
 
1) Viabilitat econòmica del contracte amb la reducció del 15% en cadascun dels 5 

sectors delimitats. 
2) Possibilitat d’implementar l’esmentada reducció de manera que es preservin els 

nivells essencials de suficiència i qualitat prestacional del servei. 
3) Descripció genèrica de la metodologia aplicable en la pràctica amb enunciació dels 

punts, elements o extrems a modificar que permetin la reducció del 15% amb el 
manteniment dels estàndards essencials de suficiència i qualitat del servei. 

4) Possibilitat de modulació adaptativa tècnica durant l’execució del contracte de 
manera coordinada amb les empreses que resultin adjudicatàries i en aquest sentit 
d’introducció dinàmica d’ajustaments i/o adaptacions en els diversos sectors en 
ordre a mantenir la reducció econòmica del 15% en les condicions més òptimes 
assolibles. 

5) Anàlisi de qualsevol altre extrem connex i/o complementari que tècnicament es 
consideri procedent en ordre a la millor justificació o explicitació dels anteriors 
punts. 

 
 Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Paisatge i Verd Urbà de data 2 de 
desembre de 2011 el qual en síntesi informa favorablement envers la viabilitat 
econòmica del contracte amb la reducció del 15% en cadascun dels sector i els 
agrupats, preservant uns nivells estàndards bàsics essencials de suficiència i qualitat 
mínims prestacionals del servei amb la possibilitat de modulació adaptativa tècnica 
durant l’execució del contracte de manera coordinada amb les empreses que resultin 
adjudicatàries aplicant criteris de reduccions tècniques prèviament seleccionades, 
prioritzades i proporcionals. 
 
 Atès la prerrogativa que ostenta l’Administració Pública envers els contractes 
administratius en el sentit d’interpretar-los i modificar-los quan raons d’interès públic 
degudament justificades ho facin necessari. 
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 Atès que la reducció econòmica del 15% que es planteja serà aplicada de 
forma proporcional i adequada, en el sentit de modulació adaptativa tècnica, sobre la 
totalitat de les prestacions objecte del contracte i de forma individualitzada i coherent 
per a cadascun dels sector sobre el preu d’adjudicació, les ofertes econòmiques 
(sobre número 3) presentades per les empreses licitadores son vàlides i mantenen la 
seva plena virtualitat jurídica.  
 
 Atès que de conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’òrgan 
de contractació és el Ple Municipal, es proposa  l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
 1r.- APROVAR la reducció el 15% respecte del volum econòmic del contracte 
de  “Conservació i manteniment de parcs i jardins públics”, en base a raons de 
conjuntura econòmica general i de conformitat amb el marc legal bàsic estatal sobre 
estabilitat pressupostària del Sector Públic i sobre pressupostos i règim econòmic-
financer de les entitats locals, amb reducció del 15% en cadascun dels sector i els 
agrupats, preservant uns nivells estàndards bàsics essencials de suficiència i qualitat 
mínims prestacionals del servei amb la possibilitat de modulació adaptativa tècnica 
durant l’execució del contracte de manera coordinada amb les empreses que resultin 
adjudicatàries aplicant criteris de reduccions tècniques prèviament seleccionades, 
prioritzades i proporcionals mantenint inalterats la resta de clausulat dels Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars i dels Plecs de Prescripcions Tècniques que 
regeixen el contracte.  
 
 L’anterior reducció percentual s’aplicarà de forma automàtica sobre el preu que 
cada licitador hagi ofertat podent els licitadors, abans de la data que s’assenyali per a 
l’obertura del sobre núm. 3, retirar la seva plica sense imposició de cap penalitat o 
sanció,  en cas de disconformitat amb la mesura adoptada. 
 
 2n.- NOTIFICAR els precedents acords als licitadors de conformitat amb els 
articles 58 a 61 de la llei 30/1992 de règim jurídic de les Administracions Públiques i el 
procediment administratiu comú i donar trasllat a l’àmbit gestor, a la Intervenció i a la 
Tresoreria municipal als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. ROMERO: 
Gràcies, Alcaldessa accidental. Bon vespre a tothom. Complint amb el mandat, amb 
la instrucció, amb les directrius de partida d’intentar disminuir els costos de 
manteniment i de consum de les diferents partides de l’Ajuntament, portem aquest 
punt al Ple. Fa setmanes estem treballant les diferents àrees de l’Ajuntament per 
intentar solucionar el pressupost amb baixades en temes dels costos ordinaris, amb 
la despesa corrent. Estem treballant des de fa setmanes, però aquest punt d’avui té 
una singularitat, una peculiaritat, la partida de manteniment de parcs i jardins de la 
ciutat, estem en ple concurs d’adjudicació, és a dir, estem en ple concurs, s’han 
presentat 18 empreses pel concurs de manteniment dels jardins de la ciutat i per tant, 
tenim clara l’obligació de fer-ho el més transparent possible i per tant aquest tema el 
portem al Ple perquè cap de les 18 empreses que s’ha presentat puguin al·legar 
manca d’informació. Per tant, per això ho portem avui. La intenció és abaixar els 
costos de manteniment un 15%, és a dir, un estalvi, aproximadament de 420.000 
euros per l’Ajuntament que podria arribar a 600.000 euros si les empreses sumen un 
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10% més que segons el plec de condicions poden sumar, és a dir, estem parlant d’un 
estalvi del voltant del 25%. Ho portem a Ple per poder avisar amb antelació a les 
empreses. No és igual avisar a les empreses a posteriori que avisar amb antelació 
per a que puguin acceptar o no les condicions imposades per l’Ajuntament. Hem 
demanat informació al Servei de Paisatge Urbà de l’Ajuntament, han informat 
favorablement de que podem estalviar aquests diners sense afectar el servei 
essencial, és a dir, afectarà a la freqüència, per exemple, hem de passar d’una 
vegada a la setmana a segar la gespa, passarem cada nou o deu dies. Afectarà al 
tema estètic, però no afectarà a la salut de les plantes i dels arbres. Per tant, no 
s’afecta la presència del servei. I també hem demanat consell als Serveis Jurídics, 
hem demanat consell a Secretaria General, també a Intervenció, per actuar de la 
millor manera possible sense afectar la transparència que ha de ser una norma. Per 
tant, i després de consultar amb tothom ho portem a Ple per a poder adreçar a les 
empreses amb antelació. 
 
 (En aquest moment es reincorpora l’Alcaldessa, tot assumint de manera 
coetània en unitat d’acte les funcions de Presidència de l’òrgan col·legiat). 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, en el marc de la Comissió Informativa va ser 
explicada abastament aquesta reducció lligada a una realitat econòmica. Bé, no sé si 
ho aconseguirem bé o malament però és el que hi ha, hi entenc que també s’han de 
reduir per la majoria dels àmbits i aquest és un àmbit que en tots els informes diuen 
que bé, pot ser reduïble. Evidentment, hi ha dues coses a considerar. La primera és: 
home, ho podíem haver reduït abans. I la segona, ens preocupa, entenc que a l’equip 
de govern també, ens preocupa que la reducció no sigui homogènia en el conjunt del 
municipi sinó que es mantinguin en determinades zones i en altres com els districtes 
desaparegui allò poquet que hi havia. Per tant, nosaltres votarem favorablement. Els 
volem demanar en tot cas que aquest criteri no prevalgui i hi hagi un criteri d’una certa 
uniformitat. Ara, evidentment, amb una reducció del 15 més el 10 els miracles a 
Lourdes, però estem en un moment on toca, segurament, reduir aquí, per fer despesa 
social. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 24 
membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 
regidor Sr. Carol). 
 
 15.- PROPOSTA D’AVANÇ DE PLA ESPECIAL PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’UNA EBAR A L’ÀMBIT DE CAN BORRULL. (EXP. NÚM. 82005/11). 
 
 1r.- DONAR CONFORMITAT a la proposta d’avanç de Pla Especial per a la 
implantació d’una estació de bombament d’aigües residuals a l’àmbit de Can Borrull, 
d’iniciativa pública municipal, d’acord amb la documentació elaborada per part dels 
tècnics municipals adscrits al Servei de Planejament i Gestió de l’Àmbit de Territori i 
Qualitat Urbana i ELEVAR la documentació a l’òrgan ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes del seu pronunciament envers la necessitat o no que aquest 
projecte es sotmeti a avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb el que determina 
l’article 16 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, d’àmbit estatal. 
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 2n.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació de Propietaris del sector de 
Can Borrull. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Primer 
de tot volia fer una matisació: EBAR vol dir estació de bombeig, ho dic per a que no 
passin coses com varen passar a l’altre Ple. Es tracta d’iniciar la tramitació ambiental 
per implantar una estació de bombeig definitiva d’aigües residuals amb una canonada 
d’impulsió. S’ha de destacar que actualment ja hi ha una estació de bombeig de 
caràcter provisional, aquesta la mantindrem com a maquinària auxiliar. També cal fer 
esment, que aquest expedient és inici per a la sol·licitud a Medi Ambient de l’informe 
d’abast sobre l’impacte ambiental per a poder procedir després a l’aprovació inicial 
del document que presentem avui. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents, en haver-se reincorporat a la sessió el regidor Sr. 
Carol). 
 
 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA PARCIAL AL SECTOR TURÓ DE CAN MATAS-CTRA. DE 
VALLVIDRERA. (EXP. NÚM. 81001/11). 
 
 1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’art. 65, en 
relació a l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte de Modificació puntual del Pla 
Parcial al sector Turó de Can Matas - Ctra. de Vallvidrera, promogut per la Junta de 
Compensació del Pla Parcial del sector Turó de Can Matas – Ctra. de Vallvidrera, i 
elaborat per part de Punt Estudi d’Arquitectura, SLP, amb les determinacions que es 
desprenen dels informes tècnics i jurídics emesos a l’efecte, i que s’incorporen a la 
proposta com a motivació específica, d’acord amb el que determina l’art. 89.5) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
 2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, per termini d’UN MES a 
partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província en un diari de major circulació, premsa local, tauler d’edictes municipal 
i mitjans telemàtics, de la forma legalment prevista i NOTIFICAR el present acord a 
tots els propietaris afectats per l’àmbit territorial del projecte d’iniciativa privada, 
segons el que preveu l’art. 102.3.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 23 d’agost. 
 
 3r.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’art. 85.5) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 4t.- APROVAR PROVISIONALMENT l’esmentada figura de planejament 
sempre que superats els terminis assenyalats en el punt segon anterior no s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació davant el projecte de Modificació puntual del 
Pla Parcial al sector Turó de Can Matas - Ctra. de Vallvidrera, i REMETRE l’expedient 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona juntament amb els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment 
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de l’art. 18.4) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per tal d’interessar llur aprovació definitiva, segons 
allò que preveu l’art. 80 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. 
 
 5è.- NOTIFICAR el present acord al President i Secretari de la Junta de 
Compensació del Pla Parcial d’Ordenació del sector Turó de Can Matas – Ctra. de 
Vallvidrera. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Aquest 
és un tema breu. Es tracta d’ajustar planejament amb temes menors, tals com 
alineacions de vials, ajustos de límits. Proporciona un lleuger increment de zones 
verdes, arran de 4.000 m2. Incorpora una obra extrasectorial que seria la mitja 
rotonda pendent d’executar a la Carretera de Rubí i ajustem les alineacions de vialitat 
al sector amb les previstes al Bell Indret. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Una pregunta que és un dubte que no l’he pogut fer 
abans perquè ens ha sorgit després de la Comissió Informativa: entenc que apart del 
que vostè ha explicat estem parlant d’una modificació del que seria el Pla 
d’equipaments, a la zona de Can Mates, on s’entra un equipament d’ús religiós, que 
seria una modificació de tota aquesta zona del voltant de 13.118 m2. Potser ens hem 
mogut de lloc, si no és així, evidentment votarem a favor, si és així els demanaríem si 
aquesta inclusió que ja ve d’altres aprovacions, per exemple, de final de 2010, quan 
vostè, Sra. Alcaldessa va manifestar, recordem, és la de Valldoreix, la zona de 
l’Església de Valldoreix – Turó de Can Mates, si m’estic equivocant m’ho diuen i ja no 
continuaria en tot cas. Si aquesta zona vostè va dir en el seu moment que d’entrada, 
la permuta d’aquell terreny a Can Mates, per tant, agafaria una zona d’equipaments 
del que ja hi era, destinat a educatiu, cultural i esportiu, i es posaria aquest religiós, 
vostè va dir que això no representaria cap problema perquè els estudis de tota 
aquella zona expliquen que no caldrien més metres d’equipament dels que 
anomenava anteriorment. Jo els demanaria, entenc, si vostès ho porten aquí, és que 
no caldran més equipaments culturals, esportius, educatius en aquella zona. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA 
(RESPOSTA): Intentaré respondre-li a la seva pregunta. El que presentem aquí és un 
refós del que es va fer anteriorment, és a dir, modifiquem límits i adjuntem petites 
alineacions de vials. Per tant, el que ja hi havia anteriorment s’hi manté. L’he respost? 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Si, però, potser m’he explicat malament, segur que m’he 
explicat malament. En el planejament vigent no hi sortia l’aspecte cultural i religiós, a 
la proposta sí, equipament ee1docent, inclòs Escola Bressol, esportiu, religiós. Els 
metres són els mateixos, evidentment no pot ser d’una altra manera, però sí que hi ha 
una reducció substancial del docent, esportiu, cultural, sanitari, assistencial, que 
potser és molt tècnic, però la pregunta és la què hem fet, no estem qüestionant el 
desenvolupament, sinó és això.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Miraran de respondre-li. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Miraré 
de respondre-li. Ara mateix no sé la resposta correcta. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Llàstima que no hagi fet arribar la pregunta en 
aquests dies, perquè li podríem de ben segur haver aclarit. Jo entenc que en el 
Planejament General i en el Pla Parcial es fixen els estàndards d’equipaments i per 
tant, aquests estàndards d’equipaments són inalterables. En tot cas, el que sí ara jo 
desconec concretament quina és la situació concreta de metratges, però entenc que 
dins el concepte equipaments el Pla General admet tots aquests, també el religiós, 
evidentment, l’esportiu, el sanitari-assistencial, tots els que vostè comentava. Jo 
entenc que això no té per què alterar en cap cas el Pla d’Equipaments. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Dos 
petits matisos. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt breument Sr. Casajoana. Endavant. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: El sostre 
d’equipaments no es redueix, és el mateix. Això per a començar. I segon, en 
qualsevol cas estem en aprovació inicial, a la provisional sempre es pot adjuntar el 
matís d’ús que volguéssim. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, és evident que no es redueixen equipaments, el que sí 
que es redueixen són els usos ampliant a ús religiós -pàgina 3 de la proposta que 
portem a Ple-. Jo estic segur amb tot el que vostès diuen, en el nostre Grup, davant el 
dubte i evidentment davant de que els hem tramès la pregunta no sé si tard o no, ens 
abstindrem positivament i votarem favorablement a la segona aprovació una vegada 
que ho haguem parlat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    19 (CiU i PP) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:     6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
 
 17.- PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ PER A AFAVORIR LA IMPLANTACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL AL 
MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXP. NÚM. 83002/09). 
 
 1r.- INSTAR de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a l’empara 
del que determina l’art. 105.2) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i art. 117 en 
relació a l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, rectificació d’errada material detectada en la Modificació 
puntual de la normativa del Pla General Metropolità per a afavorir la implantació de 
l’ús comercial al municipi de Sant Cugat del Vallès, aprovat pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 4 de febrer de 
2010 i publicat en el DOGC de data 23 de febrer de 2010, en els mateixos termes de 
l’informe elaborat per part de l’arquitecte municipal adscrit a l’àmbit de Territori i 
Qualitat Urbana i que literalment en la part d’interès diu: 
 
“ A la seva disposició final del seu apartat normatiu, pel qual es modifica l’article 302 
de les NN.UU. del PGM, allà on diu: 
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“En aquesta zona s’admeten els següents usos: 
 
(...) 
 
3r.- Comercial. S’admet en edificis exclusius sense limitació i a la planta baixa dels 
edificis d’habitatge plurifamiliar, fins un màxim de superfície del local de mil cinc-cents 
metres quadrats (1.500 m²). En àrees d’habitatge plurifamiliar, s’admeten locals de 
fins vuit-cents metres quadrats (800 m²).  
 
(...)” 
 
Ha de dir: 
 
“En aquesta zona s’admeten els següents usos: 
 
(...) 
 
3r.- Comercial. S’admet en edificis exclusius sense limitació i a la planta baixa dels 
edificis d’habitatge plurifamiliar, fins un màxim de superfície del local de mil cinc-cents 
metres quadrats (1.500 m²). En àrees d’habitatge unifamiliar, s’admeten locals de 
fins vuit-cents metres quadrats (800 m²).  
 
(...)” 
 
 2n.- REMETRE aquesta correcció d’errada a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona, als efectes que procedeixi a esmenar el projecte de 
Modificació puntual de la normativa del Pla General Metropolità per a afavorir la 
implantació de l’ús comercial al municipi de Sant Cugat del Vallès, en els mateixos 
termes de la documentació elaborada a l’efecte i publicar-la de la forma legalment 
determinada. 
 
 3r.- NOTIFICAR el present acord al Servei de Comerç de l’Àmbit de Gestió de 
Governança i Economia. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Avia’m. 
Es tracta de corregir un error material i aportar l’esmena que corregeix l’error que hi 
havia anteriorment. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES A 
L’ÀMBIT DE CAN BARATA. (EXP. NÚM. 83010/11). 
 
 1r.- APROVAR, d’acord amb el que determina l’art. 73.1) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei d’Urbanisme, en relació a 
l’art. 102 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu 
Reglament, la suspensió potestativa de la tramitació de plans urbanístics derivats i de 
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projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, que afecta a l’àmbit de Can Barata, en els àmbits en que les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, per termini 
d’UN ANY, procedint a publicar el corresponent edicte que incorporarà l’àmbit 
territorial de suspensió en els termes previstos en el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, als efectes de poder elaborar el corresponent projecte de modificació 
puntual i transcripció del Pla General Metropolità i planejament vigent en l’àmbit de 
Can Barata, afectat per la suspensió, sense perjudici d’aquelles actuacions 
administratives necessàries, mitjançant ordres d’execució i/o llicències urbanístiques, 
per tal de garantir les condicions objectives de seguretat i salubritat de les 
edificacions i instal·lacions existents, referit a l’àmbit de referència. 
 
 2n.- APROVAR documentació planimètrica elaborada per part dels tècnics 
municipals relativa a la delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències al 
sector de Can Barata, en els termes del que determina l’art. 102.1) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, en relació a l’art. 8.5.a) del Decret Legislatiu 1/2010. 
 
 3r.- PUBLICAR el contingut del present acord mitjançant edictes a inserir en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major circulació, premsa local i pàgina 
web municipal, d’acord amb el que determina l’art. 73.3) del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, juntament amb la documentació planimètrica elaborada a l’efecte. 
 
 4t.- ENCARREGAR al Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Àmbit 
de Territori i Qualitat Urbana, l’elaboració del projecte de modificació puntual i 
transcripció del Pla General Metropolità i planejament vigent a l’àmbit de Can Barata. 
 
 5è.- NOTIFICAR el contingut del present acord a l’Associació de Veïns i 
Propietaris del sector de Can Barata, així com al Servei d’Intervenció en l’Edificació 
de la Direcció de Planificació Territorial de l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Es 
tracta, tal i com fem a totes les transcripcions de planejament, de fer una proposta de 
suspensió de llicències per tal de poder treballar amb una cartografia actualitzada i és 
un acte de precaució. En aquest cas l’àmbit de Can Barata té 42,5 hectàrees i aquest 
ajust ens permetrà fer una transcripció sobre la cartografia actual. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. També aprofito per agrair al 
President i Vicepresident de l’Associació de Veïns de Can Barata que són presents 
avui en aquest plenari. Benvinguts.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 19.- PROPOSTA DE FORMACIÓ DE SOBRANT DE VIAL AL PS. DE SANT 
MAGÍ, NÚM. 10. (EXP. UA92/11/05). 
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 1r.- CONSTATAR que el projecte de Transcripció a escala 1/1000 del Pla 
General Metropolità i planejament vigent en el Nucli Antic, aprovat per resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en 
data 13 de gener de 1999 i publicat en el DOGC de 18 de febrer de 1999, així com la 
correcció d’errada aprovada per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 25 de setembre de 2007, 
contempla, entre d’altres, la formació del següent efecte no utilitzable, no essent 
necessària la tramitació d’un expedient d’alteració jurídica de béns, d’acord amb el 
que determina l’art. 21 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, la descripció de la qual és: 
 
- Porció de terreny de forma de trapezi irregular de 17,9 m² de superfície, que es troba 
al Passeig de Sant Magí núm. 10 del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. 
Confronta, al Nord amb finques propietat de M. Teresa Garriga Raymi i d’Immobiliària 
Sant Cugat, SA, al Sud amb el carrer de Can Mates, a l’Est amb finca d’Antonio 
Santamaria i a l’Oest amb el Pg. de Sant Magí. 
 
 2n.- PROCEDIR a incorporar a l’epígraf corresponent de Béns Immobles de 
l’Inventari Municipal, d’acord amb allò que determina l’article 100 i concordants de 
l’esmentat Reglament de Patrimoni, amb el caràcter de bé patrimonial no utilitzable, la 
porció de terreny a que fa referència el punt primer anterior. 
 
 3r.- ADJUDICAR directament a favor del propietari i/o propietaris de les 
parcel·les confrontants que en resultin, l’esmentada porció de terreny de 17,9 m² que 
haurà d’adquirir-la com a efecte no utilitzable en compensació amb les cessions de 
terreny portades a terme en les finques de referència, d’acord amb el que determina 
l’art. 44 del Decret 336/1988, i sense perjudici de complimentar allò que determina 
l’art. 40 del Reglament del patrimoni dels ens locals, essent a càrrec dels 
adjudicataris totes les despeses derivades de l’elevació a escriptura pública notarial 
de l’esmentada adjudicació fins llur inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
 4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldessa-Presidenta i/o al Tinent d’Alcalde de Territori i 
Sostenibilitat, indistintament, per tal de subscriure documents administratius en ordre 
a interessar la inscripció en el Registre de la Propietat de la finca que passa a Bé 
Patrimonial de Propis de 17,9 m² i per subscriure la corresponent escriptura 
d'adjudicació, prèvia a la corresponent reglamentària tramitació, i quants altres 
documents puguin esdevenir legalment necessaris. 
 
 5è.- DELEGAR a la Junta de Govern Local l’adopció de quants acords 
complementaris puguin resultar necessaris, en ordre a la inscripció en el Registre de 
la Propietat de Sant Cugat del Vallès de l’esmentat sobrant de vial, així com 
adjudicació al titular dominical que hi confronta. 
 
 6è.- ELEVAR certificació del present acord al Registre de la Propietat de Sant 
Cugat del Vallès als efectes del que determina l’art. 119 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 7è.- SOL·LICITAR al Servei de Valoracions, Expropiacions i Disciplina 
Urbanística de l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana municipal informe de valoració de 
l’esmentat sobrant de vial. 
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 8è.- NOTIFICAR el present acord al legal representant d’Immobiliària Sant 
Cugat, SL, i a la Sra. M. Teresa Garriga Raymi en la seva qualitat de propietaris de 
les finques que hi confronten amb la parcel·la del Pg. de Sant Magí núm. 10. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Es 
tracta de fer un sobrant de vial d’una superfície de gairebé 18 m2 d’acord amb 
l’alineació que li correspon segons el planejament i procedim a la seva inscripció a 
favor de l’Ajuntament a efectes d’adjudicar-lo al propietari de la finca confrontant. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE CESSIÓ D’ÚS DE 
TERRENY MUNICIPAL A FAVOR DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX. (EXP. NÚM. UA92/08/04). 
 
 1r.- RESOLDRE al·legacions formulades per la que fou Presidenta de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, davant l’acord del Ple de la Corporació 
adoptat en data 20 d’octubre de 2008, pel qual es que va cedir l’ús d’una porció de 
terreny de 2.528 m² qualificats de zona 6b pel vigent Pla General Metropolità, que es 
troba a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 6 del Túnel de Sant Cebrià, de domini 
públic municipal, segons l’Inventari Municipal de Béns i que forma part del número de 
bé 588, a favor de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, als efectes de 
destinar-la a la instal·lació d’uns jocs infantils, d’acord amb la seva sol·licitud, i en les 
que sol·liciten la cessió d’ús de la totalitat de la parcel·la de 7.684,20 m² de superfície 
de titularitat municipal, havent-se d’indicar l’oportunitat de mantenir la resta de terreny 
a disposició de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de destinar-lo 
d’acord amb la seva qualificació urbanística a zona verda, clau 6b) a través del 
corresponent projecte d’urbanització de tot l’àmbit de Sant Cebrià. 
 
 2n.- APROVAR DEFINITIVAMENT amb el quòrum previst a l’art. 114.3.n) del 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació als arts. 
144.c) i 217 i d’acord amb el que determina l’art. 53 i següents del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, l’esmentat 
expedient de cessió d’ús d’una porció de terreny municipal de 2.528 m² qualificat de 
zona 6b pel vigent Pla General Metropolità, de domini públic municipal, segons 
l’Inventari Municipal de Béns i que forma part del número de bé 588, a favor de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, als efectes de destinar-la a la 
instal·lació d’uns jocs infantils, per temps indefinit, d’acord amb la seva sol·licitud, que 
es troba a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 6 del Túnel de Sant Cebrià, i que forma 
part de la major finca registral núm. 40.395, tenint en compte que consta a l‘expedient 
informe favorable de la Direcció General d’Administració Local, la descripció de la 
qual és: 
 
“URBANA: Porción de terreno destinada a zona verde, identificada como FINCA 
número 11. sita en la unidad de Actuación 6 del Plan Especial del Túnel de Sant 
Cebrià, del término de Sant Cugat de superficie, siete mil seiscientos ochenta y cuatro 
metros veinte decímetros cuadrados. LINDA, al Norte con la calle Cervantes; al Sur, 
con la Plaza de Can Cadena; al Este, parte con la parcela núm. 10 destinada a 
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equipamientos del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y parte con el Camino de 
Can Majó; y al Oeste con el Paseo de Olabarria” 
 
Inscripció: Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, al Tom 
1878, Llibre 992, foli 179, finca 40.395. 
 
Es correspon al número de bé 588 de l’Inventari de Béns Municipal i té la naturalesa 
de domini públic adscrit a ús públic. 
 
Referència cadastral: 2103401DF2920C0001DJ 
 
 3r.- FACULTAR a l’Alcaldessa-Presidenta o Tinent d’Alcalde de Territori i 
Sostenibilitat indistintament, per signar tots els documents que puguin esdevenir 
necessaris pel desenvolupament del present acord, tant escriptures públiques, com 
actes administratius i demés que en resultin de menester, i DELEGAR a la Junta de 
Govern Local l’adopció d’acords complementaris si foren necessaris. 
 
 4t.- ANOTAR a l’epígraf corresponent de l’Inventari de Béns i Immobles 
Municipal, l’esmentada cessió d’ús d’acord amb el que determina l’art. 100 i 
concordants del vigent Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 
 5è.- RECTIFICAR els Padrons Fiscals Municipals en allò que sigui necessari 
en ordre a la possible imposició de les càrregues corresponents. 
 
 6è.- DETERMINAR que l’adequació d’aquesta zona verda, de 2.528 m² com a 
zona d’esbarjo prop del CAP de Valldoreix, haurà d’ésser objecte de la tramitació del 
corresponent projecte d’urbanització, que haurà de comptar amb el vistiplau de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, tot això sense perjudici que per part municipal 
es pugui participar en concurrència a aquella porció de terreny de propietat municipal, 
en qualsevol moment. 
  
 7è.- DETERMINAR que tota responsabilitat derivada de la utilització d’aquest 
espai públic serà assumida per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
 8è.- APROVAR la reversió automàtica de l’esmentada cessió d’ús de la porció 
de terreny de 2.528 m², en el supòsit que no es destinés a l’ús previst, en els 
mateixos termes que determina l’art. 50.1) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
 9è.- NOTIFICAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, Oficina del Cadastre i Secció de Patrimoni municipal, als efectes 
escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Són aquí presents diversos vocals de l’Entitat, 
també benvinguts i gràcies per assistir al Ple. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Bé, en 
aquest cas es tracta de cedir a l’EMD de Valldoreix una porció de terreny de 2000 m2 
que es troba just al costat de Can Cadena, entre el CAP i la farmàcia, a la Masia 
Rosàs per entendre’ns. En aquest terreny l’EMD té previst destinar-lo a espai de jocs i 
esbarjo i per tant proposem fer una cessió d’ús als efectes que sol·licita l’EMD. 
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 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ICV-EUiA: Avia’m. Inicialment l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix va 
demanar, no només la parcel·la de 2500 m2 que en aquest cas cedim l’ús, que no 
tenim res a dir, ens sembla perfecte, va demanar 8.000 m2, que és tota la pastilla amb 
el pàrquing del CAP de Valldoreix, per entendre’ns, no només per a poder fer l’espai 
d’esbarjo infantil, sinó a més per poder gestionar aquest pàrquing, que per cert és un 
pàrquing que està ubicat en zona verda. Potser que això ens ho fem mirar. Per tant, 
nosaltres entenent que l’anterior equip de govern de l’EMD havia formulat unes 
al·legacions a aquesta cessió d’ús de 2.000 m2 que volien els 8.000 m2, atenent que 
curiosament després de 3 anys o més anys s’hagi resolt aquest tema dels 2.500 m2 
amb un canvi de govern pel mig i atenent que en aquell moment el Grup polític al que 
pertanyo dins de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix no estava 
d’acord amb la proposta que avui ens porteu a aprovació, nosaltres ens abstindrem, 
perquè entenem que aquells 2.500 m2 pot estar molt bé aquell ús però inicialment 
Valldoreix va demanar tota la pastilla per a poder gestionar també el pàrquing. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Avia’m, molt en la línia del company Joan Calderon, 
home, diguem-ne que la resolució d’aquesta al·legació és allò ..., diuen que la Justícia 
és lenta, a vegades l’Administració és lenta, lenta, lenta. Perquè el Ple de Valldoreix 
va aprovar el 20 d’octubre de 2008 aquesta al·legació i resolem ara. Home, suposo 
que hauria donat una mica de temps fins i tot una vegada que s’hagués fet el canvi de 
govern, que suposo que és el que es va esperar, a donar una mica més de temps. El 
cas, el Ple de la Corporació de Valldoreix va aprovar en el seu moment aquesta 
proposta, nosaltres varem donar suport a aquesta proposta com a govern i va en 
contra d’una part de la proposta que es va fer des de l’EMD de Valldoreix i per tant, 
ens abstindrem, valorant positivament allò que s’aconsegueix per a l’EMD de 
Valldoreix però lamentant la proposta inicial de 2008 i també encoratjar als companys 
que avui esteu aquí de l’EMD de Valldoreix a que defenseu el vostre territori i l’ús del 
pàrquing.  
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Un petit 
matís sobre l’aparcament de la zona verda. L’aparcament és compatible donat que és 
una part petita de tot el que és el Parc de Sant Cebrià, que és zona verda. Per tant, 
és un ús compatible. Sí, sí, no em miri així ..., una superfície, un percentatge dóna 
dret a fer un ús compatible. Pel que fa a l’aparcament de la zona blava considero que 
el que es demana en aquest cas és la zona dels jocs i l’aparcament i la gestió i 
l’explotació de la zona blava doncs potser correspondria a l’Ajuntament fer-la. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     19 (CiU i PP) 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
 
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
 21.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS FORMULADES I 
ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 
2012. 
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 Dins el termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i 
ordenació de tributs, i de modificació d’ordenances fiscals que hauran de regir a partir 
de l’1 de gener de 2012, s’han presentat al·legacions per les entitats legítimament 
interessades. En concret, s’han presentat les següents: 
 
- Ferran Villaseñor i Romero, Portaveu Grup Municipal PSC  
- Joan Calderón i Ortega, Portaveu Municipal ICV-EUiA 
- Jordi Carreras del Rincón, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de 

Catalunya 
- Guim Pros i Tàrrega i Ignasi Bea i Seguí, Portaveu i Regidor del Grup Municipal de 

la CUP – PA (Candidatura d’Unitat Popular de Sant Cugat) 
- Lluís Marsà i García, en representació de l’Associació de Promotors Constructors i 

Constructors d’edificis de Barcelona i Província 
- Jordi Bonet Agustí en representació de l’entitat BETON CATALAN,SA 
 
 Vist l’informe emès per l’interventor municipal i la lletrada d’Economia que 
figura dins de l’expedient.  
 
 De conformitat amb el que disposa l’article 17.3) del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’eleva al Ple municipal la següent proposta: 
 
 PRIMER.- ESTIMAR les següents al·legacions: 

 
1) La presentada pel Grup Municipal PSC en relació a la bonificació del 50% de la 

quota anual de la taxa per a la recollida de residus (OF 15) als comerços amb 
atenció al públic que vegin afectada durant un mínim de tres mesos la seva 
activitat (dificultats objectives d’entrada) per obres realitzades o promogudes per 
l’ajuntament. 

   
2) Les presentades pels Grups Municipals ICV-EA, Partit Popular de Catalunya, i la 

CUP en relació a les bonificacions per família nombrosa a l’Impost sobre béns 
immobles,  OF 1, article 6è,  restant de la següent manera:  

 
....”3. Aquells subjectes passius que acreditin ser titulars de família nombrosa, 
condició acreditada mitjançant la presentació del títol expedit per l’Administració 
competent, gaudiran de les següents bonificacions: 
  
- Bonificació del 50% de l’IBI de l’habitatge habitual de les famílies nombroses que 
tinguin un valor cadastral inferior a 300.000 euros (inclosos pàrquings i trasters). 
 
- Bonificació del 25% de l’IBI de l’habitatge habitual de les famílies nombroses que 
tinguin un valor cadastral igual o superior a 300.000 euros però inferior a 400.000 
euros (inclosos pàrquings i trasters). 

 
Gaudiran d’aquesta bonificació de la quota íntegra els subjectes passius titulars de 
família nombrosa de l’habitatge en el qual estiguin empadronats els membres de la 
unitat familiar, sempre  que l’empadronament consti amb anterioritat al meritament de 
l’impost. La sol·licitud haurà de presentar-se abans del meritament de l’impost o 
durant l’any de l’exercici pel que es demana la bonificació, sempre que consti 
l’empadronament abans del meritament de l’impost. 
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L’import bonificat de la quota integra de l’impost serà d’un mínim de 95 € i màxim de 
450 €. 
 
Aquesta bonificació s’incrementarà d’acord amb els ingressos anuals de la unitat 
familiar quan siguin inferiors a les quantitats establertes en la taula següent (en 
aquest cas no opera el límit dels 450 €): 
 
Ingressos inferiors o iguals a 12.000.- euros ..........................................90% 
Ingressos superiors a 12.000.-€  i inferiors o iguals a 18.000.- euros.....70% 
 
Es prendrà com a base, per a l’aplicació d’aquestes bonificacions, els ingressos de la 
totalitat dels membres de la unitat familiar consignats en la renda del període de 
l’última declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques. 

 
En cap cas aquesta bonificació es reconeixerà per a més d’una unitat cadastral 
alhora, excepció feta, en el seu cas, de dues places d’aparcament i/o dos trasters, 
sempre que unes i altres radiquin en el mateix immoble de l’habitatge familiar. En 
aquets casos, la bonificació s’aplicarà sobre la quota íntegra que resulti de cada unitat 
cadastral. En els supòsits de les unitats cadastrals referides als pàrquings i/o trasters 
no operarà el mínim bonificable de 95 €. 
 
Quan l’habitatge habitual d’una família nombrosa tingui un valor cadastral igual o 
superior als 400.000.- euros però els ingressos bruts anuals de l’esmentada unitat 
familiar fossin inferiors o iguals a 18.000.- euros operarà la bonificació del 90% o del 
70%, segons sigui el cas. 
 
Per tal que les bonificacions relacionades amb el nivell d’ingressos es facin efectives 
cal que es sol·licitin expressament cada any.” 
  
 SEGON.- DESESTIMAR l’al·legació presentada pel Grup Municipal del Partit 
Popular de Catalunya en relació a la Taxa pel servei de clavegueram (Ordenança 
Fiscal número 21); i desestimar la resta d’al·legacions presentades a l’ordenança 
fiscal número 1 (IBI) que no han estat estimades al punt Primer d’aquesta proposta. 
 
 TERCER.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions presentades per la CUP en 
relació a l’ordenança fiscal número 1 (IBI) (edificis destinats a habitatges que 
incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar), que no han 
estat estimades al punt Primer d’aquesta proposta. 
 
 Així com es desestimen també les següents: 
 
- L’al·legació relacionada amb l’Ordenança Fiscal número 3 “Impost d’Activitats 

Econòmiques” que proposava augmentar la quota tributària a les entitats 
bancàries, caixes d’estalvis i empreses de treball temporal, ja que el coeficient de 
ponderació està al màxim que marca la llei. 

 
- L’al·legació relacionada amb l’Ordenança Fiscal número 18 “Taxa per la utilització 

privativa o l’aprofitament especial de la via pública i de terrenys d’ús públic” que 
proposa el cobrament per ocupació de la via pública dels accessos als caixers 
automàtics. 

 
 QUART.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de 
Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona i Província a l’Ordenança Fiscal 
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número 12 “Taxa per llicències urbanístiques”, per no ajustar-se a dret l’exigència de 
la taxa de llicència urbanística a l’atorgament de la mateixa. 
 
 CINQUÈ.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’empresa BETON 
CATALAN, SA a l’Ordenança Fiscal número 12 “Taxa per llicències urbanístiques”, ja 
que les taxes són tributs d’exacció facultativa pels ens locals, i per tant l’Ajuntament 
discrecionalment, mitjançant ordenances fiscals, pot regular els beneficis i 
bonificacions que consideri més escaients. 
 
 SISÈ.- DESESTIMAR totes les al·legacions presentades pels Grups Municipals 
PSC, ICV-EA, Partit Popular de Catalunya i la CUP, relacionades amb els preus 
públics i ajudes socials donat que no són objecte d’aquest expedient de modificació 
dels tributs municipals, concretament les taxes i els impostos, d’acord amb allò que 
estableix l’article 15 i següents del TRLRHL. Els preus públics no són tributs.   
 
 SETÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT per l’exercici de 2012 i següents la 
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen: 
 
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 2 de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.  
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 4 de l’Impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana. 
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 5 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres. 
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 10 de la Taxa per l’expedició de documents 

administratius.  
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 11 de la Taxa per la retirada o immobilització de 

vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.  
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 12 de la Taxa per llicències urbanístiques.  
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 13 de la Taxa d’obertura d’establiments i de la 

tramitació d’expedients d’activitats.  
• L’ORDENANÇA FISCAL núm 14 de la Taxa del servei de registre, recollida i 

manutenció d’animals de companyia i de tramitació de llicències per la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 

• L’ORDENANÇA FISCAL núm  16 relativa a la Taxa per la prestació del servei dels 
mercats municipals.  

• L’ORDENANÇA FISCAL núm 17 relativa a la Taxa per la prestació dels serveis del 
cementiri municipal. 

• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 18 de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial de la via pública i de terrenys d’ús públic. 

 
Aprovar definitivament la derogació de les següents Ordenances: 
 
• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 20 de la Taxa per la tramitació de les llicències 

d’activitats comercials, per la tramitació de les llicències i informes comercials 
municipals i d’ordenació en horaris comercials. 

• L’ORDENANÇA FISCAL núm. 21 de la Taxa per la prestació dels serveis de 
registre, inspecció i prevenció sanitaris relatius a establiments alimentaris. 

 
Aprovar definitivament la creació de nou de les següents ordenances: 
 
• ORDENANÇA FISCAL núm. 21 de la  Taxa pel servei de clavegueram. 
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• ORDENANÇA FISCAL núm. 23 de la Taxa per serveis especials de vigilància i 
altres motivats per espectacles públics i grans transports. 

 
 VUITÈ.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’aprovació definitiva 
de les anteriors ordenances fiscals  així com l’articulat de les modificacions de les 
actuals ordenances fiscals aprovades per regir durant l’exercici 2012 i següents 
mentre no es deroguin, de conformitat amb el que estableix l’article 17.4) del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
 
 NOVÈ.-  NOTIFICAR aquests acords als interessats als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. 
BRUGAROLAS: Pertoca avui donar compliment al tràmit que es va iniciar o al 
procediment que es va iniciar el passat Ple del mes d’octubre, en el qual varem 
procedir a l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals i que va donar lloc a l’obertura 
del període de presentació d’al·legacions i que avui doncs toca resoldre. Com vostès 
saben i ja es va dir en el seu dia, només un brevíssim apunt, l’objectiu de tot plegat 
d’aquest esquema d’Ordenances Fiscals és vestir i consolidar l’estructura d’ingrés 
pressupostari pel proper exercici 2012, i per tant, vetllar per la sostenibilitat financera 
d’aquest Ajuntament i a l’hora ser capaç de tenir atenció a les necessitats de la ciutat, 
a les necessitats de les persones, d’impulsar l’economia, de vetllar per una ciutat 
neta, endreçada i en la qual continuï fent goig viure-hi. Aquesta, com tots sabem és 
una conjuntura molt difícil, també pels ens locals, és una conjuntura que proposa 
majors necessitats i que ofereix menys disponibilitats i per tant, és un temps en els 
quals tots hem d’aguditzar la nostra creativitat i mirar d’optimitzar al màxim els 
recursos dels quals disposem. S’ha desenvolupat un treball intens aquestes darreres 
setmanes en els nostres Grups, els quals durant aquest període d’al·legacions han 
presentat en conjunt doncs prop de 50 i escaig al·legacions, que sumades a quatre 
al·legacions més proposades per: una, l’Associació de Propietaris i Constructors i una 
empresa en concret, BETON CATALAN, doncs ens apropem aproximadament a una 
xifra de 60 al·legacions. Conjuntament amb els Grups de l’oposició crec que hem 
tingut un diàleg obert i una mica intentant punts de coincidència. Atenent a aquesta 
conjuntura tant complicada i per intentar també llençar un missatge a la ciutadania, 
aquells que ens segueixen i que segueixen l’actualitat d’aquest Ajuntament, per 
intentar i...escolteu, nosaltres és veritat que de vegades ens confrontem i de vegades 
tenim parers discrepants però també som capaços de trobar punts d’acord i això hem 
intentat que es posés de manifest en aquesta important votació que ara proposarem. 
Dèiem que hi ha hagut aproximadament 60 al·legacions òbviament en el temps que 
disposo en aquesta intervenció. No podré donar resposta o justificar exactament la 
proposta de l’equip de govern, pel que fa a totes i cadascuna d’elles, però sí que 
diguem-ne, agrupar i a grans trets dir que les que no han estat assumides per la 
Ponència, diguem-ho així, moltes d’elles ha estat per motius legals i perquè no 
s’ajusten a la llei que regula la tributació local o bé perquè eren qüestions que no són 
interioritzables en les Ordenances Fiscals, i en alguns casos, els menys, per 
discrepància política o bé, perquè la proposta que ens presentava pels Grups 
municipals no s’ha pogut trobar un millor encaix o es trobarà un millor encaix en 
noves regulacions o en altres...en el conjunt de l’estructura que es proposa de cara al 
Pressupost de l’any que ve. Les consideracions prèvies més freqüents serien que en 
qüestions com ara les famílies monoparentals, múltiples, pensionistes, són grups que 
no poden quedar recollits la seva defensa i la seva protecció en les Ordenances 
Fiscals, però que tots els Grups saben que tenim el compromís de que igual que ja 
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s’ha vingut fent fins ara gaudiran dels mateixos beneficis i en termes pràcticament 
idèntics del que estan gaudint per exemple les famílies nombroses en el cas de l’IBI. 
Donarem i millorarem el suport als desocupats de llarga durada i que vetllarem amb 
tot plegat, tant amb les Ordenances com en el conjunt del Pressupost de mirar que no 
quedi ningú exclòs, que tenim molt present el principi de la capacitat de pagament i 
que pertoca en aquests temps més que potser en anys precedents atendre 
especialment al principi de la capacitat de pagament i ser capaços de construir un 
esquema fiscal amb una major capacitat redistributiva, més que en períodes 
precedents perquè ara és més necessari que el que era anteriorment. Deia que les 
esmenes rebutjades, moltes d’elles eren per desencaix amb la normativa legal. 
Algunes d’elles, en molts casos, perquè no són apunts interioritzables en les 
Ordenances Fiscals i alguns altres discrepància política. Deixeu-me que destaqui per 
destacar el més significatiu, pel que fa referència al tipus impositiu de l’IBI, que 3 de 
les 4 forces polítiques d’aquest Consistori proposaven, dues d’elles en un sentit i una 
altra en un altre sentit, que es modifiqués tal i com va quedar explícit en el moment de 
l’aprovació inicial. De totes maneres voldria també destacar molt que s’ha recollit una 
al·legació presentada pel Partit Socialista, que concretament fa referència a una 
bonificació del 50% de la taxa de residus en els comerços en circumstàncies d’obres, 
etc. i que s’ha volgut fer una síntesi de recollida d’al·legacions presentades per tots 
els grups del Consistori, per tots els Grups de l’oposició, en el sentit de millorar la 
regulació de les bonificacions de l’IBI, especialment pel que fa referència a les 
famílies nombroses. Crec, aquí sí, que entre tots hem aconseguit donar un pas 
endavant molt important, penso de veritat que així ha estat. I ha estat fruit una mica 
del debat, de les converses que hem anat tenint amb tots els Grups i vull expressar-
ho i fer-ho públic en aquest sentit. La limitació a aquesta millora consisteix en limitar la 
bonificació que reben algunes famílies nombroses en els casos de que siguin titulars 
d’habitatges amb valor cadastral molt alt. Estem parlant per tant, de que els grans 
patrimonis quedarien exclosos de la bonificació per IBI i tot plegat amb una gradació 
en el sentit, que aproximadament recollim el sentit de la tarifació social d’aquella 
moció que varem estar i que també varem consensuar en el passat mes de setembre. 
Bé, jo diria per tant, que ha estat un exercici interessant de compartir entre els Grups. 
Crec que hem avançat, crec que hem fet un pas endavant i crec que anem en la línia 
del que dèiem al principi, de vetllar per la sostenibilitat financera i de dotar aquest 
Ajuntament del múscul financer necessari per atendre les polítiques que entre tots 
ens anirem plantejant. Moltes gràcies Sra. Alcaldessa en aquesta primera intervenció. 
 
 . REGIDOR SR. BEA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 
CUP-PA: Bé, començarem per la part positiva de tot plegat. Nosaltres a nivell intern 
ràpidament era la primera vegada que participàvem i la veritat és que hem après 
forces coses de les Ordenances Fiscals. Fa dos mesos no en teníem ni idea i ara 
mateix hem après com funciona una mica tot i bé, moltes de les al·legacions que hem 
presentat i s’han desestimat doncs les presentarem altres anys perquè suposem que 
seguirem considerant que són justes. En segon lloc, com deia en Carles, el Carles 
Brugarolas, en aquest procés crèiem que està bé esmentar que bé, el Carles 
Brugarolas i l’Eva Borràs ens han donat facilitats, ens han ajudat, ens han informat de 
les coses que nosaltres no sabíem, en el cas de la CUP suposo que més que altres i 
bé, sempre que hem demanat una cosa ens han fet l’estudi i amb això la veritat és 
que ens hem sentit còmodes treballant. Com a última cosa positiva això de les 
famílies nombroses és cert que està millor, amb les propostes que com estava 
originalment, tot i que bé, quan propostes molt contraposades ideològiques es posen 
d’acord és curiós, perquè està bé, però aleshores a mi em surt instintivament allò de 
“malfia-te’n” però bé, ja m’ho miraré bé, no, no, sóc sincer. Bé, dites aquestes 
valoracions positives és cert que tenim un context de crisi molt difícil i tot plegat i el 
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que no volem és que els impostos, les noves taxes, si és que són necessàries 
recaiguin en qui menys té. Nosaltres, els nostres principis per combatre aquesta 
situació eren: progressivitat fiscal, justícia social i exempció i bonificacions als 
col·lectius més desafavorits, que en aquest cas de la crisi són les classes populars. A 
Sant Cugat també hi ha classes populars, tot i que menys que en altres llocs, però 
creiem que era important no carregar el pes de la crisi en aquests col·lectius. Això 
com ho hem traduït? Doncs bé, el tema de l’IBI, nosaltres amb això de les famílies 
nombroses que s’ha recollit, algunes que no s’han recollit seguim pensant que es 
podria augmentar l’IBI una miqueta i amb una bona progressivitat, qui més té que 
pagui tranquil·lament perquè hi ha molta gent que té i no li suposaria cap gran 
problema pagar més i que aleshores es podria fer recaure menys sobre qui menys té, 
que cada dia són més. Aleshores en aquest sentit també el tema de la taxa de 
clavegueram. Vèiem que era una taxa necessària però varem plantejar no sé com 
ben bé, però varem plantejar de com podíem fer-ho per a que hi hagués una mica de 
tarifació social, en la línia d’aquella moció que va presentar Iniciativa i que es va 
aprovar. Buscar maneres de fer-ho. En un principi semblava que es podria arribar a 
un acord, que es podria pensar, es va comentar bonificar el consum responsable i al 
final, això sí que ens ha sabut una mica de greu, que no es pogués fer. Pel que fa a 
les bonificacions d’atur, no les que hem presentat malament i que són ajuts i 
subvencions sinó com a col·lectiu especialment desafavorit per la crisi, els aturats 
més enllà del tema de no tenir diners sinó per les conseqüències psicològiques que 
suposa el tema d’estar aturat i aquesta problemàtica creixent, és un 20% suposo, 
però en els joves és casi el 50%, segons els últims càlculs, doncs creiem que era 
important  bonificar, però beneficiar amb les taxes. Aquí sí que potser no varem fer 
prou concreció i de cara a les properes al·legacions ho farem amb més concreció 
perquè el motiu que se’ns va donar per no contemplar-les, per no estimar-les era que 
hi havia coses molt diverses. Potser una cosa era el preu d’unes fotocòpies i en canvi 
una altra era una llicència d’obres. Admetem que potser falta concreció i de cara a les 
properes al·legacions ho farem. Finalment, el tema de la imaginació: en aquests 
contexts ens hem d’esforçar amb imaginació per treure diners d’on no n’hi ha i 
nosaltres en aquest cas varem fer una proposta que creiem que anava en aquesta 
línia, que era el tema dels caixers automàtics, de l’ús privatiu de la línia pública que 
pensàvem que com en altres municipis s’està proposant i s’està aprovant a molts 
doncs els caixers que estan fora al carrer paguin de la mateixa manera que paguen 
per exemple els comerços que tenen la terrassa i que utilitzen. De fet els caixers a la 
nit quan...no paguen més i a la nit tu pots fer-los servir, és a dir, ells treuen benefici 
d’aquest caixer. Aquesta es va desestimar, es va estudiar, és cert, em reitero en el 
que deia abans, se’ns va donar informació però no ens ha convençut l’explicació, 
perquè per pocs diners que siguin creiem que ostres les entitats bancàries, abans ho 
comentàvem, tenen molts beneficis i no passa res perquè paguin una mica més. Per 
pocs diners que siguin creiem que és important treure diners per a fer despesa social. 
Érem conscients que no s’aprovarien totes les nostres al·legacions, evidentment, les 
nostres Ordenances serien força diferents suposo, i malgrat la millora en aquestes 
qüestions de les famílies nombroses nosaltres no donem suport a aquestes 
Ordenances, no ens volem tancar en banda i sembla que es votarà per separat 
alguns blocs o ... perdoneu. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ho preguntem al Sr. Secretari si es pot demanar. 
 
 . SECRETARI GENERAL: Si, bé, no hi ha cap inconvenient legal en fer votació 
separada i existeixen precedents en aquest sentit, però s’ha de concretar els termes. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfecte, moltes gràcies. Per tant, no hi ha 
inconvenient sempre i quan concreti quin punt vol votar separadament. 
 
 . REGIDOR SR. BEA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 
CUP-PA: No, no, concreto ràpid, el que passa és que a mi m’havien dit que....jo ho 
puc concretar ràpid. Nosaltres votarem en contra de les Ordenances si són en el seu 
conjunt, però en el tema de l’IBI creiem que s’ha fet un esforç, en el tema de les 
famílies nombroses, tot i que creiem que en l’IBI es podria pagar més, doncs no 
votarem en contra del tema de l’IBI, ens abstindríem una mica en la línia del que 
varem plantejar el primer dia de les Ordenances Fiscals, que no volíem posar-nos a 
fer una trinxera i dir que no a totes les propostes, vull dir, volíem que es milloressin les 
Ordenances i creiem que aquí hi ha hagut un petit avenç, per tant, no ens posarem en 
contra. La resta de coses, el que dèiem, la taxa de clavegueram, doncs ens hem 
quedat una mica decebuts i bé, altres coses, persistirem en el tema d’ajuts i 
subvencions les que pertoquin i ja està. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies i per tant entenc que demanen votar 
separadament l’Ordenança Fiscal número 1? És així? Seria així? Molt bé, ho anotem i 
en tot cas després en el procés de votació ja ho recollirem. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ICV-EUiA: Bé, en primer lloc voldria agrair l’actitud i el diàleg iniciat des de l’Àrea 
d’Economia. És important que malgrat les discrepàncies polítiques i ideològiques es 
faci aquest esforç. Jo crec que ha estat un procés enriquidor i que ha anat molt bé, 
tant amb en Carles Brugarolas com amb l’Eva Borràs. Jo crec que ha anat molt bé i 
tot sempre tenia una justificació, la discrepància sempre sortia. Una primera 
consideració general sobre les al·legacions que ha presentat en aquest cas el Grup 
municipal d’ICV-EUiA, molt en la línia del que ja comentava l’Ignasi Bea. Iniciativa, 
nosaltres, hem realitzat unes al·legacions enfocades a incloure criteris de renda als 
rebuts de l’IBI, amb la justificació de que hi ha persones que ho passen malament per 
culpa de la crisi i que hi ha col·lectius que cada vegada són més amplis que estan en 
situació de vulnerabilitat. Ara intentaré explicar-vos a grans línies quines són les 
al·legacions que hem presentat nosaltres. En primer lloc, mantenir el tipus impositiu 
d’IBI, de no baixar-lo, tal i com proposava l’equip de govern, perquè nosaltres 
considerem que per tal de fer politiques de bonificació a les persones més 
vulnerables, com parlàvem abans, cal que es mantingui el tipus impositiu i bonificar a 
aquelles persones que ho estiguin passant malament per culpa de la crisi. A banda, 
de considerar que en aquest sentit sant Cugat encara té molt recorregut comparat 
amb altres ciutats del voltant. En segon lloc, la segona al·legació era incloure criteris 
de renda a les bonificacions de l’IBI de les famílies nombroses, amb la lògica que hi 
ha famílies nombroses que tenen el poder adquisitiu i la renda prou àmplia, que no té 
sentit redistributiu que es beneficiïn d’una bonificació. És a dir, i com ja és un clàssic, 
que qui pugui pagar que pagui i qui no,que es beneficiï de la bonificació. Aleshores 
nosaltres fèiem dues línies: en primer lloc la limitació de la bonificació general del 
50% a famílies nombroses en funció del valor cadastral de l’immoble i una segona, 
amb bonificació única del 90%, del màxim legal, per a famílies nombroses amb 
ingressos familiars baixos. Ingressos per unitat familiar de 12.000 euros anuals. La 
tercera al·legació anava en la línia d’allò que comentava l’Ignasi de la imaginació, 
d’intentar posar imaginació en això de les ordenances i de l’IBI, i per tant, nosaltres 
volíem fer bonificacions, que tècnicament no es poden fer bonificacions però hauria 
de ser una línia d’ajuts o de subvenció a aquelles famílies que realment ho estan 
passant molt bé, molt malament, perdoneu, en la situació actual. Per tant, 
proposàvem 3 tipus de bonificació, ajut o subvenció de 90% a aquelles unitats 
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familiars que algun dels seus membres estiguessin a l’atur i hagin exhaurit la seva 
prestació d’atur i els ingressos per unitat familiar siguin inferiors a 9.000 euros anuals; 
un ajut, bonificació o subvenció del 90% del rebut de l’IBI a les unitats familiars que 
tinguin algun membre a l’atur i els ingressos no superin els 12.000 euros anuals, i 
bonificació del 70% a les unitats familiars amb ingressos inferiors a 18.000 euros 
anuals. Aquestes al·legacions no estan acceptades per l’equip de govern en aquest 
sentit perquè no eren proposta pel que aprovem avui, perquè havia de ser en la línia 
d’ajuts. També com a Grup polític fèiem dues consideracions polítiques que enteníem 
que per a donar suport a aquestes Ordenances Fiscals havíem d’impulsar allò que 
varem aprovar en el Ple, allò que varem dir d’instaurar la tarifació social, de parlar-ne 
dels preus públics després de que passés aquesta aprovació definitiva i en segon 
lloc, rellançar també allò que varem aprovar al mandat anterior totes aquelles 
mesures que tenien a veure amb els aturats i aturades que havien exhaurit la seva 
prestació. Cal dir, que la única al·legació que s’ha agafat parcialment ha estat la de 
les famílies nombroses amb un matxembrat, que abans ho comentava l’Ignasi molt 
estrany entre el PP, la CUP i Iniciativa, s’ha fet un “totum revolutum” de 3 al·legacions 
que jo crec que anaven en sentit potser amb matisos molt importants depenent de la 
força política. En qualsevol cas valorar molt positivament el tema d’incloure criteris de 
renda i criteris de valor cadastral a les bonificacions a les famílies nombroses. És molt 
important, perquè sabeu, els que heu estat i els que no doncs us ho dic ara, 
històricament aquest Grup municipal, d’ICV-EUiA sempre havia parlat de posar 
aquest tipus de criteris, perquè entenem que hi ha famílies nombroses que tenen un 
alt poder adquisitiu i que poden fer front a aquest rebut, i altres famílies que sent 
família nombrosa poden pagar sense problemes i tenen un alt poder adquisitiu. 
Malgrat que s’hagi acceptat aquesta al·legació no és suficient perquè ICV en aquest 
cas doni suport a aquestes Ordenances: trobem a faltar concreció en aquells casos 
que sabem que no és objecte d’aquestes Ordenances i és més qüestió de preus 
públics i de Pressupost. A dia d’avui els Grups de l’oposició que estem aquí encara no 
sabem quin serà el marc d’ingressos, ai, el marc de despesa del Pressupost 
municipal, no coneixem el mapa estratègic de ciutat que ens proposarà l’equip de 
govern i això condiciona molt el posicionament que podem tenir els Grups de 
l’oposició a l’hora d’aprovar o no el marc d’ingressos per saber què es farà amb 
aquests ingressos. Això ho dificulta moltíssim. També entenem que era molt important 
mantenir el tipus impositiu, per allò de l’equilibri econòmic, o sigui, si volem fer 
realment polítiques socials i polítiques d’ajut als col·lectius vulnerables que ho estan 
passant malament per la crisi, entenem que s’ha d’equilibrar per una altra banda. Per 
últim, també trobem a faltar concreció en el tema de la tarifació social. Encara no 
tenim una proposta sobre la taula sobre aquest tipus de concreció. I ja acabo, i per 
intentar ... nosaltres votarem en contra de les Ordenances Fiscals, però li 
demanaríem en aquest cas a l’Alcaldessa o al Sr. Secretari si el punt de bonificació a 
les famílies nombroses, el nou punt, o sigui, el punt que tracta exclusivament de les 
noves bonificacions a famílies nombroses en l’IBI es podria votar per separat? Res 
més. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Calderón. Em comenta el Sr. 
Secretari que sí, per tant, en el procés de votació articularem que això sigui possible.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Ho dic al principi. Nosaltres els demanarem igual que els 
companys que hi hagi vot diferenciat en alguns punts. Els punts en concret seria 
l’Ordenança Fiscal número 1 de l’IBI, i l’Ordenança Fiscal 21, de taxa de 
clavegueram. Les altres per a nosaltres podrien anar plegades i evidentment en la 
línia que també deien els companys. Miri, quan iniciem un període de negociació 
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d’Ordenances Fiscals o Pressupostos el més fàcil, i sobretot quan hi ha un equip de 
govern que té majoria absoluta, el més fàcil és dir que no, és dir que no, escolti ja s’ho 
faran, vostès tenen majoria absoluta i el PSC proposa baixar l’IBI el 30%. Això és lo 
fàcil, oi? Doncs jo crec que la ciutadania ens demana altres coses, ens demana una 
certa responsabilitat i també pensar que amb la recaptació d’impostos i subvencions 
es fan serveis i per tant, si no hi ha impostos i no hi ha diners és impossible que 
demanis que es puguin fer altres coses. Per tant, i en la línia que deia en Joan, la 
vinculació de les Ordenances Fiscals amb els pressupostos és clara. Nosaltres no 
donarem un suport global a aquestes Ordenances Fiscals, bàsicament perquè hi ha 
algunes de les nostres al·legacions que no han estat acceptades, però sí que el farem 
diferenciat, perquè primer hi ha algunes que han estat acceptades i també estàvem 
esperant la intervenció del Tinent d’Alcalde en referència a aquelles que no han estat 
acceptades quin serà l’encaix futur que tindrà? En els darrers anys la majoria de 
partits polítics no solament fem al·legacions de caire tècnic, sinó que també fem 
al·legacions de caire polític, que de vegades no entren tècnicament i jurídicament dins 
del que són les al·legacions però sí que tenen un desenvolupament futur en accions. 
Per exemple: en polítiques de subvencions. De les paraules del Tinent d’Alcalde 
s’interpreta que alguna de les propostes que hem fet no estan recollides, però que sí 
que s’estudiaran i es desenvoluparan d’una altra manera. No en tenim prou però a 
vegades confiar en la paraula i en els discursos dels polítics és important i nosaltres 
confiarem en part en la seva paraula i que això tiri endavant. En qualsevol cosa això 
és molt fàcil: si no tira endavant amb els pressupostos que és la continuació de les 
ordenances les negociacions no seran les mateixes i si no ja votarem en contra, és 
relativament fàcil. Els voldria explicar molt per sobre quin és el caràcter que hem fet 
en les nostres al·legacions. Evidentment les al·legacions que han presentat els 
companys de la CUP, en referència a les famílies nombroses és un clàssic d’aquest 
Grup i de les esquerres des de fa molt temps. Ens sentim contents que per fi la renda 
sigui la que doni oportunitats a les subvencions, perquè una família nombrosa pot 
tenir molts diners o no. Imaginin, per exemple, el President del Banc Santander, que 
no sé perquè però segur que té molts fills. Si no es fessin criteris de renda segur que 
tindria subvencions, en canvi amb això, amb aquesta proposta no en tindria, per tant, 
no viu a Sant Cugat, crec, de moment, però ja és alguna cosa. Nosaltres hem 
demanat una sèrie de subvencions que no han estat acceptades, però entenem que 
es treballaran conjuntament amb  la moció aprovada pel conjunt dels Grups 
municipals a proposta d’ICV, de la tarifació social. Entenem la complicació de que es 
faci ara, segurament amb 15 dies hauríem arribat a propostes, però és per exemple 
en la compra d’habitatges, hi ha una esmena, una al·legació que varem fer, què mira, 
que va ser un dia també que ja la teníem d’altres vegades però escoltant a la Joventut 
Nacionalista de Catalunya, perquè s’ha d’escoltar a tothom i també als companys de 
les Joventuts de Convergència i Unió, van fer una proposta que demanaven que als 
joves se’ls baixessin els impostos en la compra d’habitatge. Vaja! Anem a proposar 
aquesta. No ha entrat, no ha entrat, ja s’ho discutiran vostès, en qualsevol cas 
esperem que alguna vegada també entrin. Hi ha una que tampoc ha entrat, però que 
estic segur que la faran, que és i n’havíem parlat també amb el Síndic, que ja ha 
marxat, que és que totes aquestes subvencions, perquè n’hi ha moltes diferents, 
difuses d’una manera o altra, es publiquin, primer que s’estudiïn, es calendaritzin, es 
posin com, per a que la gent ens assabentem de què hi ha, perquè sinó arribarà al 
final, si són subvencions hi ha gent que no s’apunta perquè no ho sap i que és 
complicat. Això va ser fruit d’una moció que va ser rebutjada i per tant, els demanem 
que d’una manera o d’una altra a la Web o allà on sigui es pugui recollir tot allò que 
tothom pot tenir. N’hem parlat en ocasions amb el Sr. Brugarolas i amb la Sra. Eva 
Borràs de la possibilitat que hi hagués un carnet de ciutadà on segurament seria molt 
més fàcil lligar-ho tot i és una línia positiva de treball la que esteu encetant en aquest 
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àmbit i que segurament ens facilitarà les properes al·legacions fiscals de l’any que ve. 
Hi ha altres que ens heu acceptat o no ens han acceptat que consideràvem cabdals 
que era la de la taxa de clavegueram. Cal la taxa de clavegueram? Depèn, depèn si 
cal la taxa de clavegueram. El que nosaltres demanàvem és que hi hagués un mínim 
exempt lligat al rebut de l’aigua. Aquesta taxa està lligada al rebut de l’aigua, doncs 
era fàcil, aquells que tenien un rebut de l’aigua petit, per tant, que eren poques 
persones i a unes zones determinades doncs podien estar exempts o reduïdes la 
seva aportació i aquells que no doncs serien els que haurien de pagar. El dubte era si 
els que quedaven beneficiats excloíem o reduíem l’import cobrat de la taxa o 
incrementàvem en els altres objectes, però aquí ja no varem arribar perquè han 
quedat excloses. En tot cas, les nostres demandes tenien un perfil de ciutadà que 
sobretot eren pisos petits amb parelles segurament, que no hi ha molta gent, petites, 
6 m3 i 16. Ha quedat exclosa i per això votarem en contra d’aquesta taxa. Hem fet 
algunes altres de caire polític, no tan jurídic, que seria que alguna vegada en aquesta 
ciutat hi pugui haver algun carnet de piscina lligada a preus públics, no lligada al 
conjunt del Fitness i una cosa que de tant en quant ens diuen la gent que casem: per 
què hem de pagar? I un li explica: “has de pagar perquè clar aquest és un servei, etc. 
Però clar, quan fem un casament al despatx que solament és un tràmit, doncs home, 
queda una mica curiós pagar per casar-se en un despatx d’un Grup municipal en una 
tauleta. Nosaltres demanem que els ciutadans que fan un casament de tràmit, atès 
que això és un procediment administratiu i que no sé jo si està molt clar que es pugui 
pagar atès que és un dret, ja en parlaríem en el seu moment, doncs hagin de pagar. 
Evidentment si són les 7 de la tarda que s’ha de posar conserge, que s’ha de tirar 
l’arròs i s’ha de recollir entenem que sí. Per tant, aquest conjunt de coses ens dóna 
una visió o got ple o buit, o ampolla plena o buida. En tot cas, nosaltres la veurem 
mitja, la veurem mitja i ens abstindrem en l’apartat de l’IBI, votarem en contra en 
l’apartat de la taxa de clavegueram i votarem favorablement a les altres Ordenances 
Fiscals i donar també suport a l’ordenança lligada al comerç que se’ns ha acceptat i 
també algun comentari que ha dit el company Ignasi, el Sr. Bea, que t’agrada més, un 
comentari que ha dit l’Ignasi en referència a això de les Ordenances i el temps que va 
passant. Això és com un riu i cada vegada les Ordenances Fiscals van incorporant 
poc a poc, poc a poc, alguna de les propostes de l’oposició, molt poc a poc. Però 
aquestes Ordenances són molt millors que les de fa 4 anys i molt millors que les de fa 
8. S’han incorporat temes per exemple ja fa temps lligades al suport de vídues i vidus 
i això considerem que és positiu. Per tant, des de la crítica en algunes coses amb la 
mà estesa en algunes altres, i esperant que no haguem de votar en contra perquè no 
s’han tirat endavant aquestes paraules que no han quedat recollides en una 
aprovació tindrem aquets vot diferenciat. 
 
 . REGIDOR SR. BENEJAM, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Bé, les al·legacions que va presentar el Partit Popular pel tema de les 
ordenances, doncs algunes coincideixen amb els altres partits, però bé, hi ha 
diferències. Principalment amb el tema de l’IBI, a l’Ordenança Fiscal de l’IBI, a l’article 
6è apartat 1) nosaltres proposàvem augmentar del 50 al 75% el percentatge de 
bonificació de la quota de l’impost als immobles que fossin objecte de l’activitat de les 
empreses d’urbanització i construcció i promoció immobiliària i que no figurin entre els 
béns del seu immobilitzat. Aquesta al·legació no ha estat admesa, bé, un dels punts 
pels que estarem en contra d’aquesta Ordenança municipal. Un altre punt que 
proposàvem era modificar l’article 6è, apartat 3) per tal d’augmentar també el 
percentatge de bonificació del 50 al 75% pels immobles que constitueixen l’habitatge 
habitual dels subjectes passius que acreditin ser titulars de família nombrosa. Si bé, sí 
que s’han fet modificacions en aquest sentit en aquest punt 3) que són les que, 
segons s’ha dit a la resolució de les al·legacions, doncs s’han acceptat les propostes 
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del Partit Popular, quan en realitat aquesta proposta no s’ha acceptat. S’ha acceptat 
alguna matisació de la següent proposició que ara comentaré, però aquesta no s’ha 
acceptat, perquè la quota segueix essent del 50%. També al·legàvem establir una 
bonificació de fins el 90% de la quota de l’impost a favor dels titulars de família 
nombrosa i/o amb persones al seu càrrec, discapacitats, persones grans, etc. en 
funció del seu nivell de renda familiar, valor cadastral de l’habitatge i el nombre de 
membres de la unitat familiar, eliminant els límits mínim i màxim. Això, més o menys 
sí que s’ha recollit però creiem que aquests imports de valors cadastrals doncs no 
s’estan explicant com hauria de ser, perquè això pot donar, si bé, suposem que es fa 
amb l’ànim de fer més just l’impost, però creiem que resultarà el contrari perquè a lo 
millor sí que crea algunes justícies socials però crearà algunes injustícies socials que 
ara no s’estaven donant, o sigui, perquè l’import del valor cadastral d’un immoble no 
vol dir la renda d’una família, o sigui, hi ha una família que pot tenir heretat un 
immoble que valgui molts diners de valor cadastral, i que les rendes siguin...estiguin 
per sobre just del límit de 18.000 euros, que siguin 19.000 però clar que tinguin que 
pagar un impost bastant alt quan les rendes no són altes. I a més, a lo millor ho 
necessita perquè té una família nombrosa o persones a càrrec amb discapacitats. 
Després també proposàvem la modificació de l’article 8è, del tipus de gravamen, per 
tal de posar-ho al 0.47 per comptes del 0.05, perdó 0.505% que proposa l’equip de 
govern. Bé, entenem que la pujada dels imports dels valors cadastrals dels immobles 
aconsella rebaixar el tipus impositiu per tal de que la pujada dels diners que han de 
pagar les persones que són titulars d’un immoble doncs no pugin tant, per mitigar 
aquesta pujada. Després també proposàvem a l’Ordenança Fiscal número 21 de la 
taxa del servei de clavegueram que conjuntament amb el PSC som els únics que hem 
proposat una al·legació en aquesta Ordenança Fiscal, que es suprimís. Si bé la 
mesura del PSC també és o seria recomanable però entenem nosaltres que el que no 
fa falta és ja crear-la, perquè les persones que estan passant dificultats ara mateix per 
arribar a final de mes, també consumeixen aigua i no se’ls ha de crear ara una nova 
taxa per apujar la càrrega fiscal. Entenem que l’Ajuntament té una despesa per 
mantenir aquesta xarxa de clavegueram però que no correspon crear una nova taxa i 
que els diners que han de servir per mantenir aquesta xarxa s’han de treure d’un altre 
lloc.  
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. 
BRUGAROLAS (RESPOSTA): A veure, començo una mica des del principi amb el 
que ha mencionat el Sr. Bea. La taxa de clavegueram la deixo pel final. Clar, aquí hi 
ha moltes propostes, diguem-ne que a tots ens agradaria recollir i que tots vostès són 
conscients que l’equip de govern té intenció de recollir, tots vostès ho saben. Però 
que no poden quedar incloses en les Ordenances Fiscals i em sembla que això va 
servir just d’excusa, si m’ho permeten, a l’argument per no donar un posicionament 
més favorable o menys desfavorable en aquesta proposta d’Ordenances Fiscals. 
Cosa que és comprensible, però que els he de dir que, home, jo tenia l’esperança i 
potser una mica infundada, i algun company m’ho deia, “no hi confiïs gaire”. Dic, 
escolteu, jo em sembla que aquesta vegada ho aconseguirem. La conjuntura 
acompanya, els temps acompanyen i crec, sí, és veritat, el Sr. Villaseñor em fa una 
senyal, i diu escolta que estem fent un pas endavant. I és veritat. Jo m’esperava més 
sincerament. A veure, coses que hem vingut mencionant: aturats en taxes, clar, hi ha 
moltes qüestions que han de quedar recollides en preus públics, i ho sabeu, després 
tinc una pregunta per respondre-la al Grup d’ICV sobre quantes persones s’han acollit 
als ajuts, a unes gratuïtats en transport públic, etc. Després donarem el detall. Clar, 
això òbviament l’equip de govern té intenció de tirar-ho endavant i d’anar més enllà. 
Nosaltres ho hem dit des del primer dia que som molt conscients de la conjuntura i 
que tenim la voluntat política ferma de ser capaços de crear un esquema que 
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respongui a aquestes necessitats més ara, i més en el futur, del que hi havia fa uns 
anys perquè les necessitats són les que són. Sobre el tipus de l’IBI no cal que 
m’estengui. Hi ha dos partits CUP i ICV que diuen: “l’IBI hauria de ser més alt” hi ha el 
Partit Popular que diu “hauria de ser més baix”. Deixeu-me que digui en el cas del 
Partit Popular Àlvaro, que coneixeu molt bé quina és la situació. A veure, un tipus 
d’IBI de 0.47 avui, el 2012, ens aboca a increments del 15 o el 20% l’any 2014 i això 
ho saben vostès. I ho saben molt bé. Per tant, això és així, el límit legal és el 0.40. 
M’acullo a un foradet si voleu. Ara el Partit Popular governarà a Madrid i potser en 
mans del seu partit estarà la possibilitat d’abaixar el mínim legal i el tipus d’IBI. Però 
mentrestant l’IBI és el què és. I clar, per tant, això és una barrera important que tenim 
i si fos...”El valor cadastral no reflecteix la renda”, és veritat, però és que l’IBI és un 
impost sobre el patrimoni i tampoc la renda, l’IRPF és un reflex diguem-ne del tot 
precís de la situació econòmica d’una unitat familiar. Al final hem de buscar els millors 
indicadors. Però pensi vostè una qüestió, que és que el valor cadastral que podria 
deixar fora de la bonificació algunes famílies, si aquestes famílies tenen una situació 
econòmica en renda negativa aleshores poden acollir-se a la bonificació fins el 90%, 
fins el 90%. Perquè clar, vostès han inclòs aquesta...d’incrementar la bonificació per 
famílies nombroses, diem d’acord, però per les famílies que més ho necessitin. 
Nosaltres tenim aquí sí, entre altres qüestions i sempre que podem, un esquema de 
tarifació social que tarifica d’entre una bonificació d’entre el 70 i el 90% per els 
famílies nombroses en funció de la seva renda. Per tant, jo diria que la seva petició 
està més que recollida, a no ser que estiguéssim dient que havíem d’ampliar la 
bonificació de l’IBI a totes les famílies nombroses amb independència de la seva 
renda. Si era aquesta la idea doncs ja sabeu aleshores que no estarem del tot 
d’acord. Avia’m, Joan Calderon mantenir l’IBI, el criteri de renda, valor cadastral de 
l’IBI, crec sincerament que hem fet un pas endavant perquè tant els dos criteris, tant 
la renda pels casos de renda baixa com el valor cadastral en els casos de renda de 
situació patrimonial forta ens sembla realment que hem trobat un esquema entre 
tothom que fa que tot plegat sigui molt i molt just i molt ajustat al que preteníem. 
Esquemes de tarifació social: ajuts, subvencions, tot això ho veurem i en començarem 
a parlar aquesta setmana com sabeu i clar ha de quedar recollit en el Pressupost. Jo 
ho he manifestat per un motiu o per un altre en tots els Plens, en les Comissions 
Informatives, escolta, si no ho recullo “collejas”, moltes, però ja ho sabeu, la voluntat 
de l’equip de govern és anar en aquesta direcció. Mesures pels aturats: és que l’atur 
no pot formar part de les Ordenances Fiscals amb els criteris que tots coneixem, però 
sabeu tots sabeu que els aturats formen part del nostre pensament i que tenen que 
rebre un suport superior del que rebien en exercicis anteriors amb el conjunt de 
l’esquema i això ho sabeu i n’hem vingut parlant. Impostos per la compra d’habitatge 
per a joves: és que cap impost, Ferran, Sr. Villaseñor, cap impost municipal grava la 
compra d’habitatge. En tot cas, hi ha un impost municipal que grava la tinència 
d’habitatges, que és l’IBI i que vostès sabem també que hem inclòs millores ja en 
l’aprovació inicial amb l’IBI d’habitatges de protecció oficial, en aquest cas de 
PROMUSA. Bé, no voldria fer...repassar tots els punts, jo crec que n’hem tingut 
ocasió de parlar. Insisteixo que crec que avui fem un pas endavant i tinc moltes ganes 
que continuem en aquest treball de cara a l’elaboració del Pressupost i que com 
sabeu molt bé ens hi posem des de ja. I també molt cert això que deia el Sr. 
Villaseñor, en quinze dies d’avenç amb la feina de construcció del Pressupost 
segurament tots vostès haurien pogut veure millor l’esquema general en el qual ja fa 
temps que venim treballant i que parcialment l’hem vingut compartint. En tot cas, 
gràcies per la seva feina i pel seu suport parcial en aquells punts que ens els donen. 
Moltes gràcies. 
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 . REGIDOR SR. BEA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 
CUP-PA: Bé, breument. No, només dir que nosaltres en absolut si us sembla que 
estem buscant excuses per votar en contra no és així. De fet jo he estat, i ho dic de 
debò, he buscat excuses per a no votar en contra. Vull dir, jo m’he mirat molt les 
coses, els motius de les desestimacions i de fet crec que ho he explicat una miqueta, 
no? Som conscients que hi ha coses en les que ens hem equivocat, que són d’ajuts i 
subvencions que quan vingui aquest capítol doncs ja hi treballarem però a mi les 
explicacions que m’han donat hi ha algunes que em diuen que sí, que hi ha algunes 
que són competència de l’Ajuntament i que es podria fer, el que passa és que no hi 
ha hagut concreció. Jo no buscava excuses, era senzillament que hi havia unes 
quantes coses que eren sensibles per a nosaltres i això. I a mi em va passar el 
mateix, de fet jo vaig deixar el despatx de la CUP el dia següent de la primera reunió 
“eh, eh, que això pinta bé” i em van mirar amb una cara d’“angelico” i al final he tingut 
una sensació similar. Per això, jo el que voldria, amb to positiu, de no posar tan 
èmfasi en el final on el sentit de la votació, sinó que jo estic content de que es diu que 
s’ha de traslladar un missatge a la ciutadania de que estem units i tal...estem units a 
la feina i a la feina és cert i a més estic molt content de com ha anat i a més l’any que 
ve ho farem millor, però que no cal que tots votem a favor tu, perquè pensem molt 
diferent, aleshores....si tots treballem bé i sense tirar-nos els plats pel cap doncs ja és 
un pas endavant, crec. I ja està. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ICV-EUiA: No, jo només dir-li al Sr. Brugarolas que la política no només es fa amb 
bones intencions, la política també és un compromís, és pacte, és arribar a acords 
més enllà del que ens pertoca avui. Vostè sap i m’imagino que tots els que estan en 
aquest Ple també ho saben, jo crec que si els Grups polítics de l’oposició a dia d’avui 
ja haguéssim conegut el marc dels preus públics, el marc de despesa que preveu 
l’Ajuntament i l’equip de govern pel proper any, avui hagués estat molt més fàcil votar 
afirmativament probablement a les Ordenances Fiscals de l’any que ve, o no? Com 
apunta aquí el company Benejam, però amb bones intencions no valen, les bones 
intencions no són xecs en blanc. Vostè sap quines són les línies vermelles d’aquest 
Grup, perquè no són noves, són les polítiques socials, les polítiques mediambientals, 
les polítiques actives d’ocupació. Per tant, no només amb bones intencions, sinó amb 
concreció, plans de treball i coses que vagin més enllà de la immediatesa per 
exemple de les Ordenances Fiscals. Insisteixo, hem encetat bé el mandat, en el sentit 
del diàleg, de l’intercanvi d’impressions i jo crec que com a resultat ha donat aquestes 
bonificacions de famílies nombroses a nivell de renda. Jo crec que en el futur aquest 
marc de diàleg pot anar a més i pot donar fruits tangibles polítics.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt breument, coincidint amb el que comentàveu sobre 
les intencions. Però això és molt fàcil, d’aquí a res sabrem si les intencions i les 
paraules són fets i si no hi haurà un pressupost contrari votat pel PSC. És així de fàcil. 
Per tant, vostès saben que tenen a la seva teulada una pedreta i buscaran si la treuen 
o no la treuen. Perquè el debat aquest comença ara i continua d’aquí a uns dies. Hi 
ha més coses a part de les Ordenances i el Pressupost, evidentment, però aquesta 
serà important. A mi també m’hauria agradat votar a tot a favor que sí, evidentment, 
perquè jo crec que també llençaríem un missatge. Hem fet el que hem pogut dintre 
d’un marc possibilista i sobretot amb un criteri que és el que els comentava 
anteriorment: de la no demagògia de també posar-nos al Govern, de que vostès 
també es posin aquí, intentar parlar-ne. Aquest no és el nostre IBI però crec que no 
era el moment de baixades d’IBI perquè sinó no podríem fer altres coses. No és el 
nostre IBI i tampoc no es podria baixar més perquè sinó l’any que ve o l’altre tindríem 
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una pujada més gran. No és el nostre IBI perquè no es recullen les al·legacions però 
sí que es recullen altres propostes que s’han fet durant els darrers anys i que es 
lliguen a la renda. Per tant, això fa una balança que fa una abstenció. Sobre la taxa 
de clavegueram com els dèiem en varem parlar tant amb la Directora com amb el 
Regidor i no han trobat un punt d’acord. Els demanem que continuem treballant 
aquest punt d’acord, no solament amb la taxa de clavegueram sinó amb altres. 
Respecte a les altres, jo crec que hi ha taxes que són, home, de difícil votació política. 
No sé, la taxa d’expedició de documents administratius, doncs home, a mi ara em 
costaria votar en contra d’aquesta taxa bàsicament perquè clar ..., no sé, és 
complicadeta ..., votar en contra de que s’hagi de pagar això altre. No hi ha una 
consideració política. Hi ha algunes d’aquestes que són similars. I per això votarem a 
favor de tot aquest seguit de taxes. Entenem com un pas endavant i també segons el 
nostre criteri, equivocat o no, com a sentit comú. En qualsevol cas els emplacem a 
continuar aquesta línia, els emplacem a que no ens “enterem” d’aspectes lligats al 
Pressupost pels diaris, com els varem comentar a la Junta de Portaveus i que els 
dubtes els aclarim i que passem de les paraules als fets. Gràcies. 
 
 . REGIDOR SR. BENEJAM, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Bé, únicament preguntar si l’Ajuntament no té la potestat d’abaixar el 
tipus impositiu fins el 0.4 %? L’Ajuntament pot baixar-ho fins el 0.4% si vol. Això 
implica doncs una baixada de la recaptació, segurament, però no implica tenir de 
recaptar més l’any següent. Implica que si l’Ajuntament necessita aquests recursos 
els tindrà de demanar als contribuents, via ingressos d’IBI, però si no els necessités 
perquè no gastés tant doncs a lo millor no tindria que augmentar aquest 145 l’any que 
ve, no? 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. 
BRUGAROLAS (RESPOSTA): Només per aquest punt. El 0.40% és el mínim legal 
de l’IBI, que el podríem aplicar, però el mínim legal de l’IBI està multiplicant una base 
liquidable que en el cas de l’Ajuntament de Sant Cugat arrel de la modificació 
cadastral de l’any 2005 creix de l’ordre del 10% cada any. Aleshores, clar, què hem 
de fer nosaltres? Hem d’anar reduint el tipus impositiu cada any per temperar 
l’impacte de la pujada del valor cadastral en els rebuts que els ciutadans i les 
empreses acaben pagant. I això és el que venim fent. Si nosaltres ara ens anem al 
0.47% o inferior amb tota seguretat per les projeccions que hem fet i que vostès 
coneixen ens trobarem amb pujades de l’IBI del 15 al 20% l’any 2014-2015, amb tota 
seguretat.  
 
 . REGIDOR SR. BENEJAM, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Per la necessitat d’ingressos? 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. 
BRUGAROLAS: No, no. Perquè és legalment inevitable. Perquè si ara anem al 
0.47% que baixarem l’IBI, l’any que ve tindrem una pujada de valor cadastral del 10 al 
12%, que aleshores no tindrem marge d’abaixada del tipus impositiu per temperar 
l’impacte sobre els rebuts i ens trobarem amb increments elevadíssims a l’any 2014 o 
2015. I aleshores no podrem evitar amb la llei a la mà. I aquesta és la qüestió, això 
se’ls ha explicat i és la qüestió. És que no pot ser més baix. 
 
 . REGIDOR SR. BENEJAM, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Però, un comentari ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, molt breument. 
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 . REGIDOR SR. BENEJAM, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: Breument. Però es podria baixar primer el 0.47 i després l’any que ve el 
0.46, l’any següent el 0.44, l’any següent el 0.42 i l’any següent el... Això és el que vull 
dir. Es podria reduir gradualment fins el 0.40. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. 
BRUGAROLAS: Agafi un Excel i agafi una xifra que creix el 10% anual i apliqui-li 
aquestes reduccions de multiplicador i veurà com la quota se li dispara. Nosaltres el 
que fem, què és? Doncs és aquest impacte de pujades d’IBI que no es pot evitar amb 
la llei a la mà, fer-ho el més suau possible. Aleshores nosaltres que ho venim 
explicant des de la campanya electoral, de veritat, no és viable aquesta proposta que 
emeten vostès. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Brugarolas. Crec que s’ha exhaurit el 
debat i per tant, hauríem de passar a la votació pel que entès que em demanen els 
diferents Grups hi hauria, entenc, quatre votacions separades, una primera votació 
seria el punt 1.6) de l’Ordenança Fiscal 1 en relació a les bonificacions de famílies 
nombroses en l’IBI; la segona votació seria l’Ordenança Fiscal Primera, és a dir, tot 
l’IBI; la tercera votació seria l’Ordenança Fiscal núm. 21; la quarta votació seria la 
resta d’Ordenances en bloc. Sr. Bea, digui’m. 
 
 . REGIDOR SR. BEA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 
CUP-PA: Sí, una coseta. Jo havia proposat votar la 1 separada però perquè em 
pensava que no es podia fer més concret i amb el que ha proposat en Joan Calderon 
ja ..., no cal fer-ne quatre, en podem fer 3. Vull dir que la nostra proposta de votar la 1 
separada no ... 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfecte. Però sí que el PSC demana votació 
separada de la número 1. Per tant, recullo el seu punt que he interpretat que anava 
alineat amb el de el Sr. Joan Calderón, però el Sr. Villaseñor sí que demana això 
altre. Per tant, jo ara aniré dient el què votem i anirem fent el recompte. Molt bé. 
Doncs en primer lloc votarem el punt 1.6) de l’Ordenança Fiscal 1a sobre l’IBI.  
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT 1.6) DE L’ORDENANÇA FISCAL 1ª SOBRE L’IBI, 
CONCRETAMENT LES BONIFICACIONS A FAMÍLIES NOMBROSES 

 
Vots a favor:     21 (CiU, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Vots en contra:   4 (PP) 
Abstencions:      0 
 

TORN DE VOTACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 SOBRE L’IBI 
 
Vots a favor:    15 (CiU) 
Vots en contra:  4 (PP) 
Abstencions:     6 (PSC, ICV-EUiA i CUP) 
 

TORN DE VOTACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
SOBRE TAXA CLAVEGUERAM 

 
Vots a favor:     15 (CiU) 
Vots en contra: 10 (PP, PSC, ICV-EUiA i CUP) 
Abstencions:      0 
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TORN DE VOTACIÓ RESTA D’ORDENANCES FISCALS 

 
Vots a favor:    17 (CiU i PSC) 
Vots en contra:  4 (ICV-EUiA i CUP) 
Abstencions:     4 (PP) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, doncs si és així, moltes gràcies, gràcies a 
l’equip d’Economia per haver-ho fet possible, a la Directora, el Tinent d’Alcalde, 
Interventor i fer-ho extensiu a les altres persones que hi han treballat. 
 
 22.- PROPOSTA D'ACORD DE SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PERQUÈ TRANSFEREIXI EL 9% DE L’IMPORT QUE PERTOCA A 
AQUEST AJUNTAMENT, EN CONCEPTE DE PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS 
DE L’ESTAT, A FAVOR DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.  
 
 Atesa la Llei 3/2010, de 3 d’agost, de creació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), que declara l’extinció de diversos ens supramunicipals, així com la 
inclusió d’aquest municipi en aquesta AMB, un cop constituït el Consell Metropolità de 
l’AMB i que, entre d’altres, determina el seu àmbit territorial en el que s’integra el 
municipi de Sant Cugat del Vallès. 
 
 Aprovat el sistema de relacions econòmiques de l’AMB respecte els municipis 
que hi formen part per a l’exercici pressupostari de l’any 2012 i posteriors, cal adoptar 
el següent acord. 
 
 PROPOSO: 
 
 PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que transfereixi el 9% de 
l’import que pertoca a aquest Ajuntament en concepte de Participació en els Tributs 
de l’Estat (exclosa la compensació de la pèrdua de la recaptació municipal per l’IAE) 
al compte corrent número 0182-6035-45-0200081834 que aquest Ajuntament té obert 
al seu nom en el BBVA. Aquesta domiciliació tindrà una durada indefinida i estarà 
vinculada a la permanència de l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
 SEGON.- Ordenar al BBVA que transfereixi l’esmentat 9% de la Participació en 
els Tributs de l’Estat rebut de la Generalitat de Catalunya al compte corrent número 
0182-6035-43-0200082899 del que és titular l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
 TERCER.- Notificar el present acord a la Subdirecció General de Tresoreria 
del Departament d’Economia i del Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al 
BBVA i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. 
BRUGAROLAS: Tal i com es va comentar en Comissió Informativa es tracta 
d’aprovar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per tal que la transferència del 
percentatge que li pertoca a aquest Ajuntament en concepte de participació als tributs 
de l’Estat sigui remesa directament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Com vostès 
saben l’entrada en vigor de la Llei de l’Àrea Metropolitana comporta una sèrie de 
canals de finançament, entre les quals aquest 9% de la PIE, és un import important i 
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que la millor manera de tramitar-ho i que requereix l’acord d’aquest Ple és amb 
aquest canal que se’ls proposa. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 23.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans de donar la paraula als diferents 
regidors/es que vulguin intervenir demanaria la resposta de dues qüestions que ens 
van quedar pendents en l’anterior Ple, concretament té la paraula en primer lloc la 
Sra. Joana Barbany. 
 
 . REGIDORA DELEGADA DE COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA, SRA. BARBANY (RESPOSTA PREGUNTA GRUP MUNICIPAL DEL 
PSC PLE NOVEMBRE 2011): 
 
DENEGACIÓ PUBLICITAT EN INSTAL·LACIONS PAV3: En resposta a la pregunta 
formulada pel Partit Socialista en el Ple anterior sobre la publicitat al Pavelló III li 
passo a respondre. A veure, parlem de publicitat estàtica i publicitat mòbil. Pel que fa 
a la publicitat estàtica en el moment que es va construir el Pavelló III com que era un 
pavelló de referència a la ciutat i no era només per actes esportius sinó per 
esdeveniments de tot tipus es va decidir que no s’instal·laria cap tipus de publicitat 
estàtica, només reservant-se aquesta opció a l’Ajuntament. En aquest sentit fa uns 
mesos es va fer una excepció amb cugat.cat que ha posat publicitat estàtica a la 
graderia del pavelló. El que sí hem autoritzat sempre és la col·locació de publicitat 
mòbil tant a les baranes de la graderia com en la pista. A les parets no n’autoritzem, 
no podem enganxar o clavar perquè es fa malbé el plafó però sí que consensuem 
amb els organitzadors sistemes que no malmetin les parets. Aquesta publicitat 
sempre és temporal i es retira quan finalitza l’activitat en concret. Aleshores, en 
aquest sentit, són diversos els clubs de la ciutat que col·loquen amb tota normalitat 
aquesta publicitat quan és temporal i mòbil. Això és el que es fa actualment. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA (RÈPLICA): Molt breument. Ja veig que vostè porta 
esports, també.  
 
 . REGIDORA DELEGADA DE COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA, SRA. BARBANY: No, no, jo porto la publicitat. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA (CONTRARÈPLICA): 
 
DENEGACIÓ PUBLICITAT EN INSTAL·LACIONS PAV3: Li agraeixo la resposta. Hi 
ha una qüestió que no ha quedat molt clara. Li agrairia si pogués ser en el marc de 
Comissió Informativa. Vostè parla que en el Pavelló es fan altres esdeveniments i 
aquest és part de l’argument que es va agafar en el seu moment per no posar 
publicitat. Li demanaria quin és el percentatge d’aquests esdeveniments sobre el 
conjunt de l’ocupació del pavelló, que em jugo un pèsol a que no és més del 3%. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs li respondrem des de l’àrea que pertoqui 
tenint en compte que la Regidora de Comunicació ha contestat els continguts de 
comunicació que vostè va demanar en el passat Ple. Moltes gràcies Sra. Barbany i té 
la paraula el Sr. Brugarolas també per una pregunta que es va formular el passat Ple. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. 
BRUGAROLAS (RESPOSTA PREGUNTA GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PLE 
NOVEMBRE 2011): 
 
MOCIÓ ANY 2009 SOBRE GRATUÏTAT SERVEIS PÚBLICS A PERSONES 
ATURADES SENSE PRESTACIÓ D’ATUR: Molt breument per no fer-me més pesat i 
per donar resposta a la pregunta que ens va adreçar el Ple passat el Grup d’ICV 
sobre quins havien estat els resultats d’aquell acord que es va prendre a finals de 
l’any 2009 sobre donar suport per diversos canals a aturats de llarga durada, 
concretament es tractava, entre d’altres coses, de proveir serveis de transport públic 
gratuïts i en aquest cas hi ha un total l’any 2009 de 59 beneficiaris, dels quals 26 són 
aturats, això els hi passaré per correu i en l’any 2010 un total de 154, dels quals 62 
persones són aturats de llarga durada, la resta són per altres serveis socials, com ara 
poden ser famílies mancades de recursos econòmics i que els fills van a l’escola amb 
transport públic gratuïtament perquè són petits i es lliura passi per exemple, a la seva 
mare o pare, per acompanyar el seu fill. Són casuístiques d’aquest tipus. Mencionar 
també que des del mes de setembre s’ha posat en marxa un nou sistema que és un 
sistema de suport sense contacte “desfired” que es diu, que desconec el detall si li he 
de dir, però que és un suport de PVC de plàstic, per tant, per oferir el ventall als 
diferents títols socials i evitar el frau. Aquesta és una eina que ja està sent utilitzada 
per diverses línies de suport social en diversos col·lectius i que ens ha d’oferir també 
possibilitats en altres àmbits i que podrem parlar en el futur. Pel que fa a les 
matrícules de les instal·lacions esportives en aquest cas només hi ha hagut 3 
persones que s’han beneficiat, només 3. Estàvem parlant de la matrícula, de els 
activitats esportives i això ha suposat un cost total moderat, per tant, que són 
qüestions que hem de treballar i anar més enllà. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ICV-EUiA (RESPOSTA): Bé, esperar que de cara al futur continuem per aquesta 
línia, i bé que es reactivin aquestes línies d’ajut. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Una qüestió d’ordre. 
 
 . REGIDOR SR. SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA:  
 
RETORN DEVOLUCIÓ SUBVENCIONS: Jo en el Ple passat vaig formular una 
pregunta sobre el retorn de subvencions que havia sortit a la Junta de Govern Local. 
Vaig ser contestat via correu electrònic, però ja que es va formular la pregunta en el 
Ple, així li vaig adreçar en el Regidor, que no feia falta que m’ho expliqués però sí 
m’agradaria que constés en acta la resposta a la pregunta que vaig formular en el Ple. 
Ja que va ser formulada en Ple doncs que sigui resposta també en Ple. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, entenc que se li ha donat resposta a aquesta 
qüestió però no crec que tingui cap inconvenient el Regidor en respondre-li aquest 
tema avui en plenari. 
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 . REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT, JOVENTUT I 
HABITATGE, SR. GRANGÉ (RESPOSTA): Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en el 
moment que jo li vaig comentar que li enviava o ja li havia enviat la resposta 
m’hagués dit que ho volia per Ple doncs ... 
 
 . REGIDOR SR. SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo li vaig dir ... 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT, JOVENTUT I 
HABITATGE, SR. GRANGÉ (RESPOSTA): 
 
RETORN DEVOLUCIÓ SUBVENCIONS: No ho vaig entendre així. Avui hagués 
tingut la resposta. En fi, si vol li comento el què era. Es va retornar una subvenció, no 
perquè fos una subvenció sinó perquè era un excés de previsió de despesa amb un 
tema de subvenció que vostès saben que es fa. Hi ha moltes subvencions referides 
per exemple a l’atenció domiciliària, a la Llei de Dependència, que es fan unes 
previsions, aquestes previsions no s’arriba a la totalitat de la despesa i lògicament es 
torna aquesta despesa. En general aquesta despesa no sempre es torna, doncs 
perquè no s’hagi volgut gastar o no s’hagi concedit determinats ajuts sinó perquè a 
vegades es torna perquè com vostè sap doncs moltes famílies tenen l’opció d’optar o 
bé per serveis o bé per rebre una prestació econòmica i ens estem trobant que moltes 
persones opten per rebre aquesta prestació econòmica, per la qual cosa aquesta 
subvenció que són diners per atenció domiciliària són retornades a la Generalitat. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Grangé, gràcies Sr. Soler i 
abans de també demanar la paraula els diferents regidors respondrem dues 
interpel·lacions entrades per escrit per part del Partit Popular. En primer lloc té la 
paraula la Sra. Cristina Paraira en relació a una interpel·lació sobre el carrer al voltant 
de l’Església de Sant Joan Baptista al barri de Mira-sol. 
 

RESPOSTA A DUES INTERPEL·LACIONS GRUP MUNICIPAL POPULAR 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
PARAIRA (RESPOSTA): 
 
CARRER ESGLÉSIA SANT JOAN BAPTISTA (MIRA-SOL): Ja varem comentar-ho, 
aquest tema va sortir a la Comissió Informativa. Ja ens havia arribat a nivell 
d’inspecció nostra i ja varem explicar que en aquests moments els carrers que encara 
es troben alguns malament a causa de les pluges, que estàvem actuant al districte de 
la Floresta, concretament estem acabant tota la zona del carrer Casalot i ens falta la 
zona de la Font del Fumet i ja varem explicar que la previsió era aquesta setmana 
acabar La Floresta i ja la setmana que ve fer tota la zona del barri de Sant Joan de 
Mira-sol que realment ha quedat força malmès per les pluges. 
 
 . REGIDORA SRA. DOMÈNECH, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL POPULAR (RÈPLICA): 
 
CARRER ESGLÉSIA SANT JOAN BAPTISTA (MIRA-SOL): Només demanàvem 
quina solució, el temps el sabíem que ho farien la setmana vinent però quina serà la 
solució per poder-los traslladar en aquests veïns perquè mentre aquest carrer no 
s’urbanitzi o aquesta zona no s’urbanitzi quina és la solució per a que no torni a 
passar? 
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 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
PARAIRA (RESPOSTA): 
 
CARRER ESGLÉSIA SANT JOAN BAPTISTA (MIRA-SOL): Bé, els carrers que 
encara es troben sense asfaltar doncs tenen aquesta dificultat. Nosaltres, el 
manteniment que estem fent a tot el municipi on es troben carrers d’aquest tipus és 
passar la maquinària adequada que té la Brigada, que es fa un tractament adequat. 
Estem provant un material que la Brigada a la Floresta ho estem provant i ajuda molt 
a compactar. Es fica un “tot ú” i un sauló amb un material reciclat de runa que 
aguanta molt més que el tradicional que es ficava fins ara, però evidentment no és la 
solució definitiva per aquests carrers. Si ens ve un període de pluges fort doncs 
haurem d’estar més a sobre. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sra. Paraira, gràcies Sra. Domènech i 
l’altra interpel·lació del Partit Popular en relació a les despeses de la Pista d’Atletisme 
de La Guinardera la contestarà el Sr. Pere Casajoana. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA 
(RESPOSTA): 
 
DESPESES PISTA ATLETISME DE LA GUINARDERA: Bé, en primer lloc volia 
demanar-li disculpes perquè vostè em va fer la pregunta a la Comissió Informativa del 
mes de novembre, jo l’endemà ja sabia la resposta però vaig pensar que ja que 
m’havia fet la pregunta dins del marc de la Comissió Informativa jo havia de 
respondre-li a la Comissió Informativa següent, que era del mes de desembre, que 
pel que sigui no vaig poder assistir i no li vaig donar resposta, amb el que vostè em fa 
la pregunta ara i jo li dono la resposta ara. El cas és que vostè em pregunta sobre uns 
69.000 euros a què corresponen i la resposta és que són els honoraris de redacció de 
projecte i direcció d’obra d’arquitecte, honoraris de direcció de l’aparellador, honoraris 
de coordinació de seguretat i salut i honoraris de control de qualitat. 
 
 . REGIDORA SRA. DOMÈNECH, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL POPULAR (RÈPLICA): 
 
DESPESES PISTA ATLETISME DE LA GUINARDERA: Aleshores, Sr. Casajoana, si 
no li sap greu a mi m’agradaria poder veure la documentació, és a dir, totes aquestes 
factures i aquestes despeses. Gràcies. 
 
 . REGIDOR DELEGAT D’URBANISME I OBRES, SR. CASAJOANA: Molt bé, 
doncs així les tindrà. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sra. Domènech, Sr. Casajoana. I 
ara sí, demano als regidors/es que vulguin intervenir en aquest Ple i adreçar 
qualsevol pregunta a l’equip de govern. 
 
 . REGIDOR SR. DE SALVADOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL POPULAR: Yo quería dirigir una interpelación a la Sra. Alcaldesa, no sin 
antes transmitir mi más sentido pésame al Sr. Ignasi Bea, que como marxista 
supongo que debe estar apenado por la muerte del dirigente de corea del Norte, Kim 
Jong II, que se definía también como marxista estalinista. Lo digo porque como se ha 
definido expresamente como marxista y me ha extrañado pues aprovecho para 
acompañarle en el sentimiento.  
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ESTAT FONS SOCIAL EMPLEATS PÚBLICS AJUNTAMENT SANT CUGAT: Los 
funcionarios que trabajan en esta Administración Pública, y al menos el Grupo 
municipal Popular, no sé de otros de la oposición que quizá tienen canales más 
directos con el equipo de Gobierno hemos tenido conocimiento a través de una 
entrevista de radio en cugat.cat que le realizaban a usted el mes pasado la voluntad 
del equipo de gobierno de retocar el Fondo Social que usted cifraba en unos 500.000 
euros. Pensamos que en la vida las formas son importantes, yo sé que usted las 
cuida, normalmente, pero consideramos que por respeto a los funcionarios de esta 
casa y a los Grupos municipales de la oposición no es de recibo pues tener 
conocimiento de este tipo de información a través de una emisora de comunicación y 
nos gustaría que no se repitiera este episodio si es posible. Gracias. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
ESTAT FONS SOCIAL EMPLEATS PÚBLICS AJUNTAMENT SANT CUGAT: Molt 
bé, moltes gràcies Sr. Bruno de Salvador. De fet em van preguntar pel context de crisi 
i em van preguntar concretament si l’Ajuntament de Sant Cugat havia de prendre 
mesures en relació als sous i salaris dels funcionaris municipals i vaig avançar que no 
i que en qualsevol cas si s’hagués de prendre alguna mesura teníem camí per a 
recórrer i vaig posar per exemple aquest camí per a recórrer. Això no vol dir que sigui 
una voluntat de l’equip de govern, ni voluntat d’aquest Consistori. Aquest Consistori, 
la nostra voluntat seria evidentment no haver d’abordar cap canvi d’aquestes 
característiques, però crec que en aquest sentit estem millor posicionats que altres 
Ajuntaments per no haver de tocar salaris que afectin als treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament. Crec que és això, però en qualsevol cas entenc que vostè i li 
respecto la seva opinió en relació a que consideri que no s’hauria d’haver explicat. 
Però en cap cas vaig anunciar ni vaig fer oficial cap anunci sinó que vaig dir que hi 
havia camí per recórrer abans de tocar sous i salaris. 
 
 . REGIDOR SR. DE SALVADOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL POPULAR (RÈPLICA): 
 
ESTAT FONS SOCIAL EMPLEATS PÚBLICS AJUNTAMENT SANT CUGAT: ¿Me 
permite una matización? Yo es que tengo literalmente aquí su información y decía 
que si el Gobierno de Madrid pues no ordenaba bajar los sueldos en este caso sólo 
se retocaría el Fondo Social y no el sueldo estrictamente de los funcionarios. Yo creo 
que eso es más que una mera impresión y ya abordaba la materia de manera 
concreta. En cualquier caso le agradezco las explicaciones. Gracias. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Gràcies Sr. Salvador. 
Inevitablement la matèria la conec, com no pot ser d’altra manera i per tant, bé, 
alguna de les possibilitats evidentment que hi ha plantejades a sobre de la taula i que 
farien i respectarien millor, entenc, la capacitat econòmica dels treballadors i 
treballadores d’aquesta casa podria ser aquesta, però en qualsevol cas això no ho 
sabrem fins que comencem a parlar de Pressupost. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERÓN, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ICV-EUiA:  
 
VALORACIÓ EQUIP GOVERN NO PARTICIPACIÓ ENTITATS LES PLANES EN 
ACTIVITATS NADAL: Bé, després de que el representant del Tea Party a Sant Cugat 
hagi fet la seva pregunta jo no voldria deixar de preguntar avui, ha sortit abans a 
l’Audiència Pública i jo voldria fer-li una pregunta a l’equip de govern sobre quina 
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valoració fa que totes les entitats de les Planes hagin decidit no participar de les 
activitats del Nadal, per exemple. Perquè clar, quan arribes un dia al despatx i reps 
una carta de les entitats de les Planes dient el que diuen, més enllà de calendaris de 
treball, més enllà de calendaris de reunions, jo crec que cal saber què valora l’equip 
de govern i cap a on vol tirar per solucionar aquest problema. Jo crec que és prou 
greu com per a que més enllà de calendaris en traiem alguna cosa clara. Res més. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
 
VALORACIÓ EQUIP GOVERN NO PARTICIPACIÓ ENTITATS LES PLANES EN 
ACTIVITATS NADAL: Sr. Calderón, puc contestar jo mateixa. A veure, nosaltres 
varem ser els primers sorpresos perquè no entenem que hagi hagut una desatenció, 
en cap cas per part de l’Ajuntament, ni per part del President de districte per tal que 
es prengui una mesura d’aquestes característiques. Per això li dic la veritat, la primera 
sorpresa és nostra. No creiem proporcional la mesura, però en qualsevol cas si pels 
veïns i veïnes i les entitats és tan greu la situació per tant haurem de tornar del què 
passa. Nosaltres tenim la sensació que hi ha posicions diferents però el que 
necessitem, més que postures extremes és la voluntat de tothom de col·laborar. 
Nosaltres serem els primers. Però també li dic que no podem obviar una història o un 
històric i per tant bé, nosaltres sabem que a les Planes hi tenim dos edificis 
municipals, dos centres municipals que poden ser utilitzats per la població i per tant, 
espai n’hi ha d’haver de sobres per tothom, perquè no s’entendria en una població de 
la dimensió de les Planes que no hi hagués l’espai que hi ha en aquest moment. Ara, 
també hem d’entendre que els espais quan van ser configurats van ser configurats 
per unes funcions concretes i per tant, el que no es pot fer és canviar d’un dia per un 
altre aquesta configuració i, el Casal de Gent Gran és Casal de Gent Gran i per tant, 
jo crec que sí que s’ha d’entrar en que hi ha unes franges horàries en que pugui ser 
utilitzat per altres entitats, però el que hem d’intentar és anar endavant sense perdre 
el retrovisor i d’on venim. Per tant, jo també li dic, bé, a mi, què vol que li digui, vaig 
ser la primera sorpresa perquè nosaltres la mesura és excessiva. En aquest sentit 
crec que podríem haver trobat abans punts d’acord però no ha estat així. Amb 
nosaltres es podrà seguir parlant, nosaltres seguirem parlant, ara el que hem de fer 
és respectar-nos tots els col·lectius i tots els col·lectius també s’han de respectar 
entre ells i un dels col·lectius també és el de la gent gran. 
 
 . REGIDOR SR. CALDERON, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ICV-EUiA: 
 
VALORACIÓ EQUIP GOVERN NO PARTICIPACIÓ ENTITATS LES PLANES EN 
ACTIVITATS NADAL: Només fer-li un prec, que és que posin fil a l’agulla perquè 
entenem també que el barri de les Planes, les associacions de les Planes tenien una 
dinàmica pròpia, tenien una forma de funcionar i estaven dinamitzant també el què és 
el barri. Per tant, fer-li aquest prec que realment intenti solucionar el problema. Res 
més. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, absolutament i no sé si potser en Joan 
Puigdomènech pot aportar alguna cosa més que jo desconec. Endavant Joan. 
 
 . REGIDOR DELEGAT DE MEDI AMBIENT I POLÍTIQUES AMBIENTALS, 
SR. PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA): 
 
VALORACIÓ EQUIP GOVERN NO PARTICIPACIÓ ENTITATS LES PLANES EN 
ACTIVITATS NADAL: De totes maneres, jo el que voldria dir i reiterar i veig membres 
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d’algunes de les associacions i tal és que nosaltres no ens conformem amb aquesta 
situació. Avui mateix estàvem parlant per trobar una altra manera de seguir parlant i 
de trobar la manera de que totes aquestes associacions que estan fent una feina 
important de moviment del barri i tal trobin el seu encaix.  
 
 . REGIDOR SR. BEA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 
CUP-PA: Bé, jo tenia previst fer un comentari sobre una cosa a comentar en una 
Comissió Informativa però deixeu-me que respongui ... Avia’m jo no m’alegro de la 
mort de ningú primer de tot, ara, que vostè extregui de que jo digui que sóc marxista, 
que em doni el condol per la mort del Sr. Kim Jong Il em sembla deficient i que l’únic 
responsable i l’únic que pot corregir aquesta tonteria és vostè estudiant una miqueta 
el què vol dir marxisme i el què vol dir socialisme real, entre altres coses. Estudiï una 
miqueta i no diguin aquestes tonteries, i en tot cas preocupis per coses de debò, no 
suposicions. Vostè treu suposicions que jo estic trist per no sé què, jo només li dic: 
preocupis per coses com l’Alcaldessa del seu Partit de Santoña que aquest cap de 
setmana amb banderes de la Falange i amb banderes amb àligues, així de fotos, li 
enviaré al seu correu electrònic, no es preocupi, va homenatjar al feixista Carrero 
Blanco. Això li hauria de preocupar de debò i no són suposicions, són realitats.  
 
CONTRACTACIÓ I COST GERENT FUNDACIÓ SANT CUGAT ACTIU:  Dit això, el 
meu prec no tenia res a veure amb aquesta ..., bé, és que estic una mica sorprès 
encara ..., Kim Jong Il ..., però permeteu-me que ..., bé, feia referència a un tema en 
pro de combatre la desafecció que comentem de l’allunyament de la ciutadania 
respecte als partits i així, vaig fer una pregunta en una Comissió Informativa sobre ..., 
altres companys van fer preguntes sobre el tema de la Fundació Sant Cugat de ... i el 
President no ... és President el càrrec?, el President de la Fundació, la persona que 
dirigeix la Fundació Sant Cugat Actiu, no em fico amb el sou que té, un sou que crec 
que està bastant bé, 60.000 euros i tres quartes parts del pressupost està bastant bé, 
ni en que aquesta persona estigui capacitada, de fet espero que ho estigui i crec que 
pel bé de tothom ho ha d’estar, però crec que, ostres, la gent que com nosaltres no té 
accés a una Comissió Informativa o que no se li pot explicar o que fins i tot no se li pot 
ensenyar el currículum d’aquesta persona acreditant que està capacitada, que ho 
reitero, no ho qüestiono, ostres que li diguin que el número 16 de la llista d’un Partit 
Polític, que és el primer que no entra va a una fundació així cobrant aquest sou no 
ajuda. Només faig aquest comentari perquè a mi a més m’ho ha dit força gent i em 
deien: “ostres aquí tothom té càrrec, els que no entren a la llista acaben “xupant” 
d’alguna manera”. Doncs només comentar que o ho expliquem millor des del principi 
els procediments perquè sinó de cara en fora pot semblar realment estrany i curiós, 
vaja. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Bea. Crec que la pregunta del Sr. 
Pere Soler va o és sobre la mateixa qüestió. Endavant Sr. Soler. 
 
 . REGIDOR SR. SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA:  
 
CONTRACTACIÓ I COST GERENT FUNDACIÓ SANT CUGAT ACTIU: Sí, és el què 
té ser l’últim que de vegades li trepitgen les coses, però bé com que tenim vàries 
preguntes doncs ... Nosaltres també fèiem la reflexió que tenint present que el Sr. 
Tinent d’Alcalde el Sr. Puigneró doncs darrerament el que està intentant és d’alguna 
manera com encarregat de recursos humans potenciar...esperi, esperi! Ja li tocarà ja, 
no es preocupi...que “abogaba” per a que el personal de l’Ajuntament fes carrera 
dintre de l’Ajuntament doncs a nosaltres ens ha sobtat que precisament el revifar del 
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Sant Cugat Actiu, aquesta plaça no sigui ocupada per una persona, per un treballador 
intern de l’Ajuntament. Precisament en la mateixa línia ens agradaria saber quin ha 
estat el procés selectiu dut a terme per a la contractació del Gerent de Sant Cugat 
Actiu, tenint present que tal i com deia el Sr. Bea doncs cobrarà al voltant dels 60.000 
euros i el pressupost de Sant Cugat Actiu es pot estipular sobre uns 80.000 euros, 
ens sobta molt i precisament per això ens qüestionàvem la ètica, ja que parlàvem de 
banca, l’ètica d’aquests processos d’atorgament de places. I que consti que no estem 
qüestionant en si el què podria arribar a ser Sant Cugat Actiu sinó precisament la 
contractació d’aquesta persona. 
 
 . TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, SR. 
BRUGAROLAS (RESPOSTA): 
 
CONTRACTACIÓ I COST GERENT FUNDACIÓ SANT CUGAT ACTIU: Bona nit 
novament. A veure, aquest és un tema ... ja n’hem parlat en Comissió Informativa ja 
en dues ocasions, la Fundació Sant Cugat Actiu es revifa perquè és convenient per a 
tothom. És una fundació que existeix des dels anys 80, no s’està creant un organisme 
nou, és una fundació que fins ara només feia la Mostra Sant Cugat Actiu i és una 
forma jurídica que considerem molt convenient per esdevenir el reflex d’allò que tant 
l’Ajuntament com els interessats volem, que és treballar conjuntament per a 
dinamitzar l’economia local i ser capaços entre tots de generar més i millor ocupació i 
de continuar afavorint el dinamisme econòmic que aquesta ciutat gaudeix més que 
d’altres i algun paper aquest equip de govern o els anteriors i aquest Ajuntament 
segurament algun paper juga o ha de jugar. I part d’aquest paper és precisament 
aquest, és el de fer projectes conjuntament amb el món empresarial i amb el món del 
comerç. I això es “algo” que en molts ajuntaments no fan. Potser perquè hi ha una 
desconfiança o perquè tal...hi ha una certa incapacitat de treballar en conjunt. Aquest 
no és el nostre cas i pensem que això ajuda moltíssim a l’èxit dels projectes que 
endeguem i a optimitzar la despesa en la qual ens comprometem quan tirem 
endavant projectes per donar suport al món empresarial i al món del comerç perquè 
sigui capaç de créixer, per afavorir l’emprenedoria, per captar empreses de fora i tot 
plegat per afavorir un dinamisme empresarial superior i una creació de llocs de treball 
superior a la que tenen altres entorns. Aleshores la fundació privada Sant Cugat Actiu 
és per la seva naturalesa una fundació privada. És una fundació privada que des dels 
anys 80 l’Ajuntament en forma part i forma part la Cambra de Comerç de Terrassa i 
forma part la Federació d’Associacions de Comerciants d’aquí de Sant Cugat. 
Aleshores quan s’ha plantejat aquesta hipòtesi, la d’endegar projectes i concretament 
em podria estendre molt més com vostès ja saben, però ja ho he fet en el marc de les 
Comissions Informatives, però per endegar aquests projectes el que s’ha plantejat és 
de quina manera s’havia de fer això i com s’havia d’articular aquesta reactivació de la 
fundació per tal que fos capaç de liderar i d’assumir nous projectes. Què és el què 
s’ha anat a buscar? S’ha anat a buscar una persona que des de la Direcció inicial 
vagi plantejant quins són els esquemes a través dels quals aquesta dinamització del 
centre comercial urbà, de la captació d’empreses en el sentit turístic, en el sentit de 
l’hosteleria, etc. doncs podia tirar endavant. S’ha anat a buscar una persona que té 
experiència empresarial i que té experiència en el comerç, que era coneguda de les 
tres parts que formem part de la Fundació i dels seus òrgans de govern i s’ha fet un 
procés de selecció com correspon en una fundació que és privada, perquè és 
privada. Clar, vostè dirà i ho diu amb raó i és que en aquest moment la major part del 
finançament prové de fons públic. Sí, però jo li dic que això és conjuntural, és 
conjuntural i que una de les bondats que ha d’arribar a tenir aquesta fundació és que 
és i ha de ser capaç de captar molt més finançament d’origen diferent dels que fins 
ara hem estat rebent per propiciar aquests projectes de promoció econòmica, de 
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dinamització de la ciutat. I per fer-ho, com sempre mirem de fer, del bracet dels 
interessats i sempre per optimitzar doncs el resultat i la capacitat d’aquests recursos. 
En la Comissió Informativa l’altre dia parlàvem d’aquesta qüestió i dèiem, bé, hi ha un 
criteri i jo em rebel·lo com a persona, com a militant des de fa 20 anys tot i que fa 6 
mesos que sóc càrrec públic, però clar, fa 20 anys que sóc militant d’un partit, d’Unió 
Democràtica en aquest cas. Tots i ho dèiem en la Informativa i començant per 
nosaltres mateixos que estem asseguts en aquesta taula associem “militant + passa 
alguna cosa = malament” i clar, no ens entretenim a valorar, ja sé que cada vegada 
que....”nosaltres ho respectem” “considerem”, “valorem favorablement”, bé, era el 
candidat idoni, ens assemblava que era així a nosaltres i a les altres parts del 
patronat de la fundació i estem satisfets del que està portant ja des d’aquests primers 
passos.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Brugarolas. Sr. Soler, molt breument. 
 
 . REGIDOR SR. SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA (RÈSPOSTA): 
 
CONTRACTACIÓ I COST GERENT FUNDACIÓ SANT CUGAT ACTIU: Sr. 
Brugarolas, tot i així no es sorprendrà que ens sorprengui, que és casualitat. Ho dic 
d’aquesta manera perquè a vegades en política, i ho diem sovint, les formes també 
són importants i ara amb els temps que corren encara en són més d’importants. 
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, recordo en èpoques d’estudiant parlant ... classes de 
pensament polític i el marxisme i en tot cas jo li recomanaria que no escolti tant a 
“Andy i Lucas”. Passarem a les preguntes.  
 
ESPAIS PRIVATIUS PLAÇA DEL REI: La primera és en referència als espais 
privatius de la Plaça del Rei, als quioscs, la Junta de Govern del dia 7 de desembre, 
si no recordem malament, es van aprovar unes noves característiques, pujades, 
liquidacions. No és un prec, els volem demanar que facin una revisió de les actuals 
concessions perquè vostè i nosaltres sabem que molts d’aquests quioscs no 
s’utilitzen, no s’utilitzen regularment i no estan oberts i s’estan utilitzant com a 
magatzems. Per tant, és fàcil, una de dues: o que els obrin o actuïn perquè existeix 
un reglament d’utilització.  
 
ZONA 1 FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA: La segona pregunta 
és una interpel·lació a la Sra. Salat, perdó, més aviat seria lligada a urbanisme en tot 
cas, és en referència a la zona 2, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i ara 
que veig el Sr. Puigneró recordo quan vostè recollia signatures dient que quan el Sr. 
Mas arribés al govern doncs que faríem...bé, que, apart de que hi hauria xoriços i 
pernils penjant a tot arreu, aconseguiríem que sant Cugat i els santcugatencs 
tinguéssim la zona 1 i alguns ja fa anys que els varem dir: “home, sí, però vostè sap 
que s’ha de pagar una part de l’IBI”, més que res perquè vostès van negociar quan 
estaven en el govern, el Sr. Pujol va negociar la integració tarifària i això va quedar 
així. De “recollim signatures perquè el govern d’esquerres no ens dóna la zona 1” a la 
declaració de fa uns dies que diu que no hi haurà zona 1, què ens hem deixat pel 
camí? 
 
 . ALCALDIA – PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): 
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ZONA 1 FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA: Gràcies Sr. Villaseñor. 
Miri, li contestaré jo què ens hem deixat pel camí. Vostè s’ha deixat “algo” pel camí, 
que és la memòria, que és que en el debat entre candidats a les eleccions municipals 
en el qual vostè hi era i jo també hi era, jo vaig dir expressament que per entrar a la 
zona 1 calia un recàrrec a l’IBI i ho vaig dir públicament a la ciutadania. Ho vaig 
explicar, crec, de manera clara i nítida, perquè intento ser clara i nítida sempre que 
puc. Per tant, ho vaig explicar claríssimament i també vaig dir que en el cas d’assolir 
l’Alcaldia valoraríem en funció de les finances municipals i dels pressupostos si era 
oportú fer aquest recàrrec a l’IBI o no. També li dic que he dit en més d’una ocasió 
que crec que no és el moment per fer aquest recàrrec a l’IBI. Ara, si vostès creuen 
que sí que és el moment per fer el recàrrec a l’IBI només ho han de proposar en un 
Ple i miri potser fins i tot ens podríem posar d’acord. Per l’altre qüestió li contestarà el 
Sr. Romero. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. ROMERO 
(RESPOSTA): 
 
ESPAIS PRIVATIUS PLAÇA DEL REI: Els quioscs són sis, tres a la Plaça del Rei, un 
està a la Plaça de l’Estació, altre a la Plaça del Doctor Galtés i l’altre a Rambla del 
Celler. Aquests tres tenen un problema: fa quatre anys va haver-hi un concurs, es van 
presentar, han de pagar un cànon, després hem comprovat que aquest cànon estava 
desfasat, era, amb la crisi actual, era un cànon massa elevat. Per tant, ho hem reduït 
un 50%. Això ha fet que estiguin actualment oberts. Però, efectivament, la Plaça del 
Rei és un altre problema i ho estem tractant separadament i estem parlant actualment 
amb ells. Nosaltres varem aprovar per Junta de Govern aquest nou cànon, per tant, 
per no perdre la possibilitat de treballar en el cànon varem fer aquesta aprovació, 
diguem-ne a la Junta, per no perdre la capacitat d’actuar. Fet això, Plaça del Rei té un 
problema especial, tant per l’emplaçament i estem negociant amb ells quin pot ser el 
futur d’aquests tres quioscs.  
 
 . REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA (RÈPLICA): 
 
ZONA 1 FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA: No s’esveri, Sra. 
Alcaldessa, que això a aquesta hora ja és pecat i simplement, jo també tinc memòria i 
clar com vostès demanaven la incorporació a la zona 1 tothom sap que hi havia un 
percentatge de l’IBI per a que s’aconseguís això. Home, hi ha una pregunta que 
planaria per l’aire, que és en els darrers, miri no sé quants, si són 7 o 8, s’ha 
incrementat més d’un 50% de l’IBI, home sobta. En qualsevol cas, segurament em 
corregirà, però va sortir una xifra fa uns anys que anava al voltant de 27 euros, 
segurament actualitzada actualment i la cosa és, per què no ho hem fet abans?. Ara 
vostè, molt hàbilment, evidentment està traslladant a que sigui el Partit Socialista el 
que demani un increment de l’IBI perquè passem a zona 2, però això vostè i l’anterior 
Alcalde són els que ja ho havien d’haver fet i si no que no haguessin recollit 
signatures per una cosa que no podien prometre. En qualsevol cas, Convergència i 
Unió descarta que Sant Cugat estigui a la zona 2, a la zona 1, perdó.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (DÙPLICA): 
 
ZONA 1 FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA: A la zona 2 hi som, Sr. 
Villaseñor. Evidentment, jo crec que en aquest moment hem de veure quin és el 
panorama del transport en general, veurem quines són les aportacions que fa l‘Estat a 
nivell de transport. Saben que això es genera amb un contracte-programa. És un 



                   

 
                    

SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.12.11                    pàg. 78 
 

contracte-programa que comporta unes aportacions de l’Estat que arriben a la 
Generalitat i a través d’aquestes aportacions Generalitat també hi afegeix un 
pressupost i es paga tot el transport metropolità i per tant, miri, sap què penso? Que 
l’escenari que ens ve és molt i molt complicat a nivell de com paguem la factura del 
transport metropolità, que és deficitari i que tots els governs saben i coneixen que és 
deficitari. Per tant, el que li dic és que en aquest moment allò que diuen els castellans 
“que me quede como estoy” doncs, “que me quede como estoy” ens quedem com 
estem i veurem com podem abordar aquesta situació. Abans de marxar i abans de 
tancar, té una altra pregunta Sr. Soler? Home, no ens ho havia dit o no ho havia 
entès.  
 
 . REGIDOR SR. SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: No, la pregunta anterior era perquè era lligada a la del Sr. Bea, 
aleshores com que tinc una altra interpel·lació, pregunta, prec o no sé com dir-ho.  
 
USOS ESPAIS PÚBLICS PER PROPAGANDA ELECTORAL: Perquè la veritat és 
que jo els voldria recordar, potser el públic no ho sap que l’any 1999 els Partits, no 
tots, però els Partits Polítics varem signar un protocol d’usos de l’espai públic sobretot 
en temes de propaganda electoral, en que nosaltres respectàvem un seguit de fets, 
repartíem també els carrers per a posar les banderoles, respectàvem també els usos 
d’enganxar cartells. Hi ha hagut partits que al llarg d’aquests processos no han 
respectat la col·locació, el PSC des d’aleshores sempre ha respectat els llocs 
escrupolosament de col·locació. Més enllà varen venir els espais públics de posada 
de paradetes. Clar, a nosaltres ens preocupa quan el propi partit que ara és al govern 
incompleix una pròpia normativa. Vostès varen col·locar uns cartells en una zona ... 
miri, les noves tecnologies a vegades fallen i en tinc una fotografia penjada perquè se 
la volia enviar però a vegades fallen. En els Quatre Cantons van posar una paradeta 
el dissabte anterior a les eleccions, no el dia de reflexió, sinó el dissabte anterior i 
varen tenir penjats uns polipropilens durant tota la setmana a la Plaça dels Quatre 
Cantons. Jo vaig fer la denúncia en aquell moment i no se’m va fer cas. El prec o la 
pregunta és si Convergència i Unió, o Convergència, o Unió com entitat que d’alguna 
manera transgredeix l’Ordenança Municipal té obert un expedient sancionador en 
aquest sentit, aquesta és la pregunta i el prec és que ara que no estem en època 
electoral potser que ens asseguéssim i tornéssim a revisar aquell acord de l’any 1999 
doncs que potser ha prescrit, que hi ha altres partits que estan aquí, hi ha altres 
zones que potser són de més interès, potser valdria la pena revisar-ho ara que no 
estem amb aquesta efervescència electoral. Moltes gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sr. Soler. Es refereix a les Eleccions 
Generals? És que no ho ha dit. 
 
 . REGIDOR SR. SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Sí, sí, les darreres, les Eleccions Generals. 
 
 . ALCALDIA – PRESIDÈNCIA: Doncs molt bé, li contestarà la Sra. Paraira. 
 
 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 
PARAIRA (RESPOSTA): 
 
USOS ESPAIS PÚBLICS PER PROPAGANDA ELECTORAL: Sí, Sr. Soler, no sé, 
és que no entenc el to de la seva pregunta perquè crec que és evident que hi ha 
hagut un error. Nosaltres som els primers en respectar, puc entendre que estigui 
enfadat, m’ha trucat mil vegades per mil coses quan a vostè li ha interessat, si tan 
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greu era també em podia haver trucat per dir “escolta, esteu incomplint”. No sóc 
conscient, com que diu que té fotos també li agrairé que ens ho passi, però em 
sembla que tothom ha pogut entendre que era un oblit. Tots som molt respectuosos i 
hem intentat sempre complir les normes. I si del 99 és la primera vegada que hem 
comès un error doncs no sé, quan vostè a vegades tampoc ha complert alguna cosa i 
m’ha trucat perquè necessitaven no sé què tampoc hem estat tan estrictes. Vull dir, 
que m’estranya aquest to que està utilitzant. Però bé, de tota manera prenc nota del 
prec i no sé, només que sap que ens pot comunicar si això és tant greu o haver-nos 
denunciat a la Junta Electoral de Zona, si és el que creia que havia de fer. 
 
 . REGIDOR SR. SOLER, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA (RÈPLICA): 
 
USOS ESPAIS PÚBLICS PER PROPAGANDA ELECTORAL: Bé, no es tracta de 
denunciar a la Junta Electoral. Jo la reflexió, el to solemne és el que tinc a aquestes 
hores de la nit. Jo que vol què li digui, però el que em sobta, avia’m, hi ha entitats que 
han estat sancionades per posar cartells amb el permís de les botigues, amb el 
permís de les botigues hi ha entitats que han estat ... el nostre Partit ha estat 
sancionat també perquè indegudament en un moment determinat varem fer una mala 
acció de publicitat, hem estat sancionats. Altres entitats han estat sancionades, jo el 
que li pregunto és si existeix un expedient sancionador en aquest cas i ja està. No 
estem parlant de les banderoles col·locades als fanals estem parlant d’uns 
polipropilens posats expressament per a propaganda electoral. Moltes gràcies. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Gràcies, Sr. Soler. Sr. Soler, no 
podrem obrir un expedient sancionador si no tenim denúncia. Denunciï, escolti, si 
vostè denuncia nosaltres tenim un tracte igual per a tots els partits polítics, sigui el 
nostre o sigui un altre. Dubto molt això que diu dels comerços, perquè nosaltres no 
actuem quan hi ha un cartell o un anunci en un aparador d’un comerç. Actuem quan 
hi ha un cartell o un anunci en una paret o en un lloc que no és autoritzat i si és en el 
cas d’un comerç doncs facin-nos saber però li puc ben assegurar que vaja no és així i 
per tant, jo diria que escolti denunciï aquest fet però és la primera vegada que 
nosaltres sentim a parlar d’aquesta qüestió. No som perfectes, ningú ho és. 
 
 Bé, no hi ha més qüestions per part dels membres del Consistori, abans de 
marxar desitjar a tots un molt Bon Nadal, molt Bones Festes, que passin aquestes 
festes acompanyats de les persones que més s’estimen, s’aprecien o aquelles que 
més desitgen i ens retrobem el mes de gener amb molta energia per encarar l’any 
2012. Moltes gràcies. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 22,26 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
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