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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 
M. CONESA I PAGÉS 
 

Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
D. CALVET I VALERA 
S. PELLICER I LÓPEZ 
J. BARBANY I FREIXA 
 

Regidors: 
E. SALAT I LLORENTE 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
M. PÉREZ I MATEO 
E. ROVIRA CAMPOS 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
N. GIBERT I DASCA 
I. BEA I SEGUÍ 
R. PIQUÉ I HUERTA 
A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 
S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 
M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 
M. INGLA I MAS 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
E. GÓMEZ I PÉREZ 
R. CASAMITJANA I ABELLA 
R. GUTIÉRREZ I ILLANA 
P. SOLER I ARTALEJO 
A. BENEJAM I PERETÓ 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
 

Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 

Interventor acctal.: 
F. CARULLA I GRATACÒS 

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

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

  

DESPATX D’OFICI 
 

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

DATA 18 DE JULIOL DE 2016. 
 

- APROVAR, per assentiment dels 23 membres electius presents, en trobar-se 
absents en el moment de la votació els regidors Sr. Joan Puigdomènech i Sr. Álvaro 
Benejam, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 de juliol de 
2016. 
 

 2.- DACIÓ DE COMPTE D’ESCRIT D’UN REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL 

DE LA CUP-PC NOTIFICANT L’ABANDONAMENT DEL GRUP. 
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- RESTAR ASSABENTATS de l’escrit epigrafiat a través del qual i de 
conformitat amb l’art. 11è del vigent ROM municipal i art. 24 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, el regidor del grup municipal de la CUP-PC, Sr. 
Dimitri Defranc Cevallos, comunica formalment en data 29 d’agost de 2016 que ha 
deixat de pertànyer al susdit grup, circumstància que determina de manera inherent 
l’adscripció automàtica com a regidor no adscrit en els termes establerts per l’art. 
73.3) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el 
correlatiu dret d’integració en les Comissions Informatives municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest punt es dóna compte de l’escrit d’un 
regidor del grup municipal de la CUP notificant l’abandonament del grup i per tant 
passa al Grup Mixt.  
 

MOCIONS INSTITUCIONALS 
 

3.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A L’ADHESIÓ DE SANT CUGAT DEL 

VALLÈS A LA CAMPANYA “NO PUC ESPERAR!”  
 

ANTECEDENTS 
 

“NO PUC ESPERAR!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les 
persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no 
contagiós. 
 

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells 
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure. 
 

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat 
contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir 
de casa i fer vida social per por de no trobar un lavabo accessible en el moment 
necessari. Tot això suposa una minva de la seva qualitat de vida.  
 

L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU 
Catalunya) emet les targetes “NO PUC ESPERAR!” perquè aquests pacients les 
utilitzin, però són els metges de les Unitats MII (malalties inflamatòries intestinals) i 
Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho 
considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan 
numerades per a seguir un control de lliurament.  
 

Des d'ACCU Catalunya, s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més 
ràpidament possible als portadors de les targetes “NO PUC ESPERAR!”.  
 

“NO PUC ESPERAR!” és un projecte que té dues finalitats: 
 

 Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc 
i sempre que ho necessitin.  

 Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 
necessitats que tenen qui les pateixen.  

 
El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport del Consell Consultiu 

de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat 

http://docs.gestionaweb.cat/1160/peticio-adhesio-2.pdf
http://docs.gestionaweb.cat/1160/peticio-adhesio-2.pdf
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Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut, i del GETECCU (Grupo 
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 
 

ATESOS 
 

ATÈS que aquest projecte pretén fer més fàcil el dia a dia als pacients de 
malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa), pacients 
ostomitzats o colectomitzats, pacients intervinguts de càncer de recte i d’altres.  
 

ATÈS el caràcter totalment inclusiu de la campanya. “NO PUC ESPERAR!” que 
ha estat impulsada per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de 
Catalunya (ACCU Catalunya), s’hi han anat incorporant d’altres entitats i compta amb 
el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut, de l'Institut 
Català de la Salut i de les dues societats científiques de la matèria: Societat Catalana 
de Digestologia i GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y 
Colitis Ulcerosa).  
 

ATÈS que s’estima que a Catalunya hi ha entre 25000 i 30000 persones 
afectades de malalties inflamatòries intestinals. 
 

ATÈS que són les metgesses i els metges de les unitats de MII i els serveis 
d’aparell digestiu (entre d’altres de l’Hospital Universitari de Bellvitge), els encarregats 
de lliurar les targetes d’acord amb criteris exclusivament mèdics i que el seu lliurament 
i utilització és totalment gratuït.  
 

ATÈS que es tracta d’un projecte amb presència i implantació a diverses ciutats 
dels Països Catalans i que compta amb ampli suport tant associatiu com facultatiu 
però que encara cal continuar ampliant i enfortint la xarxa d’equipaments i 
establiments adherits.  
 

Per tot això, es proposa que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès 

acordi: 

 

PRIMER.- Adherir el nostre Ajuntament a la campanya “NO PUC ESPERAR!” 
posant a disposició tots els lavabos possibles d’equipaments públics de manera 
gratuïta i promoure’n la difusió entre la ciutadania del municipi (posant especial èmfasi 
als CAP de Sant Cugat).  
 

SEGON.- Promoure l’adhesió dels comerços santcugatencs, de l’Associació 
Sant Cugat Comerç i de l’Associació de Comerciants Centre Vila a la campanya. 
 

TERCER.- Identificar tots aquells establiments que formin part de “NO PUC 
ESPERAR!” amb l’adhesiu corporatiu de la campanya, incloure’ls a la web 
(www.nopucesperar.cat) i a l’App a disposició de les persones beneficiàries de la 
targeta. 
 

QUART.- Col·laborar en totes les campanyes divulgatives sobre les malalties 
digestives per a tota la ciutadania de Sant Cugat del Vallès amb les entitats 
especialitzades. 
 

CINQUÈ.- Facilitar i impulsar contactes entre l’ACCU Catalunya i la resta 
d’entitats promotores amb les associacions de comerciants de la nostra ciutat per tal 
de promoure la incorporació dels seus associats i associades a la campanya.  
 

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a l’Institut Català de la Salut, a 
l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a 

http://www.nopucesperar.cat/


                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.09.16                    pàg. 4 

 
ESBORRANY ACTA 

l’Associació per la Incontinència Anal (ASIA) i l’Associació Catalana d’ostomitzats 
(ACO). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest cas donarem la paraula per a la seva 
lectura al Sr. Enric Bosch de l’associació que presenta la moció. 
 

INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE MALALTS DE  CROHN I 

COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA (ACCU), SR. ENRIC BOSCH, EN ELS 

TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

 . SR. ENRIC BOSCH, PRESIDENT DE L’ACCU: Bona tarda a tothom. Primer 
de tot voldria agrair a tot el consistori, a la Sra. Alcaldessa, Sra. Conesa, i en especial 
al grup d’ERC-MES perquè són els qui han presentat la proposta institucional i tots 
vostès l’han aprovat. La nostra Associació a la qual represento estem satisfets, i la 
Comissió del “No puc esperar”, de la rebuda que tenim en diversos municipis i 
sobretot la rebuda que hem tingut aquí a Sant Cugat. El fet de poder-nos dirigir a 
vostès és un fet molt important perquè realment ens ajuda al que nosaltres pretenem. 
Aquest projecte té dues finalitats, primer de tot és normalitzar la vida del pacient, no sé 
si tots vostès coneixen la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa però és una malaltia 
que les persones poden fer la vida normal però en un període de brot, en un moment 
determinat, tenen necessitats urgents d’anar al lavabo, però és clar per aquest 
problema que és una malaltia escatològica, que té una vessant molt desagradable, 
doncs és la gran desconeguda. És la gran desconeguda però aquí a Catalunya tenim 
de 25.000 a 30.000 pacients, per tant no hauria de ser tan desconeguda. La nostra 
Associació en aquests moments som 847 persones, dels quals alguns no som 
malalts, jo concretament no sóc malalt, la meva dona és pacient; som voluntaris que 
estem treballant per divulgar. La part principal és la divulgació, a més a més de trobar 
solucions per millorar la qualitat de vida és donar a conèixer aquesta malaltia, una 
malaltia que cada vegada s’està donant més en adolescents i en nens més joves, la 
qual cosa vol dir que tot el que aconseguim millorar, tots els projectes que intentem fer 
per millorar la qualitat de vida avui seran el futur d’ells; ells mereixen una societat 
comprensiva, una ciutat sense problemes de malalties, una ciutat sense barreres. En 
definitiva aquest és un de tants projectes dels que hem presentat, possiblement sigui 
el que té més transcendència perquè té més ressò, i hem aconseguit ajuntar amb un 
projecte la societat científica, a tots els metges en general, a tots els municipis que 
han d’intervenir també, reunim també a la part de tots els comerciants que cedeixen i 
ens ajuden col·laborant cedint els seus lavabos i, sobretot, l’avantatge que té el 
pacient és que es pot atrevir a sortir de casa perquè disposa d’una pàgina web i d’una 
aplicació de mòbil, amb la qual pot localitzar tots els lavabos que estan a la seva 
disposició. Per aquest fet els hi donem les gràcies a tots i per la seva col·laboració. 
Passo a llegir, ja que m’ha donat aquesta potestat, els acords de la moció. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo crec que com aquest ajuntament molts d’altres 
se sumaran a la seva campanya així com la Diputació de Barcelona que també s’hi ha 
sumat. Moltes gràcies. 
 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

4.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 

CIUTADANS, ERC-MES, ICV-EUiA I PSC INSTANT AL MINISTERI DE JUSTÍCIA 

SOLUCIONS URGENTS PER EVITAR LES AGLOMERACIONS I FACILITAR ELS 

TRÀMITS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DE PENALS. 

 

ANTECEDENTS 
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Atès que la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de 

protecció a la infància i a l’adolescència, estableix l’exigència de certificat negatiu 
d’antecedents penals per exercir professions que impliquen contacte habitual amb 
menors.  

 
Aquesta Llei va modificar, entre d’altres, la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció 

del Menor, en la qual s’afegeix un paràgraf a l’article 13 que estableix que serà 

requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin 

contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma 

per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Per tant, s'ha de disposar 

d'un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.  
 

Com a conseqüència d’aquesta nova previsió normativa, que ja va entrar en 
vigor el passat 18 d’agost de 2015, qui vulgui accedir a professions i activitats que 
impliquin el contacte amb menors (professorat, monitors, etc.) haurà d’acreditar 

aquesta circumstància aportant una certificació negativa del Registre Central de 

Delinqüents Sexuals. 

 
L’exigència, per tant, afecta a totes les persones que desenvolupin una activitat 

que impliqui contacte habitual amb menors. Cal que el presentin no només el 
professorat, sinó també els monitors de menjador i d’activitats extraescolars i de 
lleure, el personal de cuina, del servei de transport escolar, voluntaris, estudiants en 
pràctiques, i qualsevol altra persona que treballi o col·labori amb el centre i estigui 
directa o indirectament en contacte amb l’alumnat. 
 

Però els problemes per a l’obtenció d’aquest certificat per a les persones que 
per llei l’han de sol·licitar, han estat majúsculs fins a arribar al col·lapse de la pròpia 
administració. I aquesta situació, lluny de solucionar-se, s’ha tornat a repetir 
darrerament, amb situacions similars a les que es van viure i s’han viscut des de 
començaments d’any.  
 

Cues inesperades: El ministeri de Justícia no havia previst, però, que quan 
Ensenyament obrís les borses d'interins del curs 2016-2017 per a professors, mestres 
i monitors que volguessin optar a una plaça, l'administració es col·lapsaria. Les 
persones que necessitaven aquest certificat van ser informades que l'havien de 
requerir a la delegació del ministeri de Justícia a Catalunya, al carrer Garcilaso, 123, 
de Barcelona, i que era l'única oficina on es podia obtenir presencialment. Aquest fet 
va provocar que davant de l'administració es formessin cues quilomètriques, i fins i tot 
hi va haver revenda de números, una situació esperpèntica per demanar a 
l'administració el certificat que ella mateixa els sol·licita. 

 
El Síndic de Greuges de Catalunya ja va rebre nombroses queixes a 

començaments d’any quan es va produir aquesta situació a les portes de 
l’administració. Es va reclamar que, a curt termini, el ministeri de Justícia habilités 
nous centres a Catalunya per fer els tràmits presencials corresponents per a l'obtenció 
del certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexual. 

 
La Conselleria de Justícia va demanar explicacions al Govern espanyol, i en pro 

de buscar millores es va decidir que es milloraria la coordinació entre la conselleria 
d'Ensenyament i el ministeri de Justícia per tal que aquest segon estigués avisat dels 
terminis que marqui la Generalitat per als seus futurs mestres a l'hora de presentar el 
certificat d'antecedents penals i que el ministeri pugui preveure les puntes de feina.  
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Arran de la conversa entre Generalitat i Govern espanyol, també va plantejar-se 
allargar fins a la tarda l'horari d'atenció al públic a l'oficina de Barcelona, mesura que 
finalment no es va adoptar i que ha provocat que ara, a les portes de l’inici del curs al 
setembre, les cues es repeteixin una vegada més.   

 
A banda de sol·licitar aquest certificat de manera presencial, aquest també es 

pot sol·licitar de manera telemàtica, malgrat que els tràmits són complicats, poc clars i 
més semblants a un laberint, fet que produeix que ens els moments de màxima 
demanda el servidor es col·lapsi, i aquesta solució s’acabi convertint en un problema.  

 
Malgrat el certificat es pot demanar en qualsevol administració, sigui estatal, 

autonòmica, provincial o local. Aquest registre, sigui el que sigui, demanarà el certificat 
al ministeri i l'entregarà al ciutadà. El problema, però, és que aquesta expedició no és 
automàtica, com sí que ho és a l'oficina del carrer Garcilaso. Nombrosos docents 
acudeixen a aquesta oficina per exercir de cara al setembre. Les aglomeracions 
sempre són en aquest període estival. 

 
El problema s’agreuja amb la borsa d’interins. Malgrat el ministeri de Justícia 

diu que no cal el certificat per apuntar-se a la borsa d’interins, ja que afirma que 
només es necessita quan es comença a treballar, des de la Generalitat s’apunta que 
quan es crida un interí com a substitut s'ha d'incorporar immediatament. El certificat 
s'exigeix en el moment d'apuntar-se a les llistes perquè quan a un aspirant se'l crida 
per treballar la incorporació és gairebé immediata, amb un o dos dies de diferència 
com a molt. Per això, igual que es demana el certificat de penals, es demana el títol 
universitari corresponent en el moment d'entrar a la llista d'aspirants a substituts. 

 
La caducitat del document, un problema afegit. Cada cop que un professor 

necessita exercir o canvia de centre es necessita aquest certificat. Actualment, 
l'obtenció dels papers d'antecedents penals té un període de caducitat de tres mesos. 

 
Des del mes de març, ha entrat en funcionament el registre central de 

delinqüents sexuals, fet que ha millorat la situació, ja que ha permès a la conselleria, a 
les escoles o a les empreses i entitats que treballen amb menors accedir al registre 
per comprovar si algun dels seus empleats té antecedents per violència o abusos 
sexuals amb menors, però tampoc ha servit per tornar a evitar les cues que aquest 
estiu s’han repetit.  

 

Els sol·licitants també poden demanar el certificat en oficines d'altres 

administracions (ajuntaments, Generalitat, delegacions de Govern). Però l'obtenció 

no és immediata. L'administració en qüestió envia la petició al ministeri de Justícia 
que després enviarà directament el certificat al sol·licitant, i aquest acaba sent un 
procés lent. 

 

ACORDS 

 

Primer.- Mostrar la preocupació de l’ajuntament de Sant Cugat davant les 
dificultats que molts santcugatencs i santcugatenques pateixen a l’hora de demanar el 
certificat de penals, requisit imprescindible, i des del passat agost de 2015 obligatori 
per llei, que han de sol·licitar per tal d’exercir professions que impliquen contacte 
habitual amb menors.  

 

Segon.- Instar al Ministeri de Justícia que emprengui mesures que agilitzin els 
tràmits per a l’obtenció de certificats de penals de forma immediata i evitar així 
aglomeracions i llargues cues que no faciliten la tasca que aquests professionals 
exerceixen.  
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Tercer.- Instar al Ministeri de Justícia que treballi per a una millor coordinació 
amb les diverses administracions, especialment amb els ajuntaments, per tal que es 
posi a disposició dels sol·licitants, especialment en períodes de màxima demanda, 
altres oficines per poder sol·licitar el certificat requerit. 

 

Quart.- Instar al Ministeri de Justícia que estudiï la possibilitat d’introduir la cita 
prèvia per a aquestes gestions i evitar així les aglomeracions i cues. 

 

Cinquè.- Instar al Ministeri de Justícia que millori les prestacions de la 
sol·licitud via telemàtica del certificat, i faciliti a la vegada, la navegació via telemàtica 
dels tràmits a desenvolupar.  

 

Sisè.- Instar al Ministeri de Justícia a possibilitar que les santcugatenques i els 
santcugatencs que ho requereixin puguin utilitzar l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de Sant Cugat per a la gestió dels tràmits necessaris. 

 

Setè.- Instar a les administracions públiques a que desenvolupin el dret del 
ciutadà, a no haver de presentar dades, les quals ja siguin en poder de les 
administracions públiques (ja que és suficient amb l’autorització donada per 
l’administrat a l’Administració per a que faci per ell la consulta), utilitzant la Plataforma 
d’intermediació de dades, que gestiona el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 

 

Vuitè.- Instar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a que aquesta 
Plataforma sigui plenament operativa i eficient, i pugui ser utilitzada per totes les 
administracions públiques que ho demanin. 

 

Novè.- Comunicar l’adopció d’aquesta acords al Ministeri de Justícia, al 
Govern espanyol, a la Conselleria d’Ensenyament i al Govern de la Generalitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR SR. ELOI ROVIRA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA: Abans d’exposar una miqueta el contingut de la moció m’agradaria 
donar gràcies als grups municipals de Ciutadans, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC que 
s’han sumat a aquesta moció. Vam decidir presentar aquesta moció ara que ja fa més 
d’un any que es va modificar aquesta llei envers la contractació de totes les persones 
que treballen amb menors, no només el professorat, sinó totes aquelles persones i 
professionals que estan en contacte amb menors i que requeria la certificació d’un 
certificat negatiu d’antecedents penals. Aquest fet ha desbordat de manera literal al 
ministeri col·lapsant totes les oficines que ha posat a disposició perquè aquests 
professionals poguessin accedir a la certificació i poguessin accedir al món laboral, 
perquè sense aquest certificat que exigeix la llei no es permet la contractació, per tant 
veient que com es recull en el seguit d’atesos de la moció que són molt llargs i no en 
faré ara referència, ja els hem pogut debatre en les diferents Comissions, s’han 
proposat un seguit de mesures des de les administracions de la Generalitat i no han 
tirat endavant, no han prosperat, doncs creiem que havíem de posicionar-nos i 
mostrar aquest neguit i aquesta angoixa per aquests professionals que sobretot en 
l’època d’estiu s’han vist perjudicats amb aquesta nova llei. 
 
 El que venim a dir amb els acords és proposar noves vies per a l’obtenció 
d’aquest certificat, una millora també del servei telemàtic, una obertura més àmplia 
dels horaris de les oficines, una delegació també de competències per part del 
ministeri a les administracions locals que són les més properes al ciutadà, i esperem 
que d’alguna manera es pugui continuar amb el debat i que el ministeri pugui facilitar o 
pugui donar mesures a les administracions perquè d’alguna manera agilitar aquests 
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tràmits i que la gent pugui accedir al certificat i no tingui problemes alhora d’accedir als 
seus llocs de treball. D’aquesta manera es veuen afectats també tots els clubs, 
entitats culturals, el tercer sector,  no només afecta al sector de l’educació, i creiem 
que s’han de prendre mesures per poder corregir-ho. 
 

 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE C’s: El art. 103 de la Constitución establece que la administración 
pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La moción que el grupo de 
Convergencia trae al Pleno pondría en entredicho ese principio de eficacia y más allá 
de todo, de eficiencia en el ámbito de la gestión de los recursos en beneficio del 
administrado. 
 
 La solicitud del certificado de antecedentes penales que como se indica en el 
texto de la moción es un trámite que algunas personas han de cumplimentar 
necesariamente, no se está gestionando desde la administración general del Estado 
con el resultado óptimo que cabría esperar y que la tecnología actual permite, por ello 
todo indica que el procedimiento debe modificarse. Por otro lado ese principio de 
coordinación entre administraciones autoriza a este Pleno a solicitar a la 
administración general del Estado que solvente el problema actual. 
 
 Por todo ello esta moción recibe el apoyo de este grupo municipal dado que las 
administraciones públicas deben evitar que los ciudadanos y las empresas soporten 
cargas administrativas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de 
sus objetivos. Debemos ser conscientes de que una prolongación indebida del tiempo 
dedicado a las obligaciones administrativas nos perjudica a todos, España necesita 
mejorar su productividad y esta depende a su vez de un uso adecuado del tiempo, 
evitando al máximo los desplazamientos y haciendo los trámites administrativos lo 
más ágiles posibles. 
 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-

MES: De fet ja s’han dit moltes coses, la pròpia moció és molt explícita en el que es 
demana així que tampoc tinc massa a afegir. Dir que costa a vegades pensar que en 
ple segle XXI haguem de fer aquest tipus de coses, gent que ha d’anar a les 3 de la 
matinada a buscar el torn, gent que fa revenda de torns, situacions literalment molt 
kafkianes, a mi em sembla que això no ho hauríem de tolerar i després hi ha un tema 
que potser no l’hem tingut en consideració, tot i que en som conscients però és que 
m’agradaria remarcar-lo, i és que tot Catalunya ha d’anar a aquest punt a tramitar-ho, i 
la resta de l’Estat espanyol també tenen un lloc a cada capital de comunitat autònoma, 
o sigui que és un autèntic drama perquè si ja és complicat per a la gent de Sant Cugat 
que al final ens dirigim, però també ho és sense cap mena de dubte per a la gent que 
viu a la Vall d’Aran o a les terres de l’Ebre. En qualsevol cas demostra una vegada 
més que és aquesta manera de fer l’administració i la burocràcia molt, molt antiga, i 
que Espanya s’hauria de renovar en tantíssimes coses, doncs aquesta l’hauria d’afegir 
a la llista. En tot cas gràcies també a Convergència per haver-nos donat la possibilitat 
de sumar-nos-hi i que de fet això va ser perquè es va acceptar una esmena que vam 
fer, i amb aquesta esmena el que demanàvem era no ja la possibilitat d’estudiar sinó 
que directament l’ajuntament oferís aquest servei, i en qualsevol cas vull dir que si 
això arriba a passar, que esperem que sigui així, tampoc no s’emetrà directament i de 
forma automàtica el certificat, per tant continuarem endarrerint-nos, això sense cap 
mena de dubte ha estat un problema per mestres, per estudiants en pràctiques, però 
també per monitors, és veritat que està molt bé el canvi de la normativa i hem de 
protegir als menors, només faltaria!, això no cal ni dir-ho, però també és veritat que 
alhora que es fa això també s’hauria d’haver fet un servei d’una manera molt més àgil. 
Això ha perjudicat sense cap mena de dubte totes aquelles entitats que treballen amb 
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menors, pensem amb totes les entitats de qualsevol tipus que en aquests moments 
treballen amb menors a la nostra ciutat, de fet moltes d’aquestes entitats ens han dit 
en molts moments que tenien moltes dificultats per tirar endavant i que evidentment si 
no tens els papers en regla i per tant aquest certificat això els ha perjudicat alhora de 
rebre altre tipus d’ajudes directes com per exemple de l’ajuntament, en aquest sentit 
potser sí que hauríem de fer un esforç com ajuntament per donar-los-hi aquestes 
facilitats i aquesta informació perquè pensem que són entitats amb gent que ho fa de 
forma voluntària i no s’hi dedica i és normal que això no ho sàpiga. I simplement per 
acabar voldria afegir que no vam fer una esmena en aquest sentit però sí que 
m’agradaria dir-ho i és que precisament aquest organisme és el mateix que a banda 
d’emetre el certificat de penals emet el certificat d’últimes voluntats, que això també és 
un certificat que és molt transversal, que afecta a totes aquelles persones que tenen 
un familiar que s’ha mort i que per tant han de tramitar i obrir tot el tema de l’herència, 
que no es pot fer res, que a més a més per a fer-ho hi ha un termini molt petit i molt 
concret, i que per tant genera les cues tant el certificat de penals que afecta a molta 
gent però no ens oblidem que també pel tema de les últimes voluntats, que a mi em 
sembla que també és molt destacable perquè a banda de la sensibilitat que implica 
pel tema en si també són aquelles gestions que continuen sense entendre’s que es 
facin d’aquesta manera, per tant endavant amb la moció. 
 

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

EUiA: Nosaltres donarem suport a la moció i ho farem perquè ja hem denunciat a 
través del grup en el Congrés, En Comú Podem, la situació que pateixen molts i 
moltes docents obligats a fer llargues cues per obtenir el certificat de penals ja que 
com s’ha dit a Catalunya hi ha una única oficina que els expedeix, però també hem 
qüestionat el fet que aquest requisit vulnera el dret a la intimitat de les persones que 
aspiren a ocupar llocs de feina ja que es requereix un certificat que inclou no només 
informació específica sobre delictes sexuals sinó tota la trajectòria penal del candidat 
incorrent així en una actuació que nosaltres creiem il·lícita que vulnera el dret de la 
intimitat del treballador i la treballadora i la Llei de protecció de dades. Creiem 
necessari doncs que es posin sobre la taula totes aquelles mesures urgents que 
solucionin el col·lapse que suposa el fet que a Catalunya només hi hagi una única 
oficina disponible que ha de gestionar un tràmit que afecta centenars de persones i el 
perjudici que la saturació d’aquesta està provocant a les persones afectades. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres creiem que aquesta és una moció de justícia, és una moció que d’alguna 
manera apel·la al que estan passant molts ciutadans a fer cues, apel·la també a 
l’agilitat del que ha de ser l’administració i per tant apel·la a aquesta administració de 
proximitat que és el que fem amb aquesta proposta i amb aquesta moció. El que ens 
ha de caracteritzar per fer un paper àgil i un paper ràpid, és a dir una gestió ràpida en 
aquesta situació i a més a més ens obliga a vegades a tenir qüestions imaginatives o 
a fer una passa endavant. De veritat que vull congratular-me d’aquesta iniciativa no 
només perquè hagi sortit de l’equip de govern sinó perquè creiem que és una bona 
iniciativa i aquesta és la manera que nosaltres entenem de fer política de proximitat, 
quan els ciutadans tenen aquest problema posar les administracions més properes a 
l’abast del ciutadà, això és el que és fer política i això és el que demanda la ciutadania 
de nosaltres, per tant ens congratulem, ens agrada que ens haguem pogut afegir, i 
que a més a més no només ens ocupem de la queixa i de la protesta sinó que 
plantegem propostes en aquests moments jo crec que la ciutadania pot estar 
contenta. Precisament per això li donarem suport i jo crec que és la millor manera de 
resposta que li podem donar a aquests ciutadans i, això sí, hem de tenir l’altra part 
que és la que respongui i la que ens digui que està disposat a fer aquesta cessió per 
poder tramitar aquest tipus de certificat. 
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 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Efectivamente durante 
meses he venido escuchando quejas de personas, de instituciones deportivas, sobre 
este tema, y yo creo que la moción es clara, no hay mucho más que decir que el voto 
será favorable. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros no vamos a votar a favor pero tampoco vamos a votar en contra porque 
entendemos que aquí hay muchas cuestiones. En esta oficina donde se tramitan 
estos permisos, en la oficina física, que también se pueden obtener por internet, ha 
habido problemas de bajas de personas que estaban allí trabajando y por eso también 
en momentos puntuales ha habido muchas colas, más de las normales, porqué ha 
habido dos personas de baja en una oficina que normalmente trabajan siete, y siendo 
el período de verano ya de más baja ocupación, en ese momento había 5 personas 
de las cuales 2 estaban de baja y por eso también hubo más problemas de lo normal. 
Dicho esto es verdad que todos estos sistemas si no funcionan bien se han de 
mejorar, pero también es verdad que en el caso de la contratación de estas personas 
o de la solicitud de este certificado de antecedentes penales se podía haber 
solucionado no pidiendo el certificado en el momento de la convocatoria sino en el 
momento de la contratación, es decir en un momento posterior y que todo el mundo 
pudiera inscribirse en la convocatoria para optar a ese puesto de trabajo. Como esto 
no se ha hecho así y se ha pedido pues ha habido una avalancha porque los plazos 
corrían y había que hacerlo en un determinado plazo para que todo el mundo pudiera 
obtener ese certificado a tiempo y presentarlo donde correspondía. Si se hubiera 
pedido en la contratación esto no hubiera pasado puesto que ya una vez pedida la 
convocatoria quien hubiera necesitado eso finalmente pues lo hubiera tenido en las 
manos al cabo de un tiempo y poderlo presentar antes de la contratación. En ese 
sentido igualmente el ministerio ya es consciente de que hay que poner soluciones, de 
que hay que mejorar el sistema, sobre todo por internet para que no se colapse, lo 
que pasa es que ha habido avalancha de solicitudes en un momento dado y los 
sistemas informáticos no estaban preparados suficientemente, como pasa a veces en 
muchas cuestiones administrativas, para absorber toda esa demanda, pero el 
ministerio ya está poniendo remedios y de hecho el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ya ha dicho que se ha activado un portal de intermediación 
de datos que es un registro interno que gestiona el propio ministerio, que permite 
compartir datos entre administraciones previa autorización del interesado, es decir 
que también tendría que ser a posteriori, el interesado tendría que solicitar y la 
administración podría colaborar o verter los datos en ese registro que podrían ver 
otras administraciones para que así de forma territorial pudiera darse respuesta a 
esas demandas. Esto está así y está así ya desde antes del verano y por tanto 
entendemos que sí que corresponde pedir que se mejore pero también entendemos 
que el Gobierno ya está en ello, el ministerio competente ya está en ello. 
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
A nosaltres ens sembla que els acords són molt pertinents, pretenen millorar 
l’eficiència de tràmits completament imprescindibles i necessaris per a les persones 
que han de tractar amb infants, per tant sense més dilació i perquè ja s’han donat 
molts arguments a favor nosaltres votarem en sentit favorable. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     24 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

          regidor no adscrit)  

Vots en contra:    0 

Abstencions:       1 (PP) 
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5.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, 

CONVERGÈNCIA, ERC-MES I PSC PER GARANTIR ELS DRETS FONAMENTALS 

DE TOTES LES PERSONES DE SANT CUGAT I DE RECOLZAMENT A 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL TANCAMENT DEFINITIU DEL CENTRE 

D’INTERNAMENT D’ESTRANGERS (CIE). 

  
Atès que després d'anys de treball permanent per part de diferents 

organitzacions de defensa de Drets Humans i de protecció dels drets de les persones 
migrants, s'ha aconseguit visibilitzar la realitat dels Centres d'Internament d'Estrangers 
(CIE) i denunciar l'opacitat i impunitat que els envolta. 

 
Atès que cal continuar avançant cap a un canvi de paradigma en les polítiques 

de migració i estrangeria que comporti deixar d'entendre la immigració com un 
problema per passar a concebre'l com un dret i com un fenomen social complex i 
consubstancial a qualsevol sistema social de qualsevol època històrica.  
 

Atès que el marc normatiu actual de la UE obliga a l'Estat a expulsar o 
regularitzar a les persones que es troben en situació irregular. Així s'estableix, en 
efecte, a la Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de 
desembre de 2008, relativa a normes i procediments comuns als Estats membres pel 
retorn de nacionals de tercers països en situació irregular, coneguda com Directiva de 
Retorn. L'article 15 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a 
l'expulsió, per una part, exigeix que s'adoptin «amb eficàcia altres mesures suficients 
de caràcter menys coercitiu»; i, per una altra banda, disposa de caràcter potestatiu, en 
establir que «els Estats membres podran mantenir internats als nacionals de tercers 
països que siguin objecte de procediment de retorn». Per tant, si bé és possible, no és 
en cap cas obligatori que l'Estat espanyol o qualsevol altre estat de la UE compti amb 
un CIE.  
 

Atès que, segons dades del Ministeri de l’Interior, del total de persones 
internades als CIE l’any 2014 (7.340 persones), només 3.483 persones van ser 
efectivament expulsades, el que suposa un 47% del total. La majoria de persones que 
pateixen el brutal internament són posades en llibertat, i no expulsades. Les dades, 
per tant, demostren que la mesura s'empra de manera abusiva, internant 
indegudament persones que no són expulsables, i per altra banda, resulta ineficaç.  
 

Atès que la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE és que vulneren els 
Drets Humans, com així ho confirmen diverses sentències del Tribunal Europeu del 
Drets Humans (TEDH), en què es reconeix que determinades condicions 
d'internament vulneren l'article 3 del CEDH (prohibició de la tortura o maltractaments o 
tractes inhumans o degradants). Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es 
garanteixen adequadament drets tan bàsics com la salut física i psicològica, l’educació 
o la identitat; però tampoc drets fonamentals com són el drets a la vida personal i 
familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justícia, o fins i tot a la pròpia 
vida.  
 

Atès que les persones privades de llibertat a un CIE, però també les del seu 
entorn -família, amistats- pateixen una situació personal extremadament dolorosa. I 
aquest patiment, com també altres vulneracions de drets, són més greus encara en el 
cas de les dones, tal i com afirma l'Associació per la Prevenció de la Tortura. S'ha 
provat que, entre les dones tancades als CIE, hi ha dones embarassades, víctimes de 
tràfic, possibles sol·licitants de protecció internacional, o mares que, en ser 
expulsades, deixaran a Espanya els seus fills i filles. També és important destacar que 
als CIE es continua internant a persones amb malalties físiques i psíquiques greus, 
reduint les possibilitats de rebre atenció mèdica especialitzada i continuar amb els 
tractaments.  
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Atès que després que el CIE de Barcelona estigués 8 mesos clausurat, el 

passat 6 de juliol, l’Ajuntament de Barcelona va anunciar el tancament del CIE 
al·legant que no comptava amb una llicència adequada per a l’internament de 
persones. Posteriorment el Ministeri de l’Interior va recórrer la decisió i va tornar-lo a 
obrir. 
 

Atès que ara fa just un any el Parlament de Catalunya va instar a l’Estat a 
clausurar el CIE de Barcelona i el passat mes de juliol la Generalitat ha declarat estar 
a favor de les decisions preses per l’Ajuntament de Barcelona en la clausura del CIE 
de la Zona Franca. 
 

Atès que hi ha una connexió evident entre l’ús de controls policials basats en 
perfils ètnics, els vols de deportació i la pràctica d'expulsions sense les garanties 
jurídiques adequades, tant des de les comissaries com des dels CIE. Els controls 
basats en perfils ètnics són il·legals, discriminatoris, racistes i injustos, vulneren els 
drets fonamentals, atempten contra la dignitat, contra el dret a la lliure circulació i 
incompleixen els criteris fixats a la legalitat vigent, soscavant els principis de l'Estat de 
Dret. A més, generen un imaginari estigmatitzador que relaciona migració i 
delinqüència, presentant la població migrada com malfactors i enemics, sempre sota 
sospita, el que origina xenofòbia i racisme social. Per altra banda, en els vols de 
deportació no es garanteixen els drets fonamentals de les persones deportades. La 
prova més evident és que el Protocol de Deportació del Ministeri de l'Interior, de 2007, 
autoritza la sedació forçosa de les persones que seran deportades, així com la seva 
immobilització amb brides, cordes o manilles, quan no amb camises de força. 
Finalment, també interessa posar de manifest l'ús, cada cop més generalitzat, de les 
expulsions des de comissaria (expulsions exprés), sent aquest un mecanisme que 
limita severament les garanties processals. Aquest tipus d'expulsió genera una forta 
indefensió, entre altres coses perquè no sempre és possible l'assistència lletrada 
durant la detenció, perquè el breu termini de temps del que es disposa pot vulnerar la 
tutela judicial efectiva (at. 24.1 CE) i perquè no es realitza una valoració individual de 
les circumstàncies particulars de les persones. En definitiva, resulta imprescindible 
entendre que el procediment d'expulsió forçosa exigeix, en tot cas, al menys defensa 
lletrada i revisió jurisdiccional de la mateixa ordre d'expulsió (que ha pogut ser dictada 
anys enrere). 
 

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

 

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat de treballar 
per l'eradicació del racisme al municipi i per garantir la igualtat de drets i oportunitats 
de tots els seus ciutadans i ciutadanes.  

 

SEGON.- En base a la legalitat i competències existents, garantir que cap 
persona sigui identificada i detinguda a Sant Cugat per qüestions racials i privada de 
llibertat pel fet de trobar-se en situació administrativa irregular.  

 

TERCER.- Garantir el dret a la lliure mobilitat de totes les persones 
independentment del seu origen, condició social, cultural o religiosa. 

 

QUART.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que 
condueixi al tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers i instar a la no 
reobertura del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca. 

 

CINQUÈ.- Mostrar el suport a l’Ajuntament de Barcelona per l’actitud ferma 
d’aquest consistori davant el Ministeri d’Interior per la clausura del CIE de la Zona 
Franca. 
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SISÈ.- Instar el Govern espanyol a què cessin les deportacions exprés, 
mitjançant les quals la policia deporta veïns i veïnes dels nostres municipis sota un 
règim de detenció de 72 hores, sense previ avís i, en molts casos, sense cap tipus 
d'assistència lletrada. Tanmateix, instar a que s’efectuï un desplegament normatiu de 
mesures cautelars alternatives a l’internament i a les expulsions exprés. 

 

SETÈ.- Instar al Ministeri de l'Interior a què derogui, per vulneració dels drets 
fonamentals dels veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia 
Nacional de 2007, que permet, entre d'altres mesures vulneradores de drets, la 
sedació forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges de 
les persones que seran deportades.  

 

VUITÈ.- Instar al Ministeri de l'Interior a què no es realitzin deportacions en vols 
col·lectius, en tant que s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de 
drets, tant al procediment que s'empra per completar les places de cada aeronau, 
com als mateixos vols. 

 

NOVÈ.- Comunicar els presents acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups 
polítics del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, a SOS Racisme, a la 
Fundació Migra Studium i als promotors i promotores de la Campanya pel Tancament 
dels Centres d’Internament per a Estrangers, Tanquem els CIE.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Volem agrair novament als grups de Convergència, Esquerra i PSC que s’hagin 
adherit a aquesta moció, també a la resta de grups que hi donaran suport. Aquesta 
moció demana el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat per treballar per 
l’eradicació del racisme i per garantir la igualtat de drets i oportunitats de tota la 
ciutadania. Exigeix el tancament dels CIE i mostra el suport a l’Ajuntament de 
Barcelona per la seva actitud ferma amb el tancament del CIE de la Zona Franca. 
Aquest passat mes de juliol l’Ajuntament de Barcelona va ordenar el cessament de 
l’activitat del CIE per falta de llicència d’activitats, un tancament que va rebre una 
resposta ràpida per part del Ministeri de l’Interior, que no es va fer esperar, i que el 
mateix dia va fer públic el decret de reobertura del mateix. És per això que demanem 
en la moció que entre altres coses es tanqui definitivament el CIE de la Zona Franca 
de Barcelona perquè és un lloc on es vulneren els drets humans, perquè es 
criminalitza a les persones migrades, se les priva de llibertat i també es demana el 
cessament de les deportacions exprés. I finalment amb aquesta moció demanem que 
a Sant Cugat es garanteixi que cap persona sigui identificada i detinguda per 
qüestions racials i que cap persona sigui privada de llibertat pel fet de trobar-se en 
situació administrativa irregular perquè cap persona és il·legal. 
 

 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Nosaltres des de Convergència també donem 
suport a aquesta moció tal com vam fer en l’Ajuntament de Barcelona i tal com va fer 
el nostre grup parlamentari en el Parlament de Catalunya. Ho fem per coherència i per 
convicció amb el que pensem i perquè creiem que és prioritari que les persones, com 
hem defensat sempre a la nostra ciutat, puguin tenir els seus drets reconeguts. El 
Parlament de Catalunya ja va aprovar aquesta iniciativa en el seu moment, que és 
pionera en tot l’Estat, i que preveu l’inici d’aquest procés en un termini el més breu 
possible per iniciar el tancament del CIE. Aquesta Resolució aprovada pel Parlament 
de Catalunya subscrita pel propi Ajuntament de Barcelona creiem que suposa un pas 
endavant pels drets humans tot i que cal constatar que la Resolució no suposarà de 
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moment el tancament del CIE de Barcelona ja que l’executiu català no té fins ara en 
aquests moments competències en aquesta matèria. Des del nostre grup creiem que 
és important donar-hi suport per tal d’augmentar la pressió a favor del tancament del 
CIE. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Agrair 
també al grup d’Iniciativa per haver presentat la moció i per haver deixat que ens hi 
suméssim. A mi m’agradaria començar la intervenció recordant a tres persones, en 
primer lloc a Mohamed Abadi que amb 22 anys moria al CIE de la Zona Franca de 
Barcelona al maig de 2010, Idrissa Diallo que amb 21 anys morí al CIE de la Zona 
Franca de Barcelona al gener de 2013, i Aramis Manukian que amb 32 anys morí 
també al CIE de la Zona Franca el desembre de 2013. Totes tres persones a parer de 
la Policia es tracta de suïcidis. Dit això dir que els CIE -nosaltres ho hem defensat 
sempre- entenem que són els Guantánamos de l’Estat espanyol, és una espècie de 
llimb legal on el que es permet és reprimir als estrangers per l’únic delicte de ser 
pobres i venir a la nostra societat a buscar un futur millor; no deixen de ser presons 
encobertes per a estrangers que l’únic que han comès és una falta administrativa, i no 
només són detinguts per evitar una suposada fugida sinó que a més a més el que 
se’ls hi fa és negar drets fonamentals, el dret a la intimitat de les comunicacions, el 
dret a la integritat moral, perquè són amuntegats, els hi manca seguretat, respecte a 
les pròpies pertinences, reben abusos, vexacions i pateixen nus integrals, però fins i 
tot se’ls hi neguen drets que la pròpia legislació penitenciària garanteix als presos com 
la defensa jurídica, la utilització d’intèrprets, el dret a una alimentació adequada o el 
dret a la salut, per tant se’ls tracta pitjor que als propis criminals. El ministeri de 
l’Interior no només ho permet sinó que ho reforça mantenint controls xenòfobs i 
racistes al carres, perseguint als immigrants pobres que vol engarjolar. De fet 
Mohamed Abadi, Idrissa Diallo i Aramis Manukian no es varen suïcidar, foren 
assassinats pel Govern espanyol del Partit Popular i ens agradaria que els grups que 
no han signat la moció la votessin i no esdevinguessin còmplices d’aquests 
assassinats. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: A veure si podem continuar, els hi agraeixo molt 
els aplaudiments. També demanaria al Sr. Gómez que no suposem o pressuposem 
que els qui no signen, perquè tenen tot el dret a no signar una moció, significa que són 
còmplices de res. Aquí cadascú té la seva responsabilitat individual.  
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Se m’ha 
entès malament. He demanat que votessin a favor, he demanat això, he demanat el 
vot a favor. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Igualment Sr. Gómez, respecti el dret de vot de 
cadascú i cadascú la seva responsabilitat individual. Li agrairé. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No 
explicarem el que són els CIE perquè ja ho han fet els companys de grup, ni el 
posicionament que hi ha hagut. Nosaltres ens adherim a aquesta moció tal com vam 
fer com equip de govern a l’Ajuntament de Barcelona amb les nostres companys, i 
com vam fer al Parlament de Catalunya també amb aquesta Resolució, i per tant en 
coherència amb tot allò que fem i en coherència amb els valors del Partit dels 
Socialistes i també en coherència amb els drets humans només podíem que afegir-
nos i votar-hi a favor, lògicament, per tant volem agrair al grup d’ICV-EUiA el fet 
d’haver-no deixat sumar-nos-hi. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Comentarles que hace 
unos cuatro años tuve la mala suerte de estar en un centre de internamiento de 
extranjeros, no como detenido sino una delegación cuando por primera vez se abrió a 
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que los organismos a favor de los derechos humanos pudieran visitar este centro y 
eso era terrible, era una de las peores experiencias que uno puede tener en la vida es 
entrar en uno de esos centros, la esperanza, la vida sientes que se va en esa cárcel 
que ves llena de gente que no ha cometido ningún delito. Es por eso que hoy les 
agradezco a ICV, a Esquerra-MES, al Partido Socialista, haber traído esta moción y 
apoyarla, y también agradecer -y me van a perdonar los de protocolo porque 
prácticamente ha sido sin avisar-  a todas las organizaciones que han venido aquí, a 
la ANC de emigración, al Centro Nacional Democrático, a Fedelatina, a la Federación 
de Asociaciones de Inmigrantes del Vallès, que están aquí, al Casal Argentino de 
Barcelona, a la Asociación Sin Fronteras, a Vallès sin Fronteras, y muy especialmente 
al Diputado de Gambia, Bubacarr S. Fadara, muchas gracias por haber venido porque 
ellos han querido ser testigos de cómo se hace justicia y se hace democracia en 
Catalunya y han venido orgullosos de este hecho que se está dando aquí ahora. 
Decirle a Èric que me ha quitado las palabras de la boca por el homenaje a todos los 
muertos que han fallecido y también nombrar a Jonathan Salacima que murió antes 
de la construcción del CIE de la Zona Franca, él murió en el de la Verneda, y a su 
familia sólo le dejaron ver a 10 metros un cuerpo con una sábana, nunca se entregó la 
autopsia, nunca se entregó nada. Por eso hoy también le pediría a los grupos que no 
se han sumado a la moción que por favor se sumen, que están a tiempo. Inclusive 
cuando hablábamos con el representante del PP del Ministerio, ya no me acuerdo 
quien era en ese tiempo, dijo que en un plazo de dos años el CIE ya no sería una 
cárcel para inmigrantes sino que sería un paso medio entre la cárcel y la deportación, 
y lamentablemente eso no ha sido del todo cierto y quisiéramos que se pueda corregir 
esa situación y que simplemente desaparezca. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Donar la benvinguda a tots els representants de 
les entitats, que com no en tenia coneixement no he estat prou ben educada, i per tant 
molt benvingudes i benvinguts en el Ple de Sant Cugat. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Es 
difícil expresar nuestra posición en este tema siempre que hay personas que están en 
Centros de Internamiento de Extranjeros contra su voluntad pues no es fácil, todo el 
mundo que esté en un lugar en contra de su voluntad no es fácil pero de alguna 
manera un país tiene que regular, primero por un lado las personas que quieren entrar 
en ese país, eso primero, y segundo las personas tal y como regula a las personas del 
propio país que cuando son detenidas o cometen actos ilegales se les tramita un juicio 
y van a la cárcel si corresponde, si son condenadas, pues las personas que tienen 
antecedentes penales o antecedentes policiales aunque sean extranjeras también se 
hace lo mismo, y en este caso hay unos sitios que son los CIE en los cuales a las 
personas que cometen estos delitos -a las que no, no, evidentemente- delitos 
normales y corrientes como cualquier otra persona española… 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Silenci si us plau, respecteu el torn. Us ho 
agraeixo. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
entiendo que este tema suscite pasiones y que la gente lo quiera defender pero yo 
tengo que defender mi posición… 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si us plau, respectem el torn. De veritat que tots 
vostès són molt benvinguts al plenari, nosaltres al plenari intentem que sempre es 
produeixi el debat amb una dinàmica de respecte cap a tothom, sabem que tothom té 
les posicions que té i per tant demanem aquest respecte. Poden abandonar la sala si 
vostès volen, no hi ha cap problema, estan en el seu dret, però de la mateixa manera 
els demano que respectin el torn d’intervenció de cada un dels representants. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Lo 
que decía, hay personas que están internadas en esos centros que según la Policía 
española han cometido actos ilícitos, según la legislación española, y por lo tanto 
están en esa situación, no se interna a personas que no tengan esos antecedentes, 
esto es así, la legislación lo prevé así y la Policía lo dice así, y en estos centros 
también quiero remarcar que no están en un agujero negro, están regulados y tienen 
una supervisión y un control de diversos órganos, tanto del Gobierno como de otros 
órganos que son independientes. El CIE de Barcelona desde principios de 2015 tiene 
un convenio con el Colegio de Abogados en el cual los propios internos tienen 
asesoramiento de dos abogados que envía el Colegio de Abogados de Barcelona que 
les dan asesoramiento sobre su situación personal y les informan de todos sus 
derechos. Asimismo hay un control judicial por dos Juzgados de Instrucción de 
Barcelona, el número 1 y el número 30, quienes de forma alterna auditan el CIE con 
mucha periodicidad realizando visitas y entrevistas con los internos y no hace falta que 
pidan autorización para la entrada, pueden ir cuando quieran, no necesitan comunicar 
previamente para que se les deje entrar y lo hacen así, entran cuando quieren. 
Además existe un fiscal delegado en extranjería que realiza funciones encomendadas 
por el ministerio público, esa sí es interna de la administración, las otras no, la otra es 
judicial y asesoramiento del Colegio de Abogados, y todos ellos realizan las visitas sin 
ser necesaria la comunicación previa como ya he dicho. Todas estas personas 
pueden verificar el estado de los CIE y el estado en que están estas personas, y con 
esto no estoy negando que en algún momento se haya podido producir alguna 
situación crítica para alguna persona que haya estado internada en algún CIE, lo 
mismo ha pasado en alguna cárcel, también ha pasado eso muchas veces y son 
errores que se han de corregir, yo eso no lo niego porque nuestro sistema 
penitenciario no funciona perfecto y es posible que nuestro sistema de CIE tampoco, y 
que haya que arreglar algunas cuestiones de estas, pero esto no quiere decir que los 
CIE sean unos centros en los que se asesina gente como se ha dicho aquí, y tampoco 
yo voy a permitir, ya no digo a estar de acuerdo, no voy a permitir que a mí, por 
ejemplo en el día de hoy que voy a votar en contra de esta moción, se interprete que 
yo soy cómplice de muertes, porque eso no es así y por muy bien que ahora suene y 
tal yo no lo diría de usted si usted votara en contra, me gustaría que tampoco usted lo 
dijera de mí, porque yo puedo estar de acuerdo o en contra de una posición, puedo 
estar de acuerdo en que los CIE estén bien gestionados o en contra de que estén bien 
gestionados pero eso no me convierte en cómplice de lo que se produzca en un CIE, 
aparte de que para mí no son asesinatos, si hay gente que se encuentra mal ahí pues 
tendrá algunas razones, y puede ser que en algún momento haya habido errores pero 
no creo que esos errores deriven en muertes por suicidio, yo eso no lo creo. 

 

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

DE C’s: Brevemente porque se vuelve a traer de nuevo a pleno y por enésima vez 
una materia que no es competencia ni del municipio ni de la comunidad autónoma, no 
obstante nuestro voto a la moción será no, al igual que lo hicimos también en el 
Parlament por los siguientes motivos: en primer lugar por el tono empleado en todo el 
redactado y en el que se mezclan multitud de temas mucho más allá de la legitimidad 
o no de la existencia de un centro de internamiento de extranjeros; en segundo lugar 
porque falta explicar en la moción qué es el CIE, que es un establecimiento público de 
carácter no penitenciario donde se retiene de manera cautelar y preventiva a 
extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional, un instrumento 
por otro lado extendido por toda la Unión Europea adoptado en el desarrollo de la 
política migratoria común, suscrita en el Acuerdo Schengen, en vigor desde el año 
1995. En este sentido señalar que este tipo de centros existen en países como 
Francia, Portugal, Italia y Noruega. Y tercero, porque no estamos de acuerdo con que 
deban desaparecer sino antes bien que puedan ser un lugar de alojamiento temporal 
como en tantas zonas de Europa donde evidentemente se garanticen de manera 
completa y efectiva los derechos fundamentales de las personas ahí retenidas. En ese 
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compromiso de mejoras en el bienestar de las personas y de garantías nos pueden 
encontrar siempre. Entretanto la realidad de España y su situación geográfica hacen 
indispensable dotar de medios reales al Estado para hacer frente a la inmigración 
ilegal con respeto absoluto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. 

 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Abans de tot nosaltres no acostumem sumar-nos a les mocions, els senyors regidors 
ho saben, ho expliquem sempre a la Junta de Portaveus, tenim una espècie de norma 
interna en la qual si no hem participat en la redacció o no hem ajudat en alguna 
qüestió d’aquella moció doncs ens limitem a votar a favor que ens sembla que potser 
és més prosaic però efectivament és el que compta. Només volem manifestar que en 
aquesta moció ens ha costat seguir aquesta petita regla interna que tenim, ens 
hagués agradat molt també signar-la conjuntament amb el grup d’Iniciativa i amb la 
resta de grups perquè pensem que els CIE són una vergonya per a la nostra societat. 
Els CIE que com deia la Sra. Munia no tenen un caràcter oficialment i teòricament 
penitenciari, a la pràctica operen com autèntiques presons que priven de llibertat a 
persones pel simple fet de no tenir un tràmit administratiu i haver canviat de país, això 
sumat a una infracció, etc., etc. Dir-li “alojamiento temporal” a aquestes institucions on 
es vulneren els drets fonamentals de les persones com el dret a la llibertat, el dret a la 
comunicació, el dret a la defensa i d’altres em sembla no propi de vostè Sra. Munia, té 
un calat bastant allunyat del que són aquestes institucions, no s’ajusten ni amb les 
prescripcions legals, ni amb les garanties mínimes, ni amb les constitucionals, ni amb 
les relatives al dret internacional, i nosaltres afegiríem que no s’ajusten sobretot a les 
normes de decència humana en general, la seva existència com vostès saben ha 
generat riuades de tinta i indignació a casa nostra, a la resta de l’Estat per descomptat 
i altres instàncies internacionals i de preservació dels drets humans, avui en tenim una 
bona mostra, així ho relaten diversos informes que els convido que visitin a la pàgina 
web de “Tanquem els CIE”. 

 
Les persones que han aconseguit sortir dels CIE han relatat abusos, privacions 

de drets, etc., etc., més els casos detestables, horrorosos, que comentava el Sr. 
d’Esquerra Republicana. Sentim vergonya com a membres d’aquesta societat per no 
haver anat el primer dia de construcció d’aquestes institucions a treure pedra a pedra 
aquesta construcció, sincerament, sentim vergonya que encara estiguin dempeus, 
pensem que els CIE s’han de tancar, no només el de Barcelona, sinó tots els que hi 
ha a l’Estat espanyol i no se n’ha d’obrir mai més cap. “CIE mai més contra ningú”. 

 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Saben que mai replico però avui m’agradaria poder-ho fer simplement per comentar 
dues coses molt curtes. La primera és que la Munia comentava que existeixen altres 
Centres a Europa, i dels altres Centres de Detenció d’Immigrants que existeixen a 
Europa, a cap passa com en l’Estat espanyol que es prohibeixin les entrades 
d’Associacions de defensa dels drets humans, a cap es retenen persones amb perill 
de represàlies un cop repatriades. Com deia la Núria és una anomalia democràtica el 
fet de que existeixin aquests centres i deia l’Álvaro que no s’hi retré a ningú que no 
hagin comès cap delicte, doncs home, s’hi retenen a persones sense cap necessitat 
d’ordre judicial, només pel fet d’haver comès faltes administratives com pot ser per 
exemple tenir el DNI caducat, que també és una falta administrativa. 

 
Jo crec que han quedat prou clares les posicions i malgrat al principi no he 

agraït explícitament a la CUP sé que tenim el seu suport i espero que la moció tiri 
endavant. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Para que se entienda una 
cosa, una falta administrativa como ya lo ha dicho Ramon es dejar mal aparcado el 
coche, es tener caducado el DNI. Ahí entra la gente por falta administrativa y así lo 
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contempla la Ley de extranjería que se llama la Ley de derechos y libertades de los 
extranjeros en España. Por un lado eso, la confusión de que ahí van delincuentes es 
una confusión mal intencionada, es un discurso muy peligroso lo que se está haciendo 
con eso, es equiparar la delincuencia a la inmigración, o la inmigración a la 
delincuencia. En otros centros de Europa también ha habido muertos, por lo tanto no 
podemos estar orgullosos y decir que como en Europa pasa entonces es que aquí 
también es bueno, y no es así. Por último, también señalarles que hay países que 
actualmente se están negando ya a la repatriación de las personas con las 
condiciones en que se las repatria y esto está trayendo enormes consecuencias 
diplomáticas para España. Yo quisiera sumar estas palabras para aclarar alguna de 
las cosas que se han dicho aquí. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Ciertamente voy a aclarar lo que he dicho, porque creo que no lo he dicho bien, no se 
tramita internamiento de personas sin detenciones previas, a eso me refería, es 
posible que haya personas internadas que no hayan cometido delitos, pero que no se 
tramitan internamientos de personas sin detenciones previas, muestra de ello es que 
el 85% de extranjeros ingresados cuenta con antecedentes penales o policiales, el 
85%, y por eso digo que yo aclaro, porque acabo de aclarar lo que he dicho antes, 
pero decir que casi se ha equiparado la delincuencia con la inmigración eso no es 
cierto, yo no siempre he vivido en España, he vivido también en el extranjero, he sido 
extranjero en un país, y yo sé las dificultades que tiene un extranjero en un país 
porque lo he vivido, no he estado siempre aquí y tengo mi mundo cerrado y no sé qué 
pasa en otros países, lo he pasado y no he tenido problemas que han tenido otras 
personas y soy consciente que hay otras personas que tienen otros problemas mucho 
mayores que los míos, o los han tenido, pero eso no quiere decir que yo equipare 
delincuencia con inmigración o inmigración con delincuencia, ni mucho menos, en 
España hay muchas personas de otros países que son personas totalmente normales 
que no han cometido ningún delito en su vida, al contrario, son ciudadanos 
ejemplares, o sea que cuidado con las afirmaciones también.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Acabem per tant la discussió, jo sé que hi hauria 
persones del públic que avui els hi agradaria intervenir però nosaltres tenim un 
reglament molt concret i és que s’ha de fer una petició prèvia i ha d’haver un grup que 
proposi que l’exposició de la moció no la farà el grup sinó que ho farà una persona del 
públic, i per tant encara que m’han fet arribar petició de poder intervenir em sap greu 
però els hi haig de dir que hem de complir el reglament per l’ordre de les 
intervencions. Els hi agraeixo la presència i passem a la votació. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      21 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor  

         no adscrit 

Vots en contra:   4 (C’s i PP) 

Abstencions:       0 

 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

6.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EUiA, ERC-MES I 
PSC PROPOSANT L'ELIMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE REFERÈNCIA DELS 
PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE TRES ANYS I ALTRES ACTUACIONS 
RELACIONADES AMB ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS. 

 
Atès que l'any 2009, la Unió Europea va considerar els tipus de referència 

hipotecària IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats com a sospitosos i 
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fàcilment manipulables i, per aquest motiu, va instar el Govern espanyol a suprimir-los 
per garantir els drets de la ciutadania afectada. 

 
L'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, estableix el 29 d'abril de 2013 com a 

data límit per a la desaparició dels tipus de referència hipotecària IRPH Bancs, IRPH 
Caixes i IRPH CECA, així com l'obligació del Govern de regular un règim transitori per 
a les hipoteques referenciades a aquests, però manté l'índex IRPH Entitats (Tipus 
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d'habitatge, 
concedits per les entitats de crèdit a Espanya). 
 

Atès que el 27 de setembre de 2013, després que el Grup Popular al Senat 
utilitzés la seva majoria absoluta per rebutjar les esmenes de diversos grups, que 
pretenien la substitució d'aquest IRPH Entitats per l'Euríbor amb un suplement màxim 
d'un punt percentual, i negués, un cop més, la possibilitat d'un debat públic sobre una 
disposició que afecta aproximadament a un milió i mig d'hipoteques a tot l'Estat, de les 
quals, més de 300.000 corresponen a famílies catalanes, el Congrés dels Diputats va 
aprovar la "Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización". 
 

Aquesta Llei incorpora la disposició addicional número 15 que estableix que, per 
a totes aquelles hipoteques que no tinguin un índex substitutiu de l'IRPH o l'índex 
substitutiu no existeixi, se substitueixen els tipus a extingir per l'índex IRPH Entitats, 
basat en uns paràmetres que la Unió Europea va considerar sospitosos i 
manipulables, i que inclou un coeficient corrector per tal de mantenir els tipus d'interès 
al mateix nivell. 
 

Atès que aquesta situació injusta que, segons l'Agrupació d'Afectats per l'IRPH, 
suposa un increment mensual d'uns 300 a 400 euros per família i agreuja la situació 
de crisi que pateix la majoria de la població, ha estat denunciada per part de les 
famílies afectades, així com per diversos grups parlamentaris, que han reclamat la 
substitució d'aquests tipus a extingir per l'Euríbor amb un suplement màxim d'un punt 
percentual (Euríbor+1). 
 

Atès que aquesta càrrega addicional i injusta és causa de nombrosos 
impagaments hipotecaris i per tant, d'execucions hipotecàries, desnonaments i 
patiment psicològic per a moltes famílies. Aquesta és la veritable estafa del sistema 
financer sobre la ciutadania i demostra, un altre cop, el poder que el sistema financer 
té sobre la democràcia. 
 

Atès que el mes de setembre de 2013, el Jutjat de Primera Instància de 
Collado-Villalba (Madrid) va suspendre una execució hipotecària, en considerar que: 
"Establecer el IRPH como índice en sustitución del Euríbor resulta más perjudicial 
para el prestatario, lo que da lugar a declarar dicho índice como abusivo". 
 

Atès que el mes de juliol del 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una 
moció sobre les actuacions previstes a favor de les persones afectades per l'índex de 
referència dels préstecs hipotecaris. Al mateix temps, la pressió popular ha aconseguit 
que el poder judicial es posicioni clarament en contra d'aquesta actuació del Govern 
de l'Estat. Així, en els dos darrers anys, diverses sentències emeses, com la del mes 
d'abril del 2014 del Jutjat Mercantil núm. 1 de Sant Sebastià i les dues sentències 
dictades el 25 de març de 2015 pel Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona (que han 
declarat la nul·litat, per abusiva, de la condició de contractació que establia com a 
referència l'Índex IRPH Caixes i l'IRPH entitats, respectivament i que condemnen les 
entitats financeres demandades a retornar al prestatari les quantitats satisfetes en 
virtut de la clàusula anul·lada), han generat una jurisprudència molt clara sobre la 
matèria, que obliga a les administracions a moure fitxa en defensa dels i de les 
consumidores. 
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Atès que les esmentades sentències declaren que les entitats bancàries, en 

establir aquestes clàusules financeres que referencien el tipus d'interès a l'IRPH, han 
infringit les normes de transparència i que, a més, aquestes clàusules tenen caràcter 
abusiu. 
 

Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya, en les conclusions del seu informe 
"La protecció dels afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris", 
presentat el mes de setembre del 2015, afirma que: "En aquest sentit, caldria que es 
plantegés retirar l'IRPH d'entitats com a tipus oficial, atesos els dubtes raonables 
quant a la legalitat de l'IRPH com a índex de referència". Així mateix, el Síndic 
recomana que, en el cas que ho demanin les persones interessades, les hipoteques 
pactades amb l'IRPH siguin renegociades amb índexs més ajustats als índexs actuals 
del mercat. El Síndic també recomana al Parlament de Catalunya que insti l'Estat a 
modificar la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de 
suport als emprenedors i la seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus 
de substitució l'Euríbor més el diferencial actual de mercat o bé de derogar la novació 
automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual de l'índex de referència de 
substitució. 
 

Atès que els ajuntaments, que som les administracions que estem fent front a 
les conseqüències de l'estafa immobiliària, denunciem que aquesta regulació injusta 
manté i augmenta el patiment dels nostres veïns i veïnes, així com la quantitat de 
recursos que les administracions locals hem de dedicar a pal·liar les conseqüències 
d'una transferència injusta de recursos dels més pobres als més rics. 
 

És per tot això que es proposa que el Ple prengui els següents ACORDS: 

 
PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat es posiciona a favor de les 

persones afectades i rebutja i denuncia l'actuació del Govern de l'Estat, en mantenir 
per als préstecs hipotecaris uns tipus de referència abusius mitjançant la Disposició 
Addicional Quinzena de la "Ley de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización". 

 
SEGON.- Exigir al Govern de l'Estat la modificació de la Disposició Addicional 

Quinzena de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización i la 
tramitació urgent d'una reforma que, en la línia del que demanen les persones 
afectades, estableixi com a tipus de referència per als préstecs hipotecaris l'Euríbor + 
un màxim d'un punt. 

 
TERCER.- Exigir al Parlament de Catalunya que insti l'Estat a modificar la 

Disposició Addicional Quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus de 
substitució per als préstecs hipotecaris l'euríbor més el diferencial actual de mercat o 
bé de derogar la novació automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual 
de l'índex de referència de substitució. 

 
QUART.- Elevar a les Associacions Municipalistes (ACM, FMC, FEMP) i 

traslladar al Síndic de Greuges i a la Defensora del Poble, la voluntat d'utilitzar totes 
les vies d'impugnació disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació injusta. 

 
CINQUÈ.- Traslladar a les entitats bancàries que tenen alguna seu a Sant 

Cugat la voluntat del Ple d'aquest Ajuntament de defensar els interessos de la 
ciutadania en aquest tema, i reclamar-les un canvi a índex Euríbor + un màxim d'un 
punt per a totes aquelles hipoteques afectades per l'IRPH. 
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SISÈ.- Posar en marxa un servei per assessorar, ajudar i supervisar a totes les 
persones afectades que vulguin demanar la revisió d'aquesta clàusula, davant el risc 
que les entitats bancàries segueixin aplicant tipus desproporcionats i abusius, tal com 
ha denunciat en repetides ocasions la Comissió Europea d'assessorament de famílies 
afectades per l'índex IRPH. 

 
SETÈ.- Que, en la línia de la moció aprovada pel Parlament de Catalunya, 

l'Ajuntament de Sant Cugat impulsi un Compromís Ètic que condicioni la possibilitat o 
no, per part de l'administració local, de mantenir relacions comercials amb les entitats 
financeres que no el subscriguin. En aquest document, s'incorporaran des de 
compromisos en relació a l'acceptació dels mecanismes de mediació previstos a la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fins a la supressió de 
les clàusules abusives (entre les quals, l'IRPH), així com una moratòria de 
desnonaments o d'altres que es considerin adients. 

 
VUITÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors a l'Associació Catalana de 

Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, la Federación 
Española de Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges, la Mesa del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Congrés dels Diputats, l'Agrupació d'Afectats per l'IRPH i la 
Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH), i fer-los públics als mitjans habituals 
de difusió de l'Ajuntament de Sant Cugat. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Anuncio que hi ha una esmena de Convergència i 
en primer lloc per presentar la moció té la paraula la Sra. Roser Casamitjana. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ ICV-EUiA, ERC-MES i PSC 

 

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

EUiA: De nou agrair als grups d’ERC-MES i el PSC que s’hagin adherit a aquesta 
moció. Es tracta d’una moció molt concreta que el que proposa són mesures per 
defensar les persones afectades pel que es coneix com Índex de Referència de 
Préstecs Hipotecaris. Aclarir que aquest és l’índex que s’ha utilitzat per fixar més d’un 
milió i mig de les hipoteques que paguen aquestes famílies. Moltes de les hipoteques 
signades durant els anys 90 el duien ja que la majoria d’entitats el recomanaven 
perquè era el més estable. No fou un únic índex, n’hi havia d’altres, però l’any 2009 la 
Unió Europea va considerar que aquests índex controlats per la pròpia banca i 
teòricament vigilats pel Banc d’Espanya doncs eren sospitosos i fàcilment 
manipulables, però malgrat aquesta directriu de la Unió Europea el Partit Popular fent 
servir les seves majories al Congrés i al Senat va decidir mantenir aquest índex 
rebutjant les propostes de diversos grups polítics que demanaven que fos substituït 
per l’euribor més un suplement màxim d’un 1%, i mentre aquest euríbor ha anat 
baixant i per tant han anat baixant les hipoteques de milers de famílies, moltes altres 
amb l’índex IRPH han pagat i paguen encara avui 300 i 400 € més per la seva 
hipoteca, i això considerem que és una barbaritat en la societat precària que vivim i 
que ha posat a moltes famílies en risc de desnonament. La moció també fa referència 
a les darreres sentències judicials que han declarat nul·les les clàusules que tenen 
com a referència aquest índex, i que han condemnat a les entitats financeres 
demandades a retornar a les persones afectades les quantitats satisfetes en virtut de 
la clàusula anul·lada, i així mateix el Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat al 
Parlament de Catalunya que insti a l’Estat a substituir aquest índex per l’euribor. 
 
 És per això que amb aquesta moció proposem un seguit d’actuacions, primer 
l’exigència al Govern de l’Estat d’eliminar l’Índex de Referència dels Préstecs 
Hipotecaris; en segon lloc la demanda al Govern municipal de que reclami a les 
entitats bancàries que treballen a Sant Cugat canviar l’índex euríbor més un màxim 
d’un punt en totes aquelles hipoteques afectades; la tercera demanar al Govern 
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municipal que posi en marxa un servei per assessorar, ajudar i supervisar a totes les 
persones afectades que vulguin demanar una revisió d’aquestes hipoteques; i 
finalment, també demanem al Govern municipal que com va aprovar el Parlament de 
Catalunya impulsi un compromís ètic amb compromisos d’acceptació dels 
mecanismes de mediació previstos del Codi de consum de Catalunya, de la supressió 
de les clàusules abusives i d’una moratòria de desnonaments o d’altres que es 
considerin adients i que condicioni la possibilitat o no per part de l’administració local 
de mantenir relacions comercials amb les entitats financeres que no el subscriguin.  
 
 Voldria afegir aquí que com ha dit prèviament l’Alcaldessa Convergència ha fet 
una esmena en aquest darrer punt on ha afegit al final del text una nota que diu 
“sempre que aquestes relacions comercials amb les entitats financeres no repercuteixi 
econòmicament de manera negativa a l’Ajuntament”. Nosaltres acceptarem l’esmena 
perquè creiem que és important que s’aprovi aquesta moció, que tots plegats, o el 
màxim nombre de grups la votem i esperem que l’Ajuntament no es tiri enrere amb el 
compromís que agafa amb aquesta moció. I el que sí voldríem demanar en el cas que 
això arribés que informés als grups de l’oposició d’aquells casos que es puguin trobar 
d’entitats bancàries que tinguin clàusules abusives amb la ciutadania i que mantinguin 
per les raons que sigui relacions comercials amb l’Ajuntament. 
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PRESENTA A LA 

MOCIÓ QUE PRESENTA ICV-EUIA, PROPOSANT L’ELIMINACIÓ DE L’ÍNDEX DE 

REFERÈNCIA DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE TRES ANYS I ALTRES 

ACTUACIONS RELACIONADES AMB ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS. 

 

ESMENA 1 

 

A l’acord setè, després de la paraula “subscriguin” afegir: 

 
, sempre que no repercuteixi econòmicament de manera negativa a l’Ajuntament.  
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Aquesta és una bona moció, és una moció que 
de fet recull tot un conjunt d’indicacions que venen d’Europa, que venen d’informes del 
Síndic de Greuges i que evidencien una necessitat social que és la de deixar de 
banda d’una vegada per totes aquests índex antics i que poden induir efectivament a 
l’engany, directament, a determinats usuaris per passar a índex de referència més 
normals. Nosaltres sí que vam voler introduir aquesta esmena que vostè Sra. 
Casamitjana ja ens ha indicat que accepten perquè de fet quan com ajuntament 
demanem finançament en determinades ocasions no és que ens vinguin totes les 
entitats financeres amb multitud d’ofertes sinó que ens ve una, i per tant hem d’acabar 
de veure si aquesta oferta realment l’hem d’agafar o no en funció de com impacta això 
amb la situació financera de l’ajuntament i per tant amb aquesta esmena jo crec que 
salvaguardem també la fortalesa econòmica de l’ajuntament que també és necessària 
per aprovar i per tirar endavant altres polítiques socials, i per tant nosaltres acceptant 
aquesta esmena i compartint plenament el contingut de la moció lògicament la 
votarem a favor. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: De 
fet aquí ja s’ha explicat la part més tècnica de la moció que era tot el referent a l’índex 
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IRPH i tot el que s’ha explicat està molt ben explicat i tots per tant ens en podem fer a 
la idea, a mi m’agradaria anar un pas més enllà i sobretot centrar-me en l’acord 
aquest del compromís ètic. Certament les entitats financeres no les podem tractar 
totes de la mateixa manera, no totes s’han comportat igual, és veritat que totes 
guanyen molts diners a costa del mateix, però és veritat que no totes s’han comportat 
igual, però sempre han ratllat aquesta línia tan fina entre la legalitat i la moralitat, des 
del nostre punt de vista per tant hi ha moltes entitats financeres que directament han 
traspassat la línia de la legalitat però sobretot han passat la línia de la immoralitat, de 
la moralitat convertint-se i actuant fent males praxis i fins i tot aquesta immoralitat de 
la que parlava. Per tant la idea del compromís ètic que afecti o vinculi a l’administració, 
en aquest cas la nostra, però que la podíem estendre a d’altres, és una gran idea, tan 
de bo hi hagués una conscienciació també de la ciutadania perquè ho poguessin 
traspassar també a nivell individual en el sentit de dir segons què no ho tolerarem com 
a ciutadans però ens sembla que nosaltres amb aquest compromís ètic hauríem 
d’incloure els compromisos d’aquestes entitats financeres com a mínim accedir a la 
llei de la segona oportunitat, evidentment ampliar els lloguers socials, tot el tema de 
pisos buits, col·laborar amb entitats del tercer sector i, en el cas de Sant Cugat, suport 
a entitats locals, en el cas de Sant Cugat i en la resta però ara parlem d’aquí. Parlava 
d’aquesta actuació immoral perquè mentre estem dient tot això, parlant d’aquestes 
famílies que perden els seus habitatges i que se’n van al carrer amb menors, etc., per 
aquestes clàusules abusives, digueu-li clàusules sòl, o digueu-li índex congelats, 
estem parlant de que l’Estat espanyol ha gastat 51.000 milions d’euros en un rescat; 
aquesta quantitat i parlant com abans parlàvem del sistema sanitari és exactament la 
quantitat de pressupost del sistema sanitari espanyol i de totes les comunitats 
autònomes alhora en un any, aquest rescat d’aquestes entitats financeres, per tant 
aquí estem parlant d’entitats financeres com per exemple Bankia que va rebre una 
quantitat de diners tan substancial com que ara, a dia d’avui, després que el ministre 
de Guindos va dir en el seu dia que això no ens costaria ni un duro als contribuents, a 
dia d’avui han retornat un 5%, i no podran retornar més perquè és un saldo, Bankia, ni 
que se’l vulguin vendre, ningú el voldrà comprar, si se’l queda alguna ànima caritativa 
no li pagarà a sobre al Govern espanyol i per tant no ens retornaran els diners, i no 
només això sinó que els dirigents de Bankia, és a dir el Sr. Rato, que havia estat 
ministre d’Economia d’Espanya i que fa pocs dies també el ministre de Guindos va 
cantar les excel·lències dient que havia estat un dels millors ministres d’Economia 
d’Espanya, doncs aquest senyor a més a més està involucrat en un tema de targetes 
black gastant diners per despeses personals i va tenir la poca vergonya que el dia 
abans de fer el rescat va gastar diners en efectiu del caixer automàtic per a les seves 
despeses de quatre coses. I perquè abans de que se’m tirin a la jugular i em diguin 
que només parlo de Bankia parlaré de Catalunya Caixa, no tinc cap inconvenient, una 
entitat, és veritat, de Catalunya, en la que els seus dirigents han cobrat sous 
multimilionaris, plans de pensions multimilionaris i aquests senyors, uns estan a casa 
patejant-se la fortuna o d’altres estan recol·locats en altres entitats financeres cobrant 
això o més, per tant la mateixa vergonya, de fet Catalunya Caixa 10.000 milions 
d’euros de rescat, hem recuperat el 20% a preu de saldo perquè el BBVA va tenir la 
gentilesa de quedar-se Catalunya Caixa, però no recuperarem un duro més perquè és 
un altre saldo. Per tant aquest compromís ètic -i això és el que m’ha agradat molt de la 
moció- m’agradaria que s’estengués a tota la societat. 
 
 Simplement, i per acabar, destacar que Catalunya, el Parlament de Catalunya, 
totes les forces polítiques, gairebé per unanimitat, en alguns casos fins i tot per 
unanimitat, s’està treballant fa molt de temps amb la llei de segona oportunitat, 
sobretot defensant el dret fonamental a que tothom tingui un habitatge digne i per tant 
en temes de pobresa energètica, però aquestes lleis es congelen una i una altra 
vegada pel Tribunal Constitucional, se suspenen i a més a més es consideren 
il·legals. Per tant a dia d’avui gairebé podríem dir que tenim una veritable incapacitat 
de poder protegir els drets més fonamentals i des del nostre grup defensarem amb la 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.09.16                    pàg. 24 

 
ESBORRANY ACTA 

mateixa contundència dos drets fonamentals, el dret a l’autodeterminació i el dret a 
tenir un habitatge digne. Nosaltres votarem a favor de la moció i de l’esmena. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Estàvem parlant de l’índex de referència, no? Nosaltres donarem suport a la moció 
perquè és una situació injusta i que s’ha de revertir, és evident, com s’ha dit un milió i 
mig d’hipoteques a tot l’Estat estan afectades per aquesta situació i aquesta situació 
no només ha sigut perversa sinó que en aquest temps de crisi tal com explica la 
moció s’ha agreujat la situació de moltes famílies. El grup Socialista al Congrés i 
d’altres grups van intentar també la modificació d’aquesta llei i no se’n van poder sortir 
per la majoria absolutíssima del Partit Popular tant en el Congrés com en el Senat i 
per tant no va poder tirar endavant, i si no recordo malament, aquesta era una de les 
coses que s’havia d’afrontar amb la nova legislatura i amb un nou govern. 
Evidentment nosaltres adquirim el compromís de si el proper Govern de l’Estat, si no 
hi ha eleccions, i si hi ha eleccions el proper Govern de l’Estat no és del PP, doncs 
intentar revertir aquesta situació i arribar a tots els acords possibles per a fer la 
modificació d’aquesta llei i revertir-la evidentment i traspassar l’índex hipotecari al que 
nosaltres creiem que és de justícia. També trobem encertat que aquesta moció 
plantegi la limitació de les relacions financeres, de les relacions comercials ha dit la 
Roser, de la nostra administració amb aquelles entitats financeres que d’alguna 
manera facin servir encara aquestes clàusules i que per tant obliguem -en la mesura 
que puguem fer-ho a nivell local- a que aquestes entitats financeres vagin pel camí de 
les bones pràctiques i no vagin pel camí abusiu. Reiterem el nostre suport, la nostra 
adhesió a la moció i creiem que això són petites passes. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: El voto será favorable a la 
moción y a la enmienda, sobre todo porque cae por su propio peso que el IRPH es 
una forma de calcular un impuesto abusivo y no solo eso sino que también se oculta 
en letra pequeña en los contratos según han denunciado ya múltiples asociaciones de 
afectados, yo había entendido que eran 1.300.000 y no 1.500.000, no sé, ya me 
corregirán la cifra, y claro 200.000 personas afectadas es un número importante, 
cuando hablamos de hipotecas estamos hablando de una cantidad de dinero muy 
fuerte, y estamos hablando que esto encarecería las hipotecas en comparación con el 
Euribor entre un 2 y un 4%, o sea que es una cantidad de dinero muy importante que 
se está afectando a la economía de las personas y no queda más que votar a favor de 
esta moción. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lloc explicar que l’IRPH va començar a ser més car per les persones que 
havien subscrit la seva hipoteca a partir del moment en el qual van començar a baixar 
els tipus d’interès, l’euribor, bàsicament, perquè abans sortia més barato agafar l’IRPH 
que no l’euribor més el diferencial que toqués a cada entitat, i com era més barato la 
gent ho agafava; hi havia entitats, també és veritat, que només oferien l’IRPH però no 
era una qüestió comercial, era un atractiu comercial en aquell moment, per això 
només oferien l’IRPH i la gent ho agafava. Dit això també és veritat que les entitats 
financeres quan comercialitzaven aquest producte, una hipoteca referenciada a l’IRPH 
ho feien en molts casos, en d’altres no, de forma poc clara, o sigui que no explicaven 
al 100% com eren les coses, quins problemes podien tenir a futur aquestes 
hipoteques i aquí és a on va haver-hi el problema, hi ha moltes persones que a dia 
d’avui tenen una hipoteca referenciada a l’IRPH que no acaben d’entendre per què la 
resta d’hipoteques estan en tipus d’euribor i paguen molt menys que les seves que 
estan a nivells de l’any 2005, 2006, 2007, i és aquí a on està el problema perquè en el 
seu moment no els hi van explicar i no sabien ben bé el que firmaven, això és 
clarament un vici en el consentiment i per tant hauria de ser anul·lable i estic segur 
que els Tribunals estan fallant o fallaran a favor dels consumidors que hagin subscrit 
aquestes circumstàncies sempre que no hagin estat degudament informats del que 
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firmaven, tot i que el notari normalment -i a més a més té l’obligació de fer-ho- quan 
signes una hipoteca t’informa de totes aquestes qüestions que estàs firmant a part del 
que t’hagi dit o no t’hagi dit el banc, per tant aquí hi ha un component bastant gran de 
la responsabilitat personal de saber el que estàs firmant, està clar que les hipoteques 
en aquell moment es feien com a xurros perquè la majoria d’aquestes hipoteques, 
1.500.000 o 1.300.000, no sé quina és la dada correcta, però són la majoria de les 
subscrites entre l’any 2.005 a 2.008 en un moment en que les coses es feien d’una 
manera i ningú de l’administració, ni de l’Estat ni de les Comunitats Autònomes, ho 
han arreglat, i a les Comunitats Autònomes en aquell moment sí que es podia haver 
fet alguna cosa, i a l’Estat també evidentment. Per tant nosaltres estem en contra de 
fer servir aquest sistema per cobrar els interessos d’una hipoteca perquè entenem 
que és molt més clar l’euribor i a més a més molt més conegut per la gent l’euribor 
més el diferencial que cada banc ofereixi, que no l’IRPH que la majoria de gent no sap 
ni què és, ni en quines dades se sustenta perquè referencia unes dades que són 
pròpies dels bancs i no un sistema bancari administratiu que està regulat per 
l’administració, per tant és una incògnita com anirà evolucionant i si tindrem que pagar 
més o tindrem que pagar menys perquè també podria ser que l’IRPH baixés d’aquí a 
dos anys i comencessin a pagar menys els qui tenien IRPH que els qui tenen euríbor 
més diferencial, això podria passar, a dia d’avui no és així i fa molts anys que continua 
sent així, per tant aquí responsabilitat dels bancs, responsabilitat també de les 
persones que van subscriure sense interessar-se prou sobre el que estaven firmant, o 
sigui la responsabilitat és compartida, però evidentment qui tenia el pes de l’oferta era 
el banc i la gent moltes vegades confiava amb el banc i per tant firmava aquelles 
hipoteques, és compartida però podríem dir que és el 70% culpa del banc, nosaltres 
estem d’acord amb això. No votarem a favor però tampoc votarem en contra. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nuestro grupo se va a posicionar a favor de esta moción, ya lo hemos hecho en 
alguna ocasión en el Parlament de Catalunya, entendiendo, eso sí y básicamente, que 
no es una problemática a la que podamos dar solución desde el ámbito municipal y 
por tanto no me voy a extender demasiado sino que voy a ser bastante breve. El 
IRPH, lo digo porque a veces se critica cierto liberalismo en las leyes del mercado, es 
un indicador que no refleja la evolución del mercado por lo cual el consumidor 
difícilmente se puede beneficiar de las bajadas de los tipos de interés, es un indicador 
poco transparente y que ha podido ser en bastantes casos utilizado para abusar del 
prestatario que no ha sido, por lo general, suficientemente informado. A modo de 
ejemplo la OCU ha calculado que para una hipoteca media de 150.000 € y a 25 años 
la aplicación del IRPH respecto al Euribor representa el pago anualmente de un plus 
de más de 1.000 €, y por lo tanto procederemos a votar a favor de la moción. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
M’ha cridat l’atenció la intervenció del Sr. Benejam quan diu que no acaba d’entendre 
per què hi ha gent que no acaba d’entendre per què paguen més que la gent que tenia 
l’euribor, és clar que ho entenen!, ho entenen perquè hi ha uns quants bancs que 
actualment són els qui controlen l’IRPH d’identitats per posar-se d’acord per posar 
interessos més alts, és clar que ho entenen!, ho entenen perfectament.  
 
 Nosaltres donem ple suport a la moció atès que compartim tot l’argumentari, fil 
per randa, que s’expressa. Entenem que la substitució de l’antic IRPH per un nou 
índex de caixes amb un índex corrector que a la pràctica manté el tipus d’interès al 
mateix nivell que l’antic ha significat un cop més primar els interessos de la banca i 
perjudicar el de les famílies, el fet que la Unió Europea -que de fet la moció tracta 
d’això, no estaven parlant de com es concedia l’IRPH- demanés la seva supressió i 
donés un marge de 3 anys per a fer-ho i que el Govern del Partit Popular ho fes 
pràcticament el darrer mes, quan s’acabava el termini i que ho fes de manera 
petenera, introduint una disposició addicional en una llei que no tenia res a veure, 
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dóna mostra de quins són els veritables interessos que defensa aquest govern, un 
govern d’un partit que segurament és dels qui té més corruptes al sud d’Europa. 
 
 Veiem amb bons ulls de manera especial el punt 6è de la moció que fa 
referència a la posada en marxa d’un servei d’assessorament de les persones 
afectades per una banda, i el punt setè per impulsar un Compromís Ètic que 
condicioni la possibilitat a nivell municipal de mantenir o no les relacions comercials 
amb les entitats financeres que no el subscriguin. És un punt que es va posar molt en 
valor per tots els grups, la majoria, que caldrà estar molt amatents. Entenem que com 
es recull a la moció l’administració local és la més propera al ciutadà i com en d’altres 
ocasions no pot mirar cap a una altra banda davant de situacions com la que genera 
l’actitud abusiva de la banca i de les polítiques neoliberals. 
 
 Estarem amatents perquè això que s’aprova avui tingui el seu recorregut i no 
volem acabar sense reconèixer la feina feta i del nostre suport a l’Agrupació d’Afectats 
de l’IRPH i la Plataforma d’Afectats de les Hipoteques, que ens mostren que encara 
que el mur sembli insalvable es pot fer valdre la justícia per sobre de la usura. 
 

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

EUiA: Dos apunts molt i molt breus. Actualment com sí ha dit el Dimitri, sembla que 
actualment afecti a 1.300.000 famílies per un cantó, per un altre cantó dir que les 
entitats bancàries no tenen l’estricta obligació de retirar aquest índex i per tant pels 
afectats només els hi queden dues solucions, o negociar o denunciar, i és obvi i 
evident, crec que és obvi i evident, que ni una cosa ni l’altra és fàcil per la majoria 
d’ells, i malgrat que hi ha moltes associacions de molt diversos tipus que estan 
demanant la seva eliminació no sembla en aquests moments que aquest índex hagi 
de desaparèixer, i dir finalment que des que es va crear i està competint amb l’euribor 
en cap moment aquest índex ha sigut més baix que l’euribor. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
volia aclarir que l’IRPH ha fluctuat conforme està l’IRPH però s’ha mantingut bastant 
estable amb un punt i l’euribor ha anat baixant i ha anat allunyant-se un de l’altre i per 
tant avui les hipoteques referenciades a l’IRPH paguen més interessos, però és que 
també passa el mateix amb les hipoteques que estan referenciades a un tipus fix i la 
gent que les va referenciar a un tipus fix precisament el que volia evitar era això, la 
fluctuació a l’alça o a la baixa, per això estaven disposats a pagar una mica més. Jo 
dubto que tothom que tingui aquestes hipoteques amb IRPH en el seu moment no 
sabés el que feia, ho dubto molt, perquè aquí a la nostra societat hi ha de tot, hi ha les 
persones que s’intenten aprofitar d’una oferta comercial que li és més barata i saben 
perfectament el que firmen perquè li estan informant i ells mateixos ho poden mirar i 
saben que estan firmant una cosa que a lo millor en un futur no tenen els mateixos 
beneficis o els mateixos perjudicis que un altre, i en virtut d’això decideixen si firmar o 
no, i per tant el que no es pot fer ara és fer veure que no sabien res, i jo estic d’acord 
en que referenciar les hipoteques a l’IRPH no és correcte, jo estic d’acord i de fet he 
fet moltes reclamacions d’aquest tipus però no s’ha d’oblidar la responsabilitat 
personal de cadascú quan firmava. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem doncs a la votació, votem en primer lloc 
l’esmena, recordo que si aquesta queda aprovada, queda aprovada la moció. 
 

TORN VOTACIÓ ESMENA CONVERGÈNCIA 
 

Vots a favor:      24 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

       regidor no adscrit)  

Vots en contra:    0 

Abstencions:       1 (PP) 
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TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

6.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EUiA, ERC-MES I 

PSC, AMB INCORPORACIÓ D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, PROPOSANT 

L'ELIMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE REFERÈNCIA DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS A 

MÉS DE TRES ANYS I ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB ELS 

PRÉSTECS HIPOTECARIS. 
 

Atès que l'any 2009, la Unió Europea va considerar els tipus de referència 
hipotecària IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats com a sospitosos i 
fàcilment manipulables i, per aquest motiu, va instar el Govern espanyol a suprimir-los 
per garantir els drets de la ciutadania afectada. 
 

L'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, estableix el 29 d'abril de 2013 com a 
data límit per a la desaparició dels tipus de referència hipotecària IRPH Bancs, IRPH 
Caixes i IRPH CECA, així com l'obligació del Govern de regular un règim transitori per 
a les hipoteques referenciades a aquests, però manté l'índex IRPH Entitats (Tipus 
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d'habitatge, 
concedits per les entitats de crèdit a Espanya). 
 

Atès que el 27 de setembre de 2013, després que el Grup Popular al Senat 
utilitzés la seva majoria absoluta per rebutjar les esmenes de diversos grups, que 
pretenien la substitució d'aquest IRPH Entitats per l'Euríbor amb un suplement màxim 
d'un punt percentual, i negués, un cop més, la possibilitat d'un debat públic sobre una 
disposició que afecta aproximadament a un milió i mig d'hipoteques a tot l'Estat, de les 
quals, més de 300.000 corresponen a famílies catalanes, el Congrés dels Diputats va 
aprovar la "Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización". 
 

Aquesta Llei incorpora la disposició addicional número 15 que estableix que, per 
a totes aquelles hipoteques que no tinguin un índex substitutiu de l'IRPH o l'índex 
substitutiu no existeixi, se substitueixen els tipus a extingir per l'índex IRPH Entitats, 
basat en uns paràmetres que la Unió Europea va considerar sospitosos i 
manipulables, i que inclou un coeficient corrector per tal de mantenir els tipus d'interès 
al mateix nivell. 
 

Atès que aquesta situació injusta que, segons l'Agrupació d'Afectats per l'IRPH, 
suposa un increment mensual d'uns 300 a 400 euros per família i agreuja la situació 
de crisi que pateix la majoria de la població, ha estat denunciada per part de les 
famílies afectades, així com per diversos grups parlamentaris, que han reclamat la 
substitució d'aquests tipus a extingir per l'Euríbor amb un suplement màxim d'un punt 
percentual (Euríbor+1). 
 

Atès que aquesta càrrega addicional i injusta és causa de nombrosos 
impagaments hipotecaris i per tant, d'execucions hipotecàries, desnonaments i 
patiment psicològic per a moltes famílies. Aquesta és la veritable estafa del sistema 
financer sobre la ciutadania i demostra, un altre cop, el poder que el sistema financer 
té sobre la democràcia. 
 

Atès que el mes de setembre de 2013, el Jutjat de Primera Instància de 
Collado-Villalba (Madrid) va suspendre una execució hipotecària, en considerar que: 
"Establecer el IRPH como índice en sustitución del Euríbor resulta más perjudicial 
para el prestatario, lo que da lugar a declarar dicho índice como abusivo". 
 

Atès que el mes de juliol del 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una 
moció sobre les actuacions previstes a favor de les persones afectades per l'índex de 
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referència dels préstecs hipotecaris. Al mateix temps, la pressió popular ha aconseguit 
que el poder judicial es posicioni clarament en contra d'aquesta actuació del Govern 
de l'Estat. Així, en els dos darrers anys, diverses sentències emeses, com la del mes 
d'abril del 2014 del Jutjat Mercantil núm. 1 de Sant Sebastià i les dues sentències 
dictades el 25 de març de 2015 pel Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona (que han 
declarat la nul·litat, per abusiva, de la condició de contractació que establia com a 
referència l'Índex IRPH Caixes i l'IRPH entitats, respectivament i que condemnen les 
entitats financeres demandades a retornar al prestatari les quantitats satisfetes en 
virtut de la clàusula anul·lada), han generat una jurisprudència molt clara sobre la 
matèria, que obliga a les administracions a moure fitxa en defensa dels i de les 
consumidores. 
 

Atès que les esmentades sentències declaren que les entitats bancàries, en 
establir aquestes clàusules financeres que referencien el tipus d'interès a l'IRPH, han 
infringit les normes de transparència i que, a més, aquestes clàusules tenen caràcter 
abusiu. 
 

Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya, en les conclusions del seu informe 
"La protecció dels afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris", 
presentat el mes de setembre del 2015, afirma que: "En aquest sentit, caldria que es 
plantegés retirar l'IRPH d'entitats com a tipus oficial, atesos els dubtes raonables 
quant a la legalitat de l'IRPH com a índex de referència". Així mateix, el Síndic 
recomana que, en el cas que ho demanin les persones interessades, les hipoteques 
pactades amb l'IRPH siguin renegociades amb índexs més ajustats als índexs actuals 
del mercat. El Síndic també recomana al Parlament de Catalunya que insti l'Estat a 
modificar la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de 
suport als emprenedors i la seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus 
de substitució l'Euríbor més el diferencial actual de mercat o bé de derogar la novació 
automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual de l'índex de referència de 
substitució. 
 

Atès que els ajuntaments, que som les administracions que estem fent front a 
les conseqüències de l'estafa immobiliària, denunciem que aquesta regulació injusta 
manté i augmenta el patiment dels nostres veïns i veïnes, així com la quantitat de 
recursos que les administracions locals hem de dedicar a pal·liar les conseqüències 
d'una transferència injusta de recursos dels més pobres als més rics. 
 

És per tot això que es proposa que el Ple prengui els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat es posiciona a favor de les 
persones afectades i rebutja i denuncia l'actuació del Govern de l'Estat, en mantenir 
per als préstecs hipotecaris uns tipus de referència abusius mitjançant la Disposició 
Addicional Quinzena de la "Ley de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización". 

 

SEGON.- Exigir al Govern de l'Estat la modificació de la Disposició Addicional 
Quinzena de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización i la 
tramitació urgent d'una reforma que, en la línia del que demanen les persones 
afectades, estableixi com a tipus de referència per als préstecs hipotecaris l'Euríbor + 
un màxim d'un punt. 

 

TERCER.- Exigir al Parlament de Catalunya que insti l'Estat a modificar la 
Disposició Addicional Quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus de 
substitució per als préstecs hipotecaris l'euríbor més el diferencial actual de mercat o 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.09.16                    pàg. 29 

 
ESBORRANY ACTA 

bé de derogar la novació automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual 
de l'índex de referència de substitució. 

 

QUART.- Elevar a les Associacions Municipalistes (ACM, FMC, FEMP) i 
traslladar al Síndic de Greuges i a la Defensora del Poble, la voluntat d'utilitzar totes 
les vies d'impugnació disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació injusta. 

 

CINQUÈ.- Traslladar a les entitats bancàries que tenen alguna seu a Sant 
Cugat la voluntat del Ple d'aquest Ajuntament de defensar els interessos de la 
ciutadania en aquest tema, i reclamar-les un canvi a índex Euríbor + un màxim d'un 
punt per a totes aquelles hipoteques afectades per l'IRPH. 

 

SISÈ.- Posar en marxa un servei per assessorar, ajudar i supervisar a totes les 
persones afectades que vulguin demanar la revisió d'aquesta clàusula, davant el risc 
que les entitats bancàries segueixin aplicant tipus desproporcionats i abusius, tal com 
ha denunciat en repetides ocasions la Comissió Europea d'assessorament de famílies 
afectades per l'índex IRPH. 

 

SETÈ.- Que, en la línia de la moció aprovada pel Parlament de Catalunya, 
l'Ajuntament de Sant Cugat impulsi un Compromís Ètic que condicioni la possibilitat o 
no, per part de l'administració local, de mantenir relacions comercials amb les entitats 
financeres que no el subscriguin, sempre que no repercuteixi econòmicament de 
manera negativa a l’Ajuntament. En aquest document, s'incorporaran des de 
compromisos en relació a l'acceptació dels mecanismes de mediació previstos a la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fins a la supressió de 
les clàusules abusives (entre les quals, l'IRPH), així com una moratòria de 
desnonaments o d'altres que es considerin adients. 

 

VUITÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors a l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, la Federación 
Española de Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges, la Mesa del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Congrés dels Diputats, l'Agrupació d'Afectats per l'IRPH i la 
Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH), i fer-los públics als mitjans habituals 
de difusió de l'Ajuntament de Sant Cugat. 
 

7.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUTADANS, 

CONVERGÈNCIA, ERC-MES PER A L’ESTUDI I SOTERRAMENT DE LA T-5 I PER 

LA MILLORA DEL CLAVEGUERAM A MAS GENER. 

 
Atès que, al Consell de Barri de Mira-sol del dia 13 de juliol i a l’audiència 

pública prèvia al Ple del 18 de juliol, els veïns del carrer Guadalajara situat a Mas 
Gener van demanar entre d’altres: 

 
- L’informe amb les mesures electromagnètiques de la torre d’alta tensió situada al 

carrer Guadalajara número 46. 
 
- La neteja del clavegueram per la presència de rosegadors. 

 
Atès que, el 22 de febrer de 2015 es va celebrar la Festa de la Llum per 

celebrar que desprès de 101 anys desapareixien les torres d’alta tensió de Valldoreix i 
Sant Cugat. 

 
Atès que, des de l’equip de govern es van mostrar molt satisfets, perquè 

finalment havia arribat el dia, en paraules de la nostra alcaldessa: “Aquesta és una 
demanda ciutadana de fa molts anys a la qual hem pogut donar resposta. 
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L’Ajuntament, l’EMD de Valldoreix i la Generalitat hem sumat esforços per fer-ho 
possible i per aconseguir una millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes”. 

 
Atès que, aquesta celebració no va ser tal per al veïns i veïnes del carrer 

Guadalajara, perquè no totes les torres d’alta tensió havien desaparegut, sinó que ells 
havien de patir la presència d’una torre encara més gran. 

 
Atès que, aquesta torre comporta una ocupació total de 144 m2 de superfície. 

 
Atès que, el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió 

ordinària de 20 de gener de 2014 va aprovar inicialment el Projecte d’Obra Ordinària i 
Expropiació de terrenys per a la construcció d’una nova torre d’alta tensió elèctrica T-5 
en substitució de l’existent al carrer Guadalajara núm. 46. I l’aprovació definitiva va fer-
se’n pública el 5 de maig de 2014. 

 
Atès que, des de la dècada dels anys 80 del segle passat, estudis científics 

basats en investigacions epidemiològiques i biològiques han suggerit la possible 
relació entre contaminació electromagnètica i el risc de patir malalties com la leucèmia 
infantil, tumors cerebrals i altres càncers. 

 
Atès que, malgrat que també hi ha altres estudis que consideren que les 

repercussions perjudicials per la salut no han pogut quedar suficientment 
demostrades . La comunitat científica, als seus informes, insisteix en la necessitat de 
continuar investigant per a confirmar el potencial risc de l’exposició als camps 
electromagnètics a llarg termini. 

 
Atès que, l’OMS va proposar polítiques sanitàries preventives fonamentades en 

el principi de precaució, el d’evitació prudent i el de mantenir persones exposades als 
camps electromagnètics el menor temps possible. 

 
Atès que, davant la manca de convicció respecte a la innocuïtat de l’exposició a 

camps electromagnètics des de la Unió Europea es van proposar mesures per limitar 
l’exposició a la radiació electromagnètica, així destaquem el Dictamen (1999/C293/03) 
del Comitè de les Regions, sobre els efectes de les xarxes d’alta tensió en el que 
s’apostava per valors límits per als camps electromagnètics i se sol·licitava a les 
administracions competents a exigir que les xarxes d’alta tensió estiguessin 
soterrades al travessar zones urbanes. 

 
Atès que, l’Administració ha d’actuar en base al principi de precaució a l’hora de 

prendre decisions i dedicar esforços pressupostaris. 

 
Atès que, el principi de precaució és una eina al servei de l’Administració 

pública amb la finalitat de donar cobertura a decisions en situacions d’incertesa 
científica i davant l’existència d’un potencial risc greu, en aquest cas per la salut de les 
persones. 

 
Atès que, el principi de precaució ha de servir per a definir una adequada 

programació i ordenació de les línies d’alta tensió al seu pas per zones residencials, 
amb l’objectiu d’eliminar les afeccions medioambientals i de salut pública, amb 
mínimes emissions electromagnètiques, reserves de sòl específiques, distàncies de 
seguretat i blindatge electromagnètic. 

 
Atès que, l’existència de xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica 

properes a zones residencials genera preocupació entre els veïns i veïnes.    
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Atès que, altra de les preocupacions del veïnat de Mas Gener és l’estat del 
clavegueram. 

 
Atès que, el clavegueram municipal és el mitjà a través del qual les aigües 

residuals urbanes arriben als sistemes de sanejament.  

 
Atès que, el clavegueram a Mas Gener no pot absorbir l’impacte dels 

abocaments en temps de pluja, provocant inundacions a diferent llocs del barri, fins i 
tot arribant a entrar l’aigua a les cases a través dels inodors.  

 
Atès que, al carrer Guadalajara el veïnat va denunciar l’existència de 

rosegadors al clavegueram.  

 
Atès que, existeix un Pla Director de Clavegueram a Sant Cugat i que aquest  

contempla entre les actuacions a realitzar a la xarxa, tant les destinades a reduir i 
evitar inundacions com les de neteja, manteniment i control de plagues. 

 
Atès que, des d’inicis del 2011 i fins a mitjans del 2016 l’Ajuntament no ha 

requerit a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que realitzi actuacions de neteja i 
manteniment de la riera de Can Cabassa i tampoc ha actuat de forma subsidiària. 
 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- En aplicació del principi de precaució i del dret a la salut del veïnat, 
posar de manera immediata a disposició dels veïns i veïnes afectats, els estudis i 
informes previs existents, així com l’informe de mesures del camp electromagnètic, 
que es va fer per comprovar i posar en funcionament la torre d’alta tensió del carrer 
Guadalajara, 46. Si aquest informe no existeix, demanar un nou informe i lliurar-lo al 
veïnat afectat tan aviat com sigui possible. 

 

Segon.- Si, dels resultats dels informes, aquesta torre d’alta tensió pot suposar 

un risc per a la salut, iniciar de manera immediata les negociacions amb les autoritats 
competents i la companyia elèctrica per a procedir a soterrar la torre d’alta tensió del 
carrer Guadalajara, 46. 

 

Tercer.- No obstant això, en virtut del principi de precaució, del dret a la salut i 
de les recomanacions de l’OMS instar a l’Ajuntament de Rubí, a l’Institut de l’Energia 
(ICAEN), al Ministeri de Foment i a ENDESA, perquè facin els estudis necessaris per 
soterrar la línia d’alta tensió. 

 

Quart.- Posar en marxa i incrementar les actuacions necessàries per a la 
neteja, el manteniment i el control, per tal d’aconseguir el funcionament eficient de la 
xarxa de clavegueram a Mas Gener, prestant especial atenció al control dels 
rosegadors al clavegueram del carrer de Guadalajara. 

 

Cinquè.- Netejar i mantenir la riera de Can Cabassa de forma periòdica, 
subsidiàriament a les actuacions que pugui realitzar l’ACA, vetllant per al seu bon estat 
de conservació. 

 

Sisè.- Engegar un Pla de Millora del Barri de Mas Gener, que contempli el 
màxim d’espais possibles per la participació ciutadana. 
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Setè.- Que es traslladin aquests acords als veïns i veïnes de Mas Gener, al 
Consell de Barri de Mira-sol, a l’Institut de l’Energia (ICAEN) i a la companyia elèctrica 
ENDESA. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS: 
Yo creo que esta es la primera vez en la historia de este Pleno que se buzonea un 
documento sobre una moción que todavía no hemos aprobado, pero bueno, yo 
agradezco la celeridad del Ayuntamiento en atender a las necesidades de los vecinos, 
por supuesto. La moción que presentamos en este Pleno es fruto del trabajo de 
campo de nuestro grupo en el barrio de Mas Gener, codo a codo con los vecinos de la 
calle Guadalajara, algunos de los cuales están aquí y saludo. Con nuestra propuesta 
queremos mejorar las condiciones de vida del barrio desde tres reclamaciones 
históricas y que han sido el caballo de batalla en los últimos años: uno el estudio de la 
contaminación electromagnética de la torre T5 de la calle Guadalajara, solicitada ya 
por este grupo desde hace muchos meses y que todavía no se ha dado respuesta; 
dos, la limpieza del alcantarillado ante la presencia de un exceso de roedores que 
afecta a todo el barrio en general; y tres, incrementar el saneamiento del alcantarillado 
para evitar inundaciones como las sucedidas en fechas recientes. Para completar los 
puntos arriba descritos, el equipo de gobierno debería centrar-se en: uno, en 
preservar la salud y calidad de vida de los ciudadanos en virtud del principio de 
precaución, aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, e 
instar al Ayuntamiento de Rubí, Instituto de Energía, Ministerio de Fomento y Endesa 
a efectuar los estudios necesarios para soterrar la T5 con urgencia. 

 
Coincido con una reflexión que ha hecho el Sr. Federico López, no sé si está en 

estos momentos, y que me impresiona que se hagan unas obras de este tamaño de 
contaminación y que no se haya hecho un estudio previo por los servicios 
medioambientales de la Generalitat ni de ningún servicio. Yo no sé exactamente si 
esto es normal, desde luego no lo parece. 

  
Punto dos, incrementar la limpieza de la riera de Can Cabassa en coordinación 

con el ACA para acabar con la proliferación de ratas y optimizar la eficiencia del 
alcantarillado mediante un aumento de mantenimiento de los sumideros y de la red en 
general. 

 
Y por último, trasmitir esta iniciativa a los vecinos de Mas Gener e informarles 

periódicamente de los avances, y veo que esto ya se ha hecho. 
 
Alguno de estos puntos según me comentan los vecinos, se ha iniciado ya, 

antes aún de que se apruebe esta moción, esto se llama lo que se dice “vender la piel 
del oso antes de cazarlo” pero bueno, entiendo que están ustedes confiados igual que 
nosotros que está moción seguirá para adelante. 

 
Damos las gracias a los grupos municipales de Esquerra Republicana, Sra. 

Ingla particularmente que ha trabajado en la moción, las aportaciones de 
Convergencia con la Sra. Paraira y todo su grupo de trabajo, por la voluntad 
negociadora y de suma en la moción por la mejora de la calidad de los barrios. 
Felicitamos por último a los vecinos de Mas Gener, igual que a los vecinos de Can 
Barata, o Sant Francesc o les Planes, que se han movilizado para luchar por sus 
derechos. Si tuviéramos muchos vecinos como vosotros Sant Cugat sería una ciudad 
muchísimo mejor. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Només un incís per la información. El Ple fa 
mocions i són benvingudes i nosaltres com a equip de govern mirem de sumar-nos i 
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possibilitar-nos, però l’ajuntament funciona i treballa, no treballa només a cop de 
moció del Ple, funciona diàriament, la Brigada municipal funciona diàriament, per tant 
no ens estranyem perquè les coses passin, perquè moltes les tenim programades 
encara que vostès presentin mocions, de les quals ens alegrem i ens hi sumem com 
demostrem avui. Per tant és una acció municipal continua. 

 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE CONVERGÈNCIA: Jo ja vaig expressar també a la Comissió Informativa una mica 
en el sentit que ara diu l’alcaldessa, doncs que està molt bé que els veïns si creuen 
que alguna cosa en el seu barri no funciona que vulguin arreglar-ho, també nosaltres 
volem arreglar les coses, no fem res més que intentar anar solucionant els problemes 
que té la ciutat o que poden tenir els veïns sobrevinguts o per temps, però sí que vull 
aclarir això, a cop de moció es pot parar més atenció, es pot fer més to però 
l’ajuntament va treballant, si algú té algun problema sap perfectament que escoltem a 
tothom, que rebem a tothom i que parlem directament els problemes amb tothom, 
cadascú agafa els interlocutors amb els que se sent escoltat però vull dir que és una 
pràctica normal, no d’ara, sinó de tot el temps, a vegades ho fem a través d’un grup 
que s’interessa per un problema i ho fa directament, altres se’ns adrecen els veïns a 
nosaltres, però la nostra voluntat és atendre, anar millorant i anar fent un Sant Cugat 
millor per a tothom. 

 
Quan es va presentar aquest moció nosaltres hi ha coses que no les 

compartim, pel to, per la manera com està escrit, vam intentar fer unes esmenes una 
mica intentant posar una mica de rigor tècnic, una mica d’explicació, avui ha anat molt 
bé també les intervencions que hi ha hagut per part del públic, penso que l’alcaldessa 
mateixa ja ha dit que es reunirà amb els veïns i crec que aquesta reunió el que ha de 
fer és posar aquest rigor tècnic perquè en la moció es diuen moltes coses, algunes 
estan demostrades, altres no estan demostrades, però el que sí que fan és crear un 
neguit als veïns, o potser la moció és fruit d’un neguit que tenen els veïns perquè es 
troben amb una problemàtica d’una situació i que volen solucionar, per tant sí que vull 
que quedi clar que nosaltres amb tot no estem d’acord, però sí que ens hi hem sumat, 
només faltaria, perquè ja estem fent moltes coses que potser no hem sabut 
transmetre, però es treballa en continu, potser a vegades no amb la intensitat que 
alguns veïns voldrien, però s’han fet diverses actuacions, potser no vistoses però s’hi 
fan, per exemple reparació de voreres, clavegueram, tenim el projecte que s’ha 
treballat a nivell de Consell de Barri, no és ara perquè aquesta moció aparegui aquí, 
sinó que ja fa temps que s’està treballant amb el clavegueram, els hi puc donar la raó 
en que potser els veïns dirien: ostres és que d’això ja fa molts anys, d’acord, però són 
inversions cares que estem intentant reflotar en aquest mandat, no només la seva, 
tenim altres rieres al municipi, són accions molt complexes, cares, que depenen 
d’altres administracions que necessitem permisos i hi estem treballant. 

 
Per tant, nosaltres posar-hi rigor tècnic, posar-nos a treballar i mirar de que es 

trobin a gust en el Sant Cugat que o és el seu o el que han triat per treballar, aquesta 
és la nostra predisposició, ara bé, tampoc els volem enganyar, no és fàcil soterrar o 
eliminar una torre d’aquestes, el que no vol dir que no ens hi posem a treballar, però 
fàcil no és. A cop de moció no desapareixerà la torre, però hem de mirar i assegurar-
nos que compleixi la normativa que entenem que sí però vostès tenen un neguit i ho 
hem de demostrar, i si no és doncs posar-nos-hi, i jo crec que aquest és el compromís 
que hem agafat avui i que ara manifestem de nou amb aquesta moció. 

 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
puc compartir el que acaba de dir, no la Sra. Paraira sinó prèviament l’alcaldessa, dir 
que l’ajuntament funciona i va funcionant, només faltaria, l’ajuntament entre altres 
coses som tots, també els grups de l’oposició, però és veritat que en molts casos i 
aquest jo crec que ha estat el paradigma que en aquest sentit s’està desencallant el 
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tema precisament perquè els veïns i veïnes venen cada Audiència Pública, van als 
Consells de Barri, contactant amb la resta de grups municipals i això simplement no 
és una amenaça, al contrari, això és bo. Els grups polítics fem mocions perquè és 
l’eina que tenim nosaltres de portar coses al Ple, o sigui que l’expressió “cop de 
moció” té una mica un to despectiu i jo crec que és la nostra eina per portar al Ple allò 
que ens demanen els ciutadans, que vostès també fan, perquè és l’obligació de tots 
els que estem en aquest Ple, siguem al Govern o no. 

 
Respecte als acords, agrair evidentment a Ciutadans la possibilitat de participar 

i també a Convergència, avui ens estem donant les gràcies molt mútuament, això és 
bo, però és veritat que hi ha diferents temes que desgranaré de forma molt ràpida. 
Respecte al tema dels estudis i els informes previs existents, això quedava el dubte de 
si realment el informe era previ al trasllat de la torre en el lloc on és ara. Jo crec que 
abans ha quedat aclarit en l’Audiència Pública perquè l’alcaldessa ha dit que no hi era 
aquest informe... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Que a mi em consti, eh, tinc mala memòria i ara 
no recordo l’expedient, però jo diria que és així. Estem parlant del 2006. 

 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sí, 
de fet ja ho hem posat així a la moció. Hem dit busquem l’informe i en tot cas si no el 
trobem en fem un, i en tot cas encara que el trobem fem-ne un perquè serà recent i 
ens donarà una visió més de la realitat actual que és el que en aquest moment hem 
d’afrontar, al passat bé o malament ja no hi podem tornar. Per tant d’entrada aquest 
és el tema, fem l’informe, i és evident que el resultat de l’informe ens marcarà perquè 
si l’informe confirma tot això, tots aquests problemes derivats del camp 
electromagnètic i que tenen una repercussió directa amb la salut, doncs evidentment 
tindrem un problema, no ens enganyarem, tindrem un problema greu perquè aquesta 
torre l’acabem de posar i si l’informe demostra que això directament ens afecta a la 
salut, cosa que no en dubto, però deixeu-me esperar a l’informe, i llavors tindrem un 
problema com ajuntament però l’haurem d’afrontar, dic que és un problema perquè la 
torre és nova de fa 4 dies, ha estat una inversió i tot costa diners però l’haurem 
d’afrontar, no dic que no, ni molt menys, simplement ratifico el que vostès estan dient. 
Respecte al tema del clavegueram, és veritat que sempre ha dit la Sra. Paraira que es 
fan intervencions quan per part del barri es veu que hi ha rosegadors, és veritat que 
en el tema de l’Estany dels Alous vostès han dit val, doncs anirem a l’Estany dels 
Alous, potser no tenien constància, o sigui que hem aclarit bastantes coses avui, hi ha 
hagut una situació d’Audiència Pública a vegades crítica però també serveix per això i 
està bé, jo al menys ho veig bé. Respecte al tema de la Riera de Can Cabassa, també 
celebrem que s’ha posat fil a l’agulla, el que els hi demanàvem en alguna altra 
intervenció del Ple anterior era precisament això, que l’ajuntament s’hi posés 
directament perquè sabem que és un tema de competències de l’ACA o no, perquè no 
està molt clar, però nosaltres sempre hem dit que  no és un argument que 
l’administració digui és que és l’altra administració, perquè la responsabilitat és de 
l’ajuntament, en tot cas després ja ens aclarirem amb l’ACA, i també és veritat que 
respecte al tema de Participació Ciutadana en el Pla de millora també sabem que hi 
ha convocada una reunió de treball en aquest cas en el marc del Consell de Barri, per 
tant també s’ha accelerat, per tant totes aquestes coses les celebrem. Ara el que hem 
de fer és tirar endavant, respecte a la riera m’he oblidat de dir que em consta que 
aquest matí tècnics de l’ajuntament ja han baixat directament a veure la riera, per 
entomar el tema del talús i del problema que té aquesta veïna en concret, per tant 
s’està posant fil a l’agulla, però que sense cap mena de dubte és gràcies a mocions 
que fan alguns grups municipals que després tots hi donem suport i sobretot 
evidentment a la vostra implicació ciutadana, que entre d’altres coses és el vostre dret 
i la vostra obligació, per tant seguim així i endavant. 
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. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Primero decir que el voto 
será favorable a la moción, le quería dirigir unas palabras a usted porque hace un rato 
dijo que ninguno de nosotros vivía ahí y yo le tengo que ser franco, yo fui una vez a 
alquilar una casa en la zona y salí corriendo, por eso creo que ahora es una cuestión 
de justicia que lo que no se hizo en su momento se haga ahora con la torre. Felicito la 
acción tanto de los grupos que han propuesto la moción como de la acción de 
gobierno pero sí que me gustaría empatizar con ustedes en ese sentido porque 
cuando yo llegué ahí pensé 800 € por una casa aquí con la cantidad de mosquitos que 
te estaban acribillando y una torre de alta tensión a pocos metros, pues es una 
cuestión de justicia y no solo que estaremos viendo que aquí se aprueba la moción, 
que todos estamos por ello, sino que también estaremos peleando porque se cumplan 
los pasos que entre todos nos comprometemos a asumir. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Defranc, entenc que vostè pretengués sortir 
corren, jo li diria que vostè no va veure les Planes 13 anys enrere, jo sí ho vaig veure i 
mai he sortit corren perquè sempre tots els llocs de Sant Cugat m’han semblat molt 
respectables, per tant vostè té un nivell d’exigència molt alt, ho celebro, quina sort que 
té. 

  

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Es que si tengo una torre 
de alta tensión y tengo un niño de un año y medio no me voy a vivir al lado de la torre 
de alta tensión. Disculpe mi franqueza. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, però això és la seva opció personal. Aquests 
senyors sí que van optar per anar-hi a viure. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Pediría un poco de calma porque nosotros vamos a votar a favor de esta moción, de 
hecho hemos presentado otra que se discutirá un poquito más tarde respecto al 
mismo barrio, a la misma zona, a la misma problemática en parte, y por lo tanto 
estamos a favor de que se resuelvan estos problemas que entendemos que a día de 
hoy no se han resuelto y se podían haber resuelto antes, es una cuestión de empujar, 
y en este caso como cuando ya se conocían los problemas no se han resuelto antes 
pues empujamos poniendo mociones, a golpe de moción, sí, si lo tenemos que hacer 
a golpe de moción pues lo hacemos a golpe de moción pero evidentemente los 
problemas se han de solucionar y a veces en el Presupuesto municipal que 
establecemos para cada año no dotamos suficiente las partidas que se han de dedicar 
al arreglo de todas estas cuestiones que van surgiendo y que es inevitable. Tenemos 
un presupuesto limitado y dedicamos un dinero a arreglar los problemas, pues 
dediquemos más y dediquemos menos a otras cosas que no son competencias 
propias del ayuntamiento; esto sí son competencias propias y hay que llevarlas al día, 
no hay que demorarlas como el arreglo de calles que se tiran 5 años sin arreglar 
cuando hay las baldosas sueltas o la desratización de las alcantarillas o tantas otras 
muchas cosas, pero luego hay un cartelito que lo pintan y al día siguiente ya está 
vuelto a colocar bien limpio y cueste lo que cueste, lo que haga falta, y eso no es así, 
se ha de arreglar lo primero es lo primero, y las competencias propias son las que hay 
que llevar al día. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
tenia preparada una intervenció però no sé està agafant un caire tota aquesta sessió 
plenària que la veritat és que em despista una mica, però bé, en tot cas veient la 
moció ningú pot votar en contra d’aquesta moció, perquè és un llistat de qüestions que 
podrien ser millorables i que per tant farien referència, fa dos mesos, en el Ple passat, 
vam aprovar una cosa no similar però també vam aprovar per realitzar unes feines a 
les Planes i s’ha aconseguit, o sigui que a vegades sí que anem a cop de moció, el 
que passa és que el nostre grup es planteja si ha de ser d’aquesta manera o si 
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s’hauria de vehicular, ara que tenim uns sistemes de participació que són els Consells 
de Barri. Això ens fa replantejar si funcionen o no funcionen sense que hagi el dret 
que els veïns puguin venir al Ple municipal, a l’Audiència Pública, i evidentment sense 
mancar el dret que es facin servir els grups que estem en el Consistori per plantejar 
propostes, però realment és per posar-ho en qüestió, per posar-ho a debat, perquè hi 
ha grups de seguretat, hi ha grups d’urbanització, hi ha grups de neteja, dintre dels 
propis Consells de Barri, en que es treballa i això jo crec que hauria d’aflorar i si arriba 
en el Ple és perquè hi ha algun dels mecanismes que creiem que ens falla, si més no 
s’ha deixat una mica constància però sí que és cert que és la primera vegada que hi 
ha una immediatesa publicitària d’una moció que ni tan sols ha passat pel Ple, això 
ens ho han de reconèixer, que han estat àgils, han estat ràpids en informar als veïns 
abans que aquesta moció fos aprovada per aquest Ple en tots els treballs que s’estan 
fent. 

 
Evidentment que la maquinària de l’ajuntament no s’atura i hi ha una llista, el 

que passa és que ens trobem masses coincidències en aquests cops de moció que 
diem de que ja s’estan treballant, val, doncs són coincidències en el temps. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És que és la nostra obligació Sr. Soler. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
parlo de la coincidència en el temps de les qüestions que es demanen en un moment 
determinat i aflora en el seu arranjament. És una coincidència, els felicito, perquè van 
al dia del que demanden els veïns. És obvi que Sant Cugat ha crescut i ens estem 
trobant amb un seguit de problemes fruit d’aquest creixement tan ràpid, fruit de que 
potser no es va urbanitzar bé en el seu moment, que no es van preveure un seguit de 
canalitzacions, un seguit d’urbanitzacions, no es van preveure que les voreres es 
poguessin aixecar amb construccions que no fa tants anys que estan fetes, hem trigat 
molts anys a asfaltar els nostres carrers dels barris i estem intentant posar-nos al dia. 
Nosaltres, evidentment, ens agradaria poder tenir una discussió molt més 
assossegada que no pas a cop de moció, a través dels Consells de Barri, que servís 
realment com a òrgan de participació i donarem suport i ho llenço aquí al mig per si 
pot servir d’alguna cosa perquè m’ha semblat sentir que l’alcaldessa de Rubí 
s’oposava una mica a poder parlar sobre el tema de les torres d’alta tensió, o que era 
nova i que potser el tema li venia de nou, vostè ha dit això abans a l’Audiència Pública. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no he dit això. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Val, 
doncs ho ha donat a entendre. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Soler ha d’acabar, fa 5 minuts que parla. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És 
clar, però si m’interpel·la. M’està interrompent l’argument. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Val, val, digui l’argument. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: La 
proposta és si pot servir d’alguna cosa, com que aquesta senyora Alcaldessa és del 
mateix partit polític, si en la nostra formació a nivell local pot servir per desllorigar, per 
ajudar a establir ponts i contactes amb l’alcaldia de Rubí, doncs hi posem. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs li agrairem molt. En tot cas aclareixo, el 
que jo he dit és que en el moment en que es va fer el projecte, i per tant el projecte en 
el moment de redacció era quan s’havia de tenir en compte i de comptar amb Rubí o 
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no, en aquell moment Rubí no va voler estar present en aquell projecte, evidentment 
la nova alcaldessa no en té ni responsabilitat, ni culpa, ni coneixement, se li ha de 
plantejar de nou, i per tant no sabem què dirà, però si vostè ens ajuda li estarem molt 
agraïts. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Coneixement sí perquè ja era regidora en el seu moment. 

 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, des d’Iniciativa creiem necessari i de 
sentit comú que els veïns i veïnes de Mas Gener tinguin els informes i els estudis 
disponibles sobre la possible repercussió de la torre d’alta tensió, i que 
independentment dels estudis s’estudiï la viabilitat per soterrar aquesta torre, igual que 
agraïm la participació activa dels veïns en la defensa dels seus interessos, potser no 
vivim al carrer Guadalajara ni hem intentat llogar-hi mai una casa però com a grup 
municipal som útils i ho podem ser encara més gràcies a la mobilització de tota la 
ciutadania, per altra banda el problema de la riera de Can Cabassa també és un tema 
que ens preocupa i que hem denunciat al Consell de Barri i al Consell de Mira-sol, 
igual que en aquest mateix Ple, i ens satisfà que l’equip de govern ja hagi començat a 
treballar i es comprometi amb la moció a seguir fent el manteniment. 

 

. REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Jo sí que he viscut a Mas Gener, és un barri molt cohesionat i molt bonic, el recomano 
a tothom malgrat totes aquestes coses que s’han anat dient. Nosaltres votarem a 
favor de la moció, pensem que les esmenes d’Esquerra Republicana li aporten un cert 
rigor que abans pensem que li mancava, el que passa és que sí que volem fer una 
petita reflexió i és que ens sembla que aquesta moció barreja coses molt diferents, i 
segurament constata, no sabem per què, no sabem si realment ha fallat, no sabem si 
no ha fallat i per tant estem arran, és que els mecanismes d’ofici, de relació veïns, 
ajuntament, administració, no han funcionat, i és una cosa que ens preocupa perquè 
entenem que l’administració no és una qüestió de cop de moció, evidentment 
nosaltres som eines útils a l’administració, hem de tenir les nostres orelles i tots els 
nostres sentits posats en la ciutat, però aquests mecanismes han de funcionar perquè 
l’administració té l’obligació de ser justa i igualitària i guardar una certa distància en 
totes les problemàtiques i per tant tenir una certa perspectiva per poder actuar en 
funció de les diverses prioritats. Jo crec que ha quedat de manifest que el barri de 
Mas Gener té problemes estructurals, els seus veïns tenen per descomptat tot el dret 
a participar en aquest Ple i en tots els òrgans de decisió que es disposin, no només a 
queixar-se sinó també a organitzar-se per posar-hi fil a l’agulla i per descomptat ens 
sumem a la necessitat urgent que coneguin els possibles riscos de salut que la torre 
pugui fer. No afegeixo res més, simplement que votarem a favor i que esperem que 
tots els acords que avui sotasignem i decidim es puguin portar a terme al més aviat 
possible. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo també estic d’acord amb la Sra. Gibert, que 
vostès viuen en un barri bonic, que té moltes oportunitats de millora i que no trobaran 
barris com el seu arreu de Catalunya ni a l’entorn de l’Àrea Metropolitana, per tant 
treballem tots junts per millorar, evidentment, però també amb una perspectiva 
positiva de que els qui vivim a Sant Cugat tenim una gran sort. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents). 
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8.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA,  

CUP-PC I ERC-MES DE SUPORT AL CORRELLENGUA. 

 

ATÈS que la normalització plena de la nostra llengua és una tasca que 
requereix de l’esforç de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que 
el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per 
aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) es vol 
donar un nou impuls per mitjà de la 20a edició del Correllengua. 
 

ATESA la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana 
arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i 
en l’element d’integració de les persones nouvingudes.  

 

ATESA la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada 
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, 
que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 
fonaments del nostre sistema educatiu.  

 

ATÈS el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que 
ens obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i 
lingüístiques.  

 

ATESA la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general.  

 

ATESA la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar 
a tots els municipis i comarques de parla catalana.  

 

ATÈS el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat 
aquest municipi.  
 

ATÈS que el Ple municipal del passat 23 de setembre de 2015 va aprovar la 
moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES i la CUP-PC, amb el suport també 
de Convergència, ICV-EUiA i el PSC, de suport al Correllengua mitjançant la qual 
s’aprovava donar suport al Correllengua 2015 i que aquest va ser organitzat 
conjuntament per Cal Temerari, Plataforma per la llengua, la Coordinadora 
d’entremesos, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, les Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Arran amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 

ATÈS que s’està impulsant la creació d’un nucli local de la CAL amb voluntat de 
permanència i d’ampliar la base de la societat civil santcugatenca compromesa en la 
defensa de la llengua catalana, promovent la cohesió social mitjançant el seu ús com 
a llengua pròpia dels Països Catalans. 

 

Per tot això, els Grups Municipals de Convergència, CUP-PC i ERC-MES 

proposen que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acordi:  

 

PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de 
la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  

 

SEGON.- Donar suport un any més a totes les entitats i grups dels municipi 
interessats a organitzar conjuntament el Correllengua i aportar la infraestructura i 
l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. 
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TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que 
siguin propis d’aquesta corporació. 

 

QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda.  

 

CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de 
Barcelona o a través del correu electrònic cal@cal.cat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Bé, agrair aquesta moció conjunta que 
presentem amb ERC-MES i la CUP i també esperem el suport de diferents grups com 
així ens van avançar a la Comissió Informativa i de suport al Correllengua. Com 
saben, el Correllengua és la mobilització per la llengua, la mobilització per la cultura i 
és la mobilització més important que succeeix al nostre país, des de l’any 1996 i això 
és gràcies a la implicació de molts, a la implicació d’entitats, de col·lectius i a la 
participació també de milers de persones que cada any s’organitzen al voltant de 
centenars d’actes al voltant d’aquest Correllengua, i anualment a Sant Cugat també 
ens hi hem volgut sumar i ho hem volgut celebrar i, en aquest sentit, és de rebut 
també aprofitar la meva intervenció per donar les gràcies a la CAL i a les entitats 
locals i també a les entitats d’àmbit nacional, que amb la seva tasca fan que aquest 
Correllengua esdevingui cada any una festa de la cultura i una festa de la llengua 
catalana. Enguany, celebrem la 20a edició i enguany es ret homenatge a la periodista i 
escriptora Montserrat Roig, que es commemora també enguany el 25è aniversari de la 
seva mort. I per acabar, una reflexió, a la Comissió Informativa hi ha hagut el debat 
sobre la idoneïtat o no de tornar a presentar una moció que ja es va aprovar l’any 
passat en aquest mateix plenari i deixeu-me que defensi la reiterada presentació 
d’aquesta moció, enguany és el 20è aniversari, enguany volem que s’hi sumin encara 
més entitats i enguany encara no som un país normal i, per tant, continuarem portant 
tantes mocions com calgui per defensar que volem ser un país normal, un país que 
vol defensar la seva llengua, la seva cultura i la seva identitat.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
com deia la Carmela, això és casi una ratificació del que vàrem aprovar fa un any, tot 
just abans del Correllengua. No sé si calia, però bé, a la pregunta de no sabem si 
calia, nosaltres pensem que sí, com esquerra independentista, des de diferents 
col·lectius hi hem participat sempre que hem pogut, podríem dir que en les 20 
edicions, segurament. Si segueix fent falta el Correllengua a dia d’avui és perquè la 
normalització de la llengua catalana no és efectiva arreu dels territoris de parla 
catalana. Hi ha molta diferència entre territoris. Aquí a Catalunya sí que és cert que hi 
ha un consens molt elevat, malgrat aquests darrers anys on hi ha hagut un creixent 
discurs revisionista, o negacionista a la imposició de la llengua castellana i la 
persecució del català, però la majoria de grups estan a favor de la normalització 
lingüística i es respecten els drets del catalanoparlants, no pas així al País Valencià i a 
les Illes, on viure en la llengua pròpia és força difícil, em sembla que vaig posar 
l’exemple fa poc quan vàrem parlar d’una moció similar, però a Palma és força difícil 
posar una denúncia en català en una Comissaria, és molt més fàcil fer-la en anglès o 
en francès. Això ha estat denunciat per diferents col·lectius no només nacionals sinó 
internacionals. Al País Valencià han denegat inscripcions de matrimoni al Registre 
Civil perquè estaven en valencià, han denegat adopcions perquè els pares, els futurs 
pares, eren catalanoparlants, han anat a atenció mèdica i també ha passat al País 

mailto:cal@cal.cat
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Valencià i a les Illes, amb els Governs del Partit Popular, per sort sembla que ara amb 
els canvis de Govern la situació està canviant i per això segueix fent falta el 
Correllengua arreu dels territoris de parla catalana, per fer una cosa tan senzilla com 
que la gent pugui viure plenament en la llengua pròpia. No passa encara, per tant, ho 
haurem de seguir recordant. Per acabar, un epíleg, al nostre entendre l’esquerra 
independentista i la CUP hem anat moltes vegades amb el lliri a la mà, però pensem 
que a dia d’avui, després de les darreres eleccions de 26 de juny, és més clar que mai 
que l’única manera de fer efectius els drets com a poble, els drets democràtics com el 
dret a decidir o el dret a viure en la teva pròpia llengua, només són possibles fora de 
l’Estat espanyol. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Seré 
breu o almenys ho intentaré perquè de fet ja és una moció molt semblant a la que 
vàrem debatre l’any passat. Dic semblant perquè no és igual, és el 20è aniversari, 
amb tot el que suposa i tampoc és igual la situació a la nostra ciutat perquè, de fet, a 
principis del mes vinent es presentarà ja públicament un nucli local de la CAL que 
recuperem després de 4 anys sense nucli propi a la nostra ciutat i, per tant, agrair a 
totes les persones que s’han involucrat per a que aquest nucli segui una realitat i 
també agrair, com no pot ser de cap altra manera, a Cal Temerari, a la Plataforma per 
la Llengua, a la Coordinadora d’Entremesos, a l’Assemblea Nacional Catalana 
Òmnium, a la JERC i a Arran, perquè fessin realitat el Correllengua de l’any passat. 
Sobre si aquesta moció cal o no cal, en la línia del que deien els companys, és evident 
que cal, cal reafirmar el suport de l’Ajuntament amb el Correllengua i sobretot cal 
reafirmar el suport a la llengua catalana com a llengua pròpia dels Països Catalans. 
Mentre la llengua catalana no estigui plenament normalitzada al nostre país haurem 
de continuar treballant en aquesta línia, mentre el Partit Popular, C’s, Convivència 
Cívica, Asociación por una Escuela Bilingüe i altres col·lectius continuïn atacant la 
nostra llengua i treballant per fer del català una llengua residual als Països Catalans, 
doncs haurem de seguir presentant mocions com aquesta i, sobretot, haurem de 
seguir organitzant el Correllengua.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, sólo decir que el 
voto será favorable. 
 

 (En aquests moments s’absenta de la sessió l’alcaldessa). 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
nosaltres, com és evident, no subscriurem aquesta moció. No és que estem en contra 
de la plena normalització del català en el territori de Catalunya, evidentment, sinó del 
que estem en contra és de la no normalització del castellà, o de la volguda pèrdua de 
la normalització del castellà a Catalunya. Nosaltres sí que volem una Catalunya on 
cada qual pugui viure en la seva llengua materna plenament, que és el que vostès 
demanen i aquesta iniciativa va en aquest sentit, a més de ficar-hi també qüestions 
independentistes que no tenen res a veure amb la llengua. Una cosa és voler viure 
plenament en català, en la vida diària, i una altra és voler ser independent, però aquí 
es barregen totes dues coses, i vostès les barregen, per tant, jo em refereixo a les 
dues. Estem a favor de la primera, però estem en contra de la segona, però del que sí 
estem a favor és de la normalització del castellà i que no es multi per no retolar un 
comerç, per exemple, en català. Això es fa avui dia i vostès ho permeten i això no ho 
entenc com una normalització a l’hora d’entendre les llengües i les llengües que es 
parlen, sobretot si les dues són oficials. Si les dues són oficials, per què es multa un 
comerç per retolar en castellà? I no es retola en català? Aquella persona no se li 
permet viure plenament en castellà, si vol, bé, doncs és el mateix. Doncs el mateix 
respecte que demanen vostès és el que han d’oferir a l’altra llengua cooficial al 
territori. Facin això i els demés segur que estaran igual de contents en subscriure 
aquesta moció de normalitzar el català a tot el territori català. Votarem en contra. 
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Gràcies. Ah, perdo! Una cosa, afegeixo, s’ha dit que era una moció que canvia sobre 
la moció anterior de l’any passat, bé, canvia, és el mateix cos amb un vestit diferent, 
però del mateix color, inclús, li falten les taquetes. És la mateixa moció però 
actualitzada a l’any 2016, aprofitant o amb l’excusa que és el 20è aniversari. Bé, 
doncs sí, però el que fan vostès és insistir cada any en la mateixa qüestió perquè a 
força de repetició anar convencent a més gent i tal, però bé, és una qüestió ja seva 
però no em diguin que no és la mateixa moció, sí que ho és. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com 
que és una moció similar a l’any passat, farem el mateix posicionament de vot que 
l’any passat.  
 

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

EUiA: Bé, nosaltres també farem el mateix posicionament però en aquest cas és 
afirmatiu. Ho aclareixo, perquè potser no ha quedat clar i apart d’aclarir que serà 
afirmatiu, entre altres coses, sigui o no sigui igual la moció estem d’acord amb les 
iniciatives que es proposen i sobretot si són d’origen popular i que treballen per la 
plena normalització de l’ús de la llengua.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nosaltres també votarem el mateix que l’any passat. El nostre partit s’hi posicionarà 
en contra de la moció. L’argument és el següent i és prou clar, al nostre parer i és que 
si mirem l’evolució de la salut de la llengua catalana en els darrers decennis ja veurem 
que ha millorat molt des de la instauració de la democràcia a Espanya. És per això 
que, mesures que podien tenir sentit a principis dels anys 80’ per enfortir la llengua 
catalana, potser, ara, no són necessàries. Si fem un paral·lelisme, intentaré posar un 
exemple que crec que és força planer i ho podríem comparar perfectament amb la 
medicació que ha de prendre un malalt. Posar un exemple, la medicació en aquest 
cas és recomanable, fins i tot obligatòria, em refereixo a quan existeix la malaltia. Com 
que crec que el català, per sort, ha millorat molt, quan el malalt ha millorat i porta una 
vida normal el més habitual és que es retiri una medicació, en cas contrari, tots ho 
sabem, l’ús de medicació resultarà contraproduent. Doncs bé, el mateix succeeix amb 
la llengua, encara que parlar de reformar la política lingüística sembla que sigui un 
tabú del qual no es pugui parlar o com a mínim resulti incòmode. Creiem, per tant, 
tornant al títol de la moció, que no cal un suport explícit per part de l’Ajuntament al 
Correllengua, no cal. Si el Correllengua fa 20 anys, doncs en 20 anys molt 
probablement ja es prou gran i no necessita de l’ajut públic, ni tampoc veiem correcte 
que hi hagi una despesa econòmica que haguem de pagar tots els ciutadans. Vint 
anys, doncs, toca l’emancipació i deixar-los fer. Seguir barrejant, a hores d’ara, la 
política i la llengua ens sembla que no fa cap favor a ningú. Vull deixar constància, 
també, de que quan es parla dins de la moció, en l’atès 8è, de les associacions, no 
partits polítics, que hi varen donar suport al Correllengua de 2015, pràcticament totes 
reben ja una subvenció, com ara Òmnium i d’altres, és a dir, en realitat el Correllengua 
rep, per tant, una doble subvenció. Per concloure i vull treure dades que crec que són 
objectives, el propi Observatori de la ciutat de Sant Cugat va dir que la salut del català 
és prou bona a la nostra ciutat. En el 2013, no fa gaire, el 63% dels santcugatencs van 
declarar que la seva llengua pròpia o referent era el català, mentre el 32% deia que 
era el castellà. El mateix regidor d’aleshores, el Sr. Carol, va concloure que les dades 
mostren una tendència a l’alça de l’ús del català en tots els àmbits, ja sigui el familiar, 
el laboral i el social, amb la qual cosa crec que l’argument d’alguns partits polítics fan 
servir de que el català es troba en perpetu perill no és ni molt menys encertat. Amb tot 
això, reitero, nosaltres hi votarem en contra.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Com 
a rèplica calmada, avui he pres pocs cafès i estic força tranquil. El que deia l’Álvaro 
Benejam seria molt raonable de que cadascú pugui viure, o sigui, els mateixos drets 
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que es volen per la llengua catalana voler-los amb el castellà i ho dic de debò, és una 
cosa molt raonable, però el que hem de tenir en compte és que aquestes iniciatives no 
han nascut perquè sí, perquè venim d’on venim i el context és molt important per 
entendre les accions polítiques i socials dels grups humans. Per tant, reitero, seria 
raonable però el motiu de donar un impuls des de les administracions al català és 
perquè venim d’on venim. En aquest sentit, el Sergio Blázquez ha comentat que 
estem molt millor que fa decennis. Home clar! És que es va intentar l’extermini! Però 
deliberadament, es va intentar exterminar la llengua catalana durant 3 segles amb 
punts més o menys àlgids. Evidentment que estem millor! Sinó seria ara un problema. 
I respecte a la referència que ha fet a les paraules del Francesc Carol, recordo que 
després vàrem canviar d’Observatori, jo no sé l’Observatori aquell quines preguntes 
va fer, però els científics, perquè jo no sóc el científic de la qüestió, que són els 
lingüistes, alerten d’un deteriorament de la qualitat de la llengua i de l’ús social de la 
llengua. Per tant, les dades aquelles que, potser a Sant Cugat sí, perquè hi ha més 
catalanoparlants, però les dades que ens mostren els científics van en el sentit 
contrari. Per tant, és més necessari que mai seguir donant suport al Correllengua. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sr. 
Benejam, de debò, el que ha fet és pur cinisme, i em sap molt greu haver de dir-ho 
així, però la definició és de diccionari, és a dir, dir que vostès no estan en contra de la 
normalització de la llengua catalana contradiu, primer, el que han fet als territoris on 
han governat on la llengua catalana és llengua pròpia, País Valencià i Illes Balears, 
on, per cert, sí que ha retrocedit i molt l’ús de la llengua catalana, tant en l’àmbit públic 
com en l’àmbit privat i, per tant, la seva política lingüística ha estat la que ha estat, de 
fet, fins i tot han negat el dret a l’escolarització en llengua pròpia al País Valencià a 
desenes d’alumnes. Per tant, és evident. I en el cas de Catalunya també és evident la 
seva política. Per tant, jo crec que amb això és evident. Sí que té a veure amb 
qüestions independentistes, diu “no té res a veure”, té molt a veure, les seves 
polítiques, les polítiques de l’Estat espanyol han fet que tinguin molt a veure. Per 
poder viure plenament en una societat normal on el català sigui als Països Catalans el 
que és el francès a França o el què és l’alemany a Alemanya necessitem un Estat, 
necessitem un Estat propi i això és el que vostès han convertit en 30 anys de 
Democràcia i en 30 anys de polítiques. La salut del català no hi estic d’acord, no ha 
millorat, potser ha millorat a Sant Cugat, però no ha millorat, no ha millorat al conjunt 
dels Països Catalans, està en perill d’extinció a bona part dels territoris on és llengua 
pròpia, ja sé que el seu país i el meu no són el mateix, no coincideix i, per tant, a 
vostès els importa molt poc, però fins i tot el propi Estat espanyol, on amb una llengua 
batejada com lapao a la Franja de Ponent, la gent, els alumnes no tenen dret ni a 
escolaritzar-se en llengua catalana ni tenen dret a una relació amb l’administració en 
llengua catalana, o amb lapao, tant em fa, no hi tenen els drets garantits. Per tant, ni 
tan sols al propi Estat espanyol. Per tant, cal que continuem amb el Correllengua i cal 
que continuem amb la normalització lingüística i, sobretot el que cal és una República 
catalana que garanteixi els drets de tothom.  
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
contestant a l’Ignasi, bé, contestant a l’Èric, per mi el tema de l’independentisme són 
excuses, o sigui, vosaltres aprofiteu qualsevol qüestió per reivindicar la independència 
de Catalunya i la prova està a les Actes, a cada moció vosaltres la resposta fiqueu la 
independència de Catalunya, tingui o no tingui a veure amb el tema. A l’Ignasi li volia 
respondre: has comentat que venim d’on venim i per això el tractament d’aquestes 
qüestions. És veritat, venim d’on venim, però estem on estem, venim d’on venim però 
estem on estem. Llavors, estem on estem i avui dia no és el que hi havia ni fa 20 
anys, ni fa 50, ni fa dos segles i, per tant, el que volem és una plena normalització, 
però amb les dues llengües i de fet nosaltres pregonem que a les escoles s’haurien 
d’aprendre tres llengües, perquè no només centrar-nos en les nostres, sinó també una 
tercera per a que els alumnes poguessin aprendre un idioma que els servís per a 
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manegar-se internacionalment. Es diu que al País Valencià i a les Illes Balears els 
Governs del Partit Popular, que ha governat durant molts anys, bé, ha retrocedit. De 
veritat es pensa que si el Partit Popular volgués eliminar la llengua catalana o les 
llengües catalanes que es parlen a Balears i a València no ho hauria fet governant 
durant tants anys? És que ja ho hauria fet i no ho va fer. No, no, jo sí que sento català 
perquè conec moltes persones valencianes que saben català perfectament i que no 
són nens petits que ho estudien ara a l’escola, no, no, que ja són grandetes i saben 
parlar català perfectament i de fet, s’escolta per la televisió, evidentment. O sigui, sí, 
sí, sí.... 
 

. Sra. PARAIRA, ALCALDIA-PRESIDÈNCIA ACCIDENTAL: Si us plau 
mantingui el to, Sr. Benejam. 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
valencià s’escolta per la televisió, per molts canals de televisió a l’Estat espanyol com 
diu vostè, l’Estat espanyol, que no volen dir la paraula Espanya perquè els fa tírria, 
com si no existís Espanya. No és veritat, si el Partit Popular hagués volgut eliminar 
aquesta llengua ja ho hauria fet i no ho ha fet mai, mai, i per tant, no diguin coses que 
no són certes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    20 (Convergència*, CUP, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no 

adscrit) 

Vots en contra:  4 (C’s i PP)  

Abstencions:     0  
 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació de l’alcaldessa-

presidenta. 
 

9.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, ICV-
EUiA i ERC-MES SOBRE EL CAS DE LA UAB 328/2013. 
 

Atès que el 5 de juliol de 2016 es van conèixer les diligències prèvies del fiscal 
sobre el cas 328/2013 adreçades al Jutjat d’Instrucció número 3 de Cerdanyola del 
Vallès. El cas té tres apartats: L’apartat A es refereix als fets relacionats amb 
l’ocupació del rectorat denunciada per la UAB; l’apartat B es refereix a situacions 
viscudes i denunciades per uns estudiants; i l’apartat C es refereix a les situacions 
viscudes i denunciades per la vicerectora d’estudiants d’aquell moment. 
 

Atès que els fets que motiven aquesta moció van succeir entre abril i maig de 
2013 quan es va produir l’ocupació del Rectorat de la Universitat Autònoma de 
Bellaterra (UAB) en el marc de la campanya de protesta contra les retallades a les 
universitats públiques. Es van tancar uns 200 estudiants, professors i personal 
d’administració i serveis, reclamant el compliment de determinades demandes de 
millora del funcionament de la universitat. Finalment els manifestants van desallotjar el 
rectorat.  
 

Atès que tres anys després dels fets, i arran de la investigació policial, 27 
d’aquestes persones que ocuparen el rectorat han rebut per part del Ministeri Fiscal 
escrit d’acusació pels delictes de desordres públics, violació de domicili d’una persona 
jurídica a través d’intimidació, danys, coaccions per impedir o restringir l’accés al 
centre de treball de treballadors i treballadores etc..., que acumularien entre 11 i 14 
anys de presó, una accessòria d’estranyament de dos anys (en el cas d’algun dels 
acusats) i demandes econòmiques de 384.838,38 euros, taxades pericialment, pels 
desperfectes i perjudicis causats.  
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Atès que el passat 7 de juliol, la UAB va retirar l’acusació contra el secretari 

general de la CGT de Catalunya, un representant del personal d’Administració i 
Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona i els 25 estudiants acusats. En 
relació amb l’acusació formulada per la Vicerectora d’Estudiants i Participació, s’ha 
expressat la voluntat d’efectuar una mediació guiada pel diàleg i el respecte i evitar 
d’aquesta manera el procés judicial. 
 

Per tot això, els grups municipals de la CUP-PC, ICV-EUiA i ERC-MES a 

l’Ajuntament de Sant Cugat proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- En relació a les penes formulades per l’acusació, considerem que 

són innecessàries i desproporcionades i és per això que: 
  
a. Rebutgem qualsevol mesura política, jurídica o legislativa que intenti silenciar la 

mobilització i les manifestacions democràtiques de protesta i la criminalització 
d’aquells moviments socials que actuen pacíficament respectant les regles 
democràtiques.  

 
b. Expressem la nostra inquietud perquè es consolidi una doctrina expansiva de 

criminalització de la protesta que provoca inseguretat jurídica i possibilita tota mena 
d'interpretacions que poden ser lesives per a la llibertat d'expressió.  

 
c. Reclamem els poders públics que garanteixin els drets fonamentals com la llibertat 

d’expressió, garantia per una societat justa i democràtica.  

 
SEGON.- En relació a la defensa de la universitat pública, en un context de 

fortes retallades dels serveis públics, ens enfrontem a un atac general contra 
l’educació i la universitat pública, i alhora amb la necessitat de donar resposta a una 
creixent vulnerabilitat en la situació social i econòmica dels estudiants. És per això 
que: 

 
a. Defensem que la universitat pública és un instrument clau per la cohesió social i 

per una producció de coneixement orientada al bé comú per assolir una societat 
més justa. 

  
b. Reiterem el nostre posicionament contra el decret d'augment de preus de la 

Generalitat el juny del 2012 i contra el decret 3+2 de 2015, sense haver tingut lloc 
cap debat acadèmic ni compromís econòmic d'augment de beques; i en general, 
ens posicionem contra qualsevol mesura que augmenti l’elitització universitària.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Perdó, simplement és que la retirem, ens havíem oblidat de notificar-ho a tots els 
Grups que hi donaven suport, perquè la volem presentar en el proper Ple, amb unes 
modificacions.  
 

(El present punt fou retirat de l’Ordre del Dia pel grup proponent). 
 

. SRA. PARAIRA, EN FUNCIONS DE PRESIDENTA ACCTAL. DEL PLENARI: 
A part del punt núm. 10, hi ha una altra moció, que és la número 15, que és la moció 
del grup municipal del Partit Popular de rebuig a l’estudi del procés constituent. Farem 
dues votacions separades de cada moció, però sí que vàrem acordar a la Junta de 
Portaveus que faríem el tractament conjunt. Per tant, ara donaria la paraula a ERC-
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MES, que defensarà tant la moció, suposo que el vot a favor, en aquest cas de la 
moció núm. 10 i especificarà també el seu vot respecte la moció núm. 15.  
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 10 i 15 
 

10.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES I 

CONVERGÈNCIA PER DONAR SUPORT A LES CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ 

DEL PROCÉS CONSTITUENT. 
 

ATÈS que el passat 27 de juliol el Parlament de Catalunya va ratificar les 
conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent: 

 
1. Actualment, no hi ha cap marge d’acció per al reconeixement del dret de decidir del 

poble català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol. L’única manera 
possible d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un 
procés constituent propi. 

 
2. El poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent propi, 

democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el 
reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes. 

 
3. Les experiències comparades d’altres països avalen el camí emprès per Catalunya 

per a anar construint un model singular de procés constituent, ateses les cir-
cumstàncies socials, culturals, polítiques i econòmiques que ens són pròpies. 

 
4. Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés constituent sigui consensuat, 

públic, transparent i compartit amb tota la societat i amb les institucions que 
l’avalen. El procés constituent ha de tenir la capacitat d’encabir totes les 
sensibilitats ideològiques i socials des del primer moment, també a l’hora de fixar-
ne els indicadors, el calendari i totes les altres qüestions que afectin el mètode 
emprat per a fer avançar el procés. 

 
5. El procés constituent ha de constar de tres fases: una primera fase de procés 

participatiu, una segona fase de desconnexió amb l’Estat espanyol i convocatòria 
d’eleccions constituents per a formar una assemblea constituent, que haurà de 
redactar un projecte de constitució, i una tercera fase per a la ratificació popular de 
la constitució per mitjà de referèndum. 

 
6. El procés participatiu previ ha de tenir com a òrgan principal un Fòrum Social 

Constituent format per representants de la societat civil organitzada i dels partits 
polítics. El Fòrum Social Constituent ha de debatre i formular un conjunt de 
preguntes sobre continguts concrets de la futura constitució, que hauran d’ésser 
resoltes per la ciutadania mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat 
d’aquesta participació ciutadana constituirà un mandat vinculant per als integrants 
de l’assemblea constituent, que els hauran d’incorporar al text del projecte de 
constitució. 

 
7. Després de la fase de participació ciutadana, es completarà la desconnexió amb la 

legalitat de l’Estat espanyol per mitjà de l’aprovació de les lleis de desconnexió per 
part del Parlament de Catalunya i d’un mecanisme unilateral d’exercici democràtic 
que servirà per activar la convocatòria de l’Assemblea Constituent. Les lleis de 
desconnexió no són susceptibles de control, suspensió o impugnació per part de 
cap altre poder, jutjat o tribunal. 

 
8. El Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s’ha de dur a terme a 

Catalunya. A aquest efecte, el Parlament insta el Govern a posar a disposició de la 
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ciutadania els recursos que calguin per a aconseguir un debat constituent de base 
social, transversal, plural, democràtic i obert. Amb aquest objectiu, el Parlament de 
Catalunya haurà de crear una comissió de seguiment del procés constituent. 

 
9. L’Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, disposarà 

de plens poders. Les decisions d’aquesta assemblea seran de compliment obli-
gatori per a la resta de poders públics i per a totes les persones físiques i 
jurídiques. Cap de les decisions de l’assemblea no serà tampoc susceptible de 
control, suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal. L’Assemblea 
Constituent haurà d’establir mecanismes per a garantir la participació directa, 
activa i democràtica de les persones i de la societat civil organitzada en el procés 
de discussió i elaboració de propostes per al projecte de constitució. 

 
10. Una vegada l’Assemblea Constituent haurà aprovat el projecte de constitució, 

s’haurà de convocar un referèndum constitucional perquè el poble de Catalunya 
aprovi o rebutgi d’una manera pacífica i democràtica el text de la nova Constitució. 

 
11. El procés constituent ha d’incorporar des de l’inici la perspectiva de gènere, 
d’una manera transversal i amb una estratègia dual, amb l’objectiu de trencar les 
inèrcies històriques de la nostra societat i fer un procés constituent que ho sigui també 
per a totes les persones. 
 

ATÈS que aquesta fita suposa un nou pas per complir amb el mandat 
democràtic del 27 de setembre per avançar cap a la creació de la República Catalana. 
  

ATÈS que el procés cap a la independència ha sorgit de la ciutadania catalana 
que ha de ser la protagonista del procés constituent. Des del món municipal català 
volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en l’exercici de la 
voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb 
la cambra catalana.  
 

Per tot això, es proposa que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès 

acordi: 

 

PRIMER.- Donar suport a les conclusions de la Comissió del Procés 
Constituent aprovades al Ple del Parlament de Catalunya del 27 de juliol. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 
 

15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE REBUIG A 
L’ESTUDI DEL PROCÉS CONSTITUENT. 
 

Atès els greus fets esdevinguts al Parlament de Catalunya en la sessió plenària 
del 28/07/2016 a compte de la votació de l’informe de la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent. 
 

El grup municipal del Partit Popular proposa al Ple de l’Ajuntament els 
següents ACORDS: 
 

Primer.- Rebutjar la  iniciativa il·legal que suposa l'aprovació de l'Estudi del 
Procés Constituent i el conflicte que provoca entre el Parlament de Catalunya i el 
Tribunal Constitucional. 
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Segon.- Defensar la legitimitat de les institucions Catalanes i rebutjar que 
aquestes aprovin qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen com 
són l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola. 

 
Tercer.- Refermar el nostre compromís amb la defensa de l'estat de dret. En 

una democràcia ningú està ni pot estar per sobre de la llei. Tots som iguals davant la 
llei i els tribunals. 

 
Quart.- Instar als partits que donen suport a les resolucions il·legals del 

Parlament de Catalunya a abandonar les seves postures rupturistes i a acceptar la 
legalitat estatutària i constitucional com a fonament de la democràcia.   

 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, 

a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a tots els grups 
parlamentaris. 
 

TORN PRESENTACIÓ PUNT NÚM. 10 
 

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

MES: Avia’m, reduirem la intervenció perquè se n’ha parlat d’aquests temes també en 
les anteriors mocions. Ara fem un petit impàs en temes locals, després hi tornem i des 
del grup municipal d’ERC-MES el què volem és reiterar allò que ja s’ha dit en diferents 
ocasions sobre aquest procediment, no sense donar la benvinguda als companys de 
C’s, que no han marxat en aquest punt del Ple i, per tant, jo crec que és una cosa molt 
positiva i en aquest cas, els agraïm d’una manera efusiva. Ja en vàrem parlar sobre 
les resolucions que es van aprovar al Parlament el 27 de juliol, avui tornem a parlar-ne 
perquè han passat una sèrie de fets que el que mereixen és un suport per part dels 
diferents municipis i altres ens, és la possible inhabilitació de la Presidència, Mesa i 
alguns diputats, i no sé si alguns regidors també, sobre aquesta aprovació i, per tant, 
amb aquesta iniciativa el que volíem donar suport és a la lliure expressió també del 
Parlament de Catalunya sobre aquests temes i faré la contraposada amb la moció del 
company del Partit Popular, perquè evidentment és l’altra cara de la moneda i, per 
tant, la defensa d’una és la no defensa de l’altra, perquè què volen què fem, des del 
Partit Popular? Què passarà a partir d’ara? Una activació de la suspensió de 
l’autonomia, inhabilitar la Mesa, els Diputats, els regidors, nosaltres mateixos els que 
estem aquí? Com diem, l’objectiu del Govern de l’Estat i del Tribunal Constitucional 
sembla presumptament inhabilitar la Presidenta del Parlament, com us deia, 
segurament el que no farem serà inhabilitar la Sra. Rita Barberà, que ara a més no és 
del PP i potser sí que es podria fer, o al Sr. Fernández-Diaz, com sabeu, “un angelito”. 
Recordar també sobre aquest tema i vostè és jurista, Portaveu del Partit Popular, que 
els membres de la Mesa i Presidència, igual que els altres Diputats, són aforats i, per 
tant, la seva detenció necessita un aixecament per part del Parlament de la seva 
inviolabilitat mitjançant un suplicatori, per tant, una votació. I a mi em dóna la sensació 
que això no passarà. Ha passat en altres casos aquest procediment, com li deia, amb 
el Sr. Otegi, i diguem-ne que no va passar i, per tant, crec que un trencament 
d’aquesta situació seria gairebé pitjor que allò que vostès tan detesten, com és 
Venezuela. D’altra banda, en la seva moció, vostè diu que defensarà la legitimitat de 
les Institucions catalanes i rebutja aquestes que aprovin lleis contra allò que hi dóna 
suport. La legitimitat del Parlament és la què és i refrenda determinades votacions, 
com vostè sap. Reafirma vostè el seu compromís amb l’Estat de Dret i això ho diu un 
grup que va recollir milions de signatures contra l’Estatut, contra Catalunya, i de les 
quals part dels seus articles de l’Estatut estan fora, estan tatxats, i en canvi no  els 
mateixos exactament a Andalusia. Si això és Estat de Dret, doncs home, potser que 
anem una mica desviats. Insten a abandonar la postura i accepten la legalitat. Ni tan 
sols proposa un canvi de negociació, de reforma, de revisió de l’actual situació i jo no 
sé si podria fer un exemple sobre l’exemple del malalt, agafant o parafrasejant el que 
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ha fet el company del Partit Popular, però això és com si un malalt va al metge 
regularment, ningú l’atén, ningú li dóna pastilles o li dóna altres que no són les que 
toca. Al final aquest malalt el que haurà de fer és anar a un altre metge o morir-se, 
seria una de les qüestions. Evidentment existeixen matisos entre els partits que van 
donar suport a aquesta declaració, existeixen matisos, entre tots els que estem aquí, 
independents i també tots els altres i nosaltres el que creiem és que aquest dret o el 
dret a l’autodeterminació, el dret a decidir s’ha d’ampliar també i, per tant, tan de bo hi 
haguessin propostes, a la canadenca, a l’escocesa, però en aquests moments, com 
vostès saben, no existeix una proposta que pugui ser avalada i que es pugui reactivar 
en aquest àmbit. Per tant, davant d’aquesta manca d’interlocució, la defensa d’un 
debat constituent, esdevé, segurament, la proposta més definida i segurament la que 
tingui un camí més concloent.  
 

 (En aquests moments, essent les 21,34 h., es reincorpora a la sessió 

l’alcaldessa-presidenta). 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Evidentment el nostre grup se suma a aquesta 
moció i dóna ple suport. Jo també em vull afegir a l’agraïment que ha fet el grup 
d’ERC-MES als companys de C’s, de que es mantinguin en el plenari, jo crec que és 
un pas més a que els podem convèncer de que això del procés constituent és una 
cosa important, com altres mocions, que vostès s’havien absentat i que un pas més 
és que s’hi vulguin quedar i vulguin escoltar aquests arguments. Hi donem suport 
també perquè el mandat del 27 de setembre és molt clar, va ser molt clar, hi ha també 
una majoria parlamentària representada com saben pel grup de Junts pel Sí i la CUP, 
amb un full de ruta molt i molt clar que cal complir i que, en definitiva, han estat la 
majoria dels ciutadans i de les ciutadanes de Catalunya que volen que es compleixi 
aquest full de ruta i aquest full de ruta inclou tirar endavant aquest procés constituent. 
Un aspecte molt important és que no estem fora de la legalitat, tenim un Parlament 
totalment legitimat per fer lleis i a més creiem que el poble de Catalunya també té 
aquesta legitimitat per començar un procés que sigui propi, que es faci des de la base, 
des d’una base participativa, que sigui transversal i que sigui vinculant i, evidentment, 
amb el reconeixement legal de les Institucions catalanes i a més també coneixem 
altres països que també han emprès aquest camí per construir aquest model singular i 
en aquest sentit sabem que estem en la bona línia. 

 
Com que estem tractant les dues mocions, en aquest cas, doncs m’adreço al 

Grup municipal del PP, que ens insta a que justament en contra del que acabem 
d’aprovar i, per tant, nosaltres no donarem de cap de les maneres suport a la moció 
que presenta el Partit Popular i ens refermem en aquest suport a les conclusions de la 
Comissió del Procés Constituent. El nostre Grup doncs dóna ple suport a aquestes 
conclusions i a més també considerem i volem posar de manifest que la realitat no és, 
evidentment, la realitat que presenta el Partit Popular en aquest plenari, no és la 
nostra realitat ni tampoc la realitat de la majoria del poble de Catalunya, que ja fa molt 
i molt de temps està demostrant quin és el camí que vol seguir.  
 

TORN PRESENTACIÓ PUNT NÚM. 15 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
en primer lugar quería decirle a la Sra. Fortuny que realidad sólo hay una, lo que pasa 
es que engloba varias circunstancias diferentes, pero realidad sólo hay una, no hay 
diferentes realidades. Eso pasa en las películas. El sentido de la moción, pues 
evidentemente como ya todo el mundo la ha podido ver es el de intentar hacer ver a 
las personas, a las entidades o partidos que dan soporte a esta Comisión y a sus 
conclusiones de estudio del Proceso Constituyente, que se equivocan y que esa no es 
la vía para conseguir sus objetivos y bueno, nosotros pensamos que como esa no es 
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la vía tienen que dejar de ir por ese camino y reivindicar lo que quieran reivindicar por 
el camino de la legalidad y la legalidad es la que da y la que dio en su día legitimidad 
al propio Parlament de Catalunya, que existe en virtud de la legalidad plasmada en el 
Estatut de Catalunya y en la Constitución Española. Esas dos normas son las que dan 
legitimidad a ese Parlament de Catalunya, que es el que pretende tirar hacia delante 
un proceso, en virtud de un mandato democrático, bueno, pues un proceso en contra 
de la propia legalidad y todo ello haciéndose valer de esa legitimidad que le da esa 
legalidad, con lo cual, es del todo contradictorio. Entendemos que no es el camino, si 
se quiere reivindicar pues cada uno reivindica lo que quiere, cada partido intenta 
convencer a la ciudadanía de sus postulados, pero claro, lo que no hay que hacer es 
saltarse la legalidad y quien lo haga, pues evidentemente tendrá que hacer frente a las 
denuncias del resto de personas que también tenemos el mismo derecho a que la 
legalidad se respete como todo el mundo. Entendemos, por nuestra parte, que esa 
legalidad en el momento que se hicieron pues determinadas actividades por parte de 
responsables o de dirigentes en Catalunya estaba fuera de la legalidad y, por lo tanto, 
cualquier particular o cualquier entidad o partido político tiene derecho a poner las 
demandas correspondientes, las denuncias correspondientes, y esas son las que se 
tramitan, y cuando una sentencia te va en contra decir que el Tribunal está politizado, 
etcétera y tal, pues ese camino no es bueno porque puede decirse en sentido 
contrario. Igual que la Generalitat recurre las decisiones del Estado sobre 
determinadas cuestiones, de competencias, etcétera, pues el Estado también recurre 
a través de los mecanismos establecidos decisiones del Parlament de Catalunya y a 
esas reglas del juego son las que nos hemos sometido siempre hasta que por la vía 
de la política no ha habido manera de conseguir sus objetivos por parte de los partidos 
independentistas, han optado por ir a la demagogia, por aprobar resoluciones que van 
en contra de la propia ley que las legitima a esas instituciones y en eso estamos. 
Nosotros proponemos aquí que se vaya por otro camino, que no se vaya por ese 
camino.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, cuando ves las 
conclusiones, ves que ya son las mismas que se vienen debatiendo a nivel social, con 
lo cual siempre es bueno escapar de esta judicialización que se hace constantemente 
del debate político. Al fin y al cabo, las conclusiones lo que nos planteaban es seguir 
en el debate político, seguir por esta vía. Sobre lo que decía Álvaro, mira, es que 
realidades y verdades muchas veces, las verdades suelen ser subjetivas, las 
realidades se entienden como absolutas, pero es que la realidad de la Iglesia era una 
hasta que aparecieron los Manuscritos del Mar Muerto. Pero en este marco, tenemos 
la realidad europea, la realidad catalana, la realidad de España, de Sant Cugat, va 
cambiando y nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y a las conclusiones que 
llega en este caso el informe del Procés Constituent no parece nada alejada de lo que 
está sucediendo ahora en el debate social. Por eso, claro, son unas conclusiones y 
por eso el voto será favorable a estas conclusiones.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Podríem fer una mica d’història i podríem recordar com es va arribar a aquestes 
conclusions del Procés Constituent. Dos Grups de la Cambra catalana no van 
participar en les conclusions, un tercer hi va participar per oposar-s’hi directament i un 
quart va decidir despenjar-se pensant que el posicionament que s’havia pres en 
aquestes conclusions només servia per refermar l’interès dels dos Grups proposants, 
que al final van acabar posant sobre la taula les conclusions. Per tant, no ens parlin de 
transversalitat, perquè no és un procés transversal sinó és un procés de part. Ni el Ple 
del Parlament hauria d’haver aprovat aquestes conclusions ni avui aquí hauríem 
d’estar discutint aquestes conclusions ni donant-li suport, en la mesura que reiteren i 
confirmen i aprofundeixen en el contingut del que va passar el 9-N i tots sabem el què 
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va passar, que és que va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional. Aquestes 
votacions només serveixen per promoure l’enfrontament entre les Institucions de 
l’Estat i les Institucions de Catalunya, i tal com va dir el nostre Primer Secretari, que li 
vull agafar les seves paraules, va dir: “avui no estem més a prop de la independència i 
els seus partits no tenen dret a situar el Parlament i jo afegeixo, i a aquest Ajuntament, 
fora de la llei donant suport a unes conclusions que no arriben enlloc. Cal recordar que 
les Institucions catalanes són de tots, no són exclusivitat d’unes formacions polítiques, 
hi ha hagut molts partits per a que aquestes institucions siguin plenament 
democràtiques i representatives del poble de Catalunya. Ara bé, per més que ho 
repeteixin i que ho diguin com excusa de les eleccions del 27-S ningú els dóna un 
mandat per sobrepassar la llei ni per crear una assemblea constituent que el que faci 
és substituir el Parlament. Tampoc ens expliquen aquesta Assemblea ni com es 
constituirà ni qui en formarà part ni com sobrepassarem la legalitat del nostre Estatut. 
Cap majoria política té dret a situar les institucions catalanes, que són de tots, fora de 
la llei, ni el Parlament de Catalunya, ni el Govern de la Generalitat, ni aquest 
Ajuntament. Nosaltres, els Socialistes, com saben, tenim un projecte molt diferent dels 
que volen trencar, dels que volen trencar-ho tot o dels que no es volen moure ni un 
borrall i, com saben, és la reforma constitucional i avançar cap a un Estat Federal, uns 
parlen d’independència, nosaltres parlem de federalisme, amb un encaix en l’Estat i 
amb una coresponsabilitat on es garanteixin i es blindin les competències bàsiques 
recollides ja en l’Estatut, que avui en dia és vigent, i que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats de tots els nostres conciutadans i les nostres conciutadanes. Però clar, 
mirin, també dedicaré molt poca energia als senyors del Partit Popular que han 
presentat una alternativa, una moció alternativa, sabem perquè, per intentar 
contrarestar la que s’havia presentat o que presumiblement es presentava en aquest 
moment. Ni lliçons de diàleg, ni lliçons de comprensió, ni tan sols lliçons de saber 
entomar el que hauria de ser una gestió política, una responsabilitat del Govern del 
Partit Popular, haver afrontat el problema des del moment inicial. Tothom sap com 
arrenca aquesta desafecció, se n’ha parlat i arrenca tota aquesta desafecció 
precisament de la voluntat del Partit Popular d’obstruir el procés de l’Estatut 
d’Autonomia, la recollida de signatures, com s’ha dit abans, i no només en tenien prou 
amb això, sinó que a més portant al Tribunal Constitucional alguns dels articles del 
nostre Estatut, que han estat tirats enrere mentre donaven suport a uns articles iguals 
en Estatuts d’altres Comunitats Autònomes. Per tant, què vol que els digui, ni l’una ni 
l’altra. El nostre Grup no participarà en la votació.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIERREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, ens trobem davant de dues mocions que pretenen, una, d’una banda, publicitar les 
actuacions de Junts pel Sí en relació al procés nacional i, l’altra, de confrontar 
socialment per part dels partidaris de l’immobilisme, és a dir, del Partit Popular. És 
evident que aquest tipus de propostes promouen frontisme, una dinàmica de blocs 
confrontats, d’una banda, un PP corrupte, que ens ha portat a l’empobriment, al 
creixement de les desigualtats, a la retallada dels drets democràtics i socials, al 
bloqueig de cap via de solució per donar resposta a l’anhel de la població catalana de 
decidir sobre el nostre futur com a país i, de l’altra, una majoria parlamentària, de 
Junts pel Sí i la CUP, que es va estrenyent cada cop més el seu suport social, enlloc 
d’eixamplar l’àmbit dels sectors i de la ciutadania de Catalunya, que som partidaris 
d’afermar el dret a decidir i d’exercir el dret a l’autodeterminació. La nostra coalició, a 
través del Grup parlamentari Catalunya Sí que es Pot, va manifestar des de molt bon 
inici la voluntat de participar a la Comissió d’estudi del Procés Constituent, amb 
l’objectiu d’impulsar la discussió sobre el model de societat que volem per a 
Catalunya. Per a nosaltres això és el més important. Per a nosaltres l’obsessió per 
part de Junts pel Sí i la CUP de confondre voluntàriament i interessadament 
conceptes com procés constituent i independència han viciat les conclusions de la 
Comissió d’Estudi. El Procés Constituent que nosaltres proposem és un procés social 
i polític obert, que ha de culminar amb un nou marc constitucional per a Catalunya, 
una oportunitat per ampliar drets socials, per replantejar el model econòmic i el 
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sistema polític, un procés que no predetermini cap decisió que només correspon 
prendre a la ciutadania com a subjecte sobirà. És una greu contradicció parlar de 
l’obertura d’un procés constituent com a expressió d’apoderament ciutadà per decidir 
el seu futur i al mateix temps ja tenir decidit prèviament què ha de decidir la 
ciutadania. En relació al detall de les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent no estem d’acord en alguns aspectes. Per citar-ne només un, dels més 
flagrants, el punt 9, que diu que “l’Assemblea Constituent, una vegada convocada, 
escollida i constituïda, disposarà de plens poders. Les decisions d’aquesta Assemblea 
seran de compliment obligatori per la resta de poders públics i per totes les persones 
físiques i jurídiques. Cap de les decisions de l’Assemblea serà susceptible de control, 
suspensió, impugnació, per cap altre poder, Jutjat o Tribunal”. Tela! És especialment 
greu i preocupant que s’afirmi, que a partir d’un determinat moment desapareix la 
divisió de poders, les decisions del Parlament i les decisions d’una Assemblea 
Constituent ja no s’han de sotmetre a cap mena de control, suspensió, impugnació per 
cap altre poder, Jutjat, Tribunal, Estatut, el que sigui. És una proposta per a construir 
un país, en estat d’excepció democràtic des del seu inici, en el que les lleis que 
s’aproven no estan sotmeses a cap tipus de control, amb una concepció absolutista 
del poder que no podem compartir. Per acabar, volem, una vegada més, refermar la 
nostra posició. Nosaltres rebutgem les amenaces i les actituds antidemocràtiques del 
Partit Popular i del seu Govern, que utilitza les institucions de l’Estat per a judicialitzar 
la política, negant solucions dialogades i democràtiques, fent del Tribunal 
Constitucional, ja fortament deslegitimat, un instrument contra les posicions polítiques 
que s’estan expressant democràticament a Catalunya, en el si de les seves 
institucions, com és el cas del Parlament, i els membres de la Mesa, amenaçats 
d’inhabilitació, de mesures penals, quan la resolució del conflicte existent ha de ser 
estrictament polític i no judicial. No compartim l’actitud de les diverses forces 
polítiques i socials que donen suport al full de ruta, que redueixen el procés polític 
català a la seva posició i al seu relat, ni menys encara, l’enfrontament amb espais com 
el nostre, que defensem el dret a decidir i la sobirania de Catalunya, però que no 
compartim ni el model de país ni el relat post 27 de setembre. I finalment, ens 
refermem amb el compromís del dret a decidir del poble de Catalunya i en les 
necessitats d’exercir aquest dret mitjançant un referèndum, com a únic camí per 
resoldre democràticament el conflicte obert amb l’Estat i avançar cap a la sobirania de 
Catalunya. Per tant, votarem en contra de les dues mocions. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Gracias por 
la bienvenida señores d’ERC-MES i del Govern. Primero de todo me gustaría 
confirmar nuestro cambio de criterio, de la actitud de nuestro Grupo municipal, que 
ante mociones de manifiesta ilegalidad, e inmoralidad y de nula competencia 
municipal, como es la que hoy tenemos aquí delante, por enésima vez, hemos 
abandonado el Pleno hasta hoy. La verdad es que es bastante cansado debatir sobre 
esto, parece que no nos escuchemos. Ante las declaraciones gravísimas del 
Presidente de la Generalitat el pasado 27 de julio, la aprobación de la Resolución 
263/2011, no tenemos otra alternativa que mostrar nuestro firme posicionamiento 
contrario. A la resolución 263/2011, han precedido en el Parlamento de Catalunya la 
1/11 y la 5/11, aprobadas en esta misma legislatura y que han sido declaradas 
inconstitucionales por el Pleno del Tribunal Constitucional, al exceder, sobradamente, 
de las competencias autonómicas del Parlament y, por tanto, anuladas, en ambos 
casos por unanimidad del Tribunal Constitucional. Estas Resoluciones que pretenden 
colarnos en base a un proclamado principio de legitimidad democrática del 
Parlamento de Catalunya no lo son, puesto que están contra la Constitución Española 
y el Estatuto de Autonomía de Catalunya y también de los pilares del Estado de 
Derecho, que precisamente reconoce y sustenta la propia legitimidad del Parlamento 
Autonómico. Pero quizá debamos recurrir a un argumento más básico, más evidente y 
que es conocido a todos nosotros: la Resolución no consta de los partidos 
nacionalistas, perdón, no cuenta con la mayoría política ni social de los catalanes. 
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Cincuenta y uno es siempre más que cuarenta y nueve, aquí y en todos lados. 
Ustedes pueden hacer los números que quieran pero esto seguirá siendo inamovible. 
Mucho menos tampoco cuenta con un reconocimiento del ordenamiento jurídico 
actual, de ninguno, de ningún país, de ningún planeta. Por este motivo, nuestro grupo 
municipal votará en contra de mociones ilegales como la que hoy presentan y cuya 
capacidad ejecutiva, que no la hay, excede del ámbito municipal. Al mismo tiempo, 
continuando un poco en la dinámica, daremos apoyo a la moción del Partido Popular.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
no sé què dir, després de tot això. No és que duia la intervenció preparada però és 
clar això de ser l’últim fa que facis la intervenció i les rèpliques pràcticament a la 
vegada. Començaré a l’inrevés de com anava a començar. 

 
El Pere Soler deia de fer història. Estic totalment d’acord, m’encanta la història, 

però començar la història el 2015 és una història molt acotada. Vull dir, comencem la 
història més enrere, amb el “apoyaré”, són vostès els grans responsables d’això, no, 
no, amb el “apoyaré” i després el Sr. Guerra fent broma i dient que s’havia passat pel 
ribot l’Estatut, i les Joventuts Socialistes “al cub” aplaudint darrere i rient-li la gracieta. 
Són bastant responsables els Socialistes, de nou “al cub”, d’aquesta situació on hem 
arribat. No em volia discutir amb el Ramon, però m’hi discutiré, perquè clar, ha dit 
coses força dures de la CUP. Clar, fer de “perro del hortelano” potser és fàcil però no 
és normal, o sigui, el que no pots fer és dir que vols fer un procés no subordinat i 
després no donar suport al procés constituent. Clar, si tu deixes soles les úniques 
forces que segueixen apostant per un procés constituent al final tires pel dret, perquè 
és que veus que no tens interlocutors, ni gent al teu costat. El punt de trobada entre 
nosaltres és la República catalana. Hi ha una majoria social d’aquest país que vol un 
canvi social i fer efectius els drets democràtics, ja parlarem després de com ho fem, 
però si vosaltres no ens ajudeu, evidentment que tirem pel dret. És que aquest és el 
tema, el que no pots fer és criticar-ho, però quan es fa un procés constituent no hi ets. 
Ostres! Com a mínim és contradictori, com a mínim. Evidentment votarem a contra 
del PP, no hi ha res més a dir. I donarem suport com hem fet al Parlament. 
Segurament aquestes conclusions podrien ser millors, haurien sigut millors si 
haguéssim pogut comptar amb la gent de Catalunya Sí que es Pot tota l’estona, 
n’estic convençut que serien millors, perquè tindríem moltes més coses a aportar. 
Nosaltres creiem que és evident, s’ha contrastat empíricament moltes vegades, la 
darrera el 27 de juny, i es tornaran a contrastar amb les terceres Eleccions 
espanyoles, on les forces que volen el canvi a l’Estat espanyol, que n’hi ha, 
evidentment que n’hi ha, són una immensa minoria, i jo la veritat, m’agradaria ser 
partícip d’algun canvi abans de posar-me el pijama de fusta, vull dir, que no vull 
esperar moltes generacions per fer transformacions reals. Aleshores, què vol dir un 
procés constituent? És que això és el que penso que vostès no entenen. Si volem fer 
un procés constituent és per sotmetre un tot a debat i aquí hi ha de ser la gent de 
Catalunya Sí que es Pot. Amb els Socialistes “al cub” i els demés no hi compto en 
absolut, però sí que hem de comptar amb la gent de Catalunya Sí que es Pot. O sigui, 
no estem parlant només de posar una frontera, canviar el nom de l’Estat i posar una 
bandera, això és una tonteria. Si només fem això no servirà per res, però necessitem 
una majoria social que tenim pel canvi social dels drets democràtics per sotmetre-ho 
tot a debat. Sotmetre-ho tot vol dir com volem que sigui l’economia, la política i la 
societat, vol dir si volem estar a la Unió Europea, a l’OTAN, a tot arreu, ho hem de 
sotmetre tot a debat, sense coses ja portades de casa i hi ha una cosa que em 
sembla que no es desplega prou en aquestes conclusions del procés constituent, 
quan es parla de participatiu, de base, això ho diem molt sovint i queden definicions 
molt maques, però hem de fer un procés participatiu de debò, que la gent s’ha de 
sentir interpel·lada i que les coses que fa tenen una traducció, que no només la criden 
per consultar-la, sinó que les coses que ella aporta acaben sent traslladades, acaben 
esdevenint resultats. En tot cas, ho deixaré aquí perquè entre una cosa i l’altra m’he 
allargat una mica. Només dir que, penso que la intervenció d’ICV-EUiA en la línia del 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.09.16                    pàg. 53 

 
ESBORRANY ACTA 

que diu Catalunya Sí que es Pot, ostres, és una mica injusta, perquè ni una cosa ni 
l’altra. Els demés ja sabem quina cosa fan però el que no pots dir és vull fer un procés 
constituent no subordinat i després no afegir-t’hi i això s’ha fet de manera sistemàtica. 
Per tant, home! A mi això la veritat és que em dol profundament.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Entenc que et dolgui, Ignasi, però jo crec que el què ens hem de preguntar és qui 
deixa sol a qui. Nosaltres no hem deixat de fer propostes per precisament signar el 
procés constituent, però no hi ha un procés constituent, és el que puguem definir 
plegats. En el moment en que tu deies, necessitem una majoria per posar-ho tot a 
debat sense portar res de casa. Aquestes conclusions porten decisions preses de 
casa i nosaltres, per tant, no estem d’acord amb aquest procés constituent. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument. Ignasi, mira, les màximes quotes d’autogovern al nostre país i del nostre 
Estat es van assolir a partir d’aquell “apoyaré”. I per cert, m’agradaria que ni 
ridiculitzéssim, en el moment un Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya, refrendat 
per les Corts Generals i a més, refrendat per la majoria de gent que va anar a votar en 
el referèndum de l’Estatut de 2006. Per tant, no es pot banalitzar. Nosaltres entenem 
la política com diàleg, pacte, consens, coresponsabilitat, enginy, democràcia, 
fraternitat, legalitat, solidaritat, i jo em sembla que algun d’aquests objectius, amb 
aquestes conclusions vostès se’ls deixen pel camí, bé vostès i els que les van 
proposar, que són Junts pel Sí, evidentment.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Una puntualización. 
Ramón, comentabas del punto 9, que hablaba de la subordinación a la Asamblea 
Constituyente de todos los poderes del Estado. Es que esto se hace así, se ha hecho 
así en todos los países porque tú no puedes tener una judicatura y abajo una 
asamblea constituyente, porque esa Asamblea Constituyente no puede intervenir 
sobre esa Judicatura, tiene, la Asamblea Constituyente, tiene que ser  en este caso el 
órgano superior elegido por el pueblo y todos los demás estamentos del Estado 
someterse piramidalmente a la Asamblea Constituyente para poder cambiarlos y 
modificarlos. Nada, era una puntualización legal. 
 

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

MES: Molt breument, perquè jo crec que els posicionaments estan força clars, 
simplement un petit matís històric. Com vostè sabrà la Generalitat va ser restaurada 
abans de que s’aprovés la Sacrosanta Constitució. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Molt breument Alcaldessa. Bé, senzillament 
comentar que no donem suport a una moció que sigui il·legal, de cap de les maneres, 
el que sí que volem deixar molt clar és que donem suport a una moció per fer un 
posicionament clarament polític de suport al Parlament. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 10 

 

Vots a favor:     18 (Convergència, CUP, ERC-MES i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   6 (C’s, ICV-EUiA i PP) 

Abstencions:      0  
 

(*) El Regidor del Grup municipal Socialista no emet cap vot. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Per 
una qüestió d’ordre. És prou important amb les mocions i discussions que es segueixi 
l’ordre establert pel protocol. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ja ho intento. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Però 
sap què passa, que ara vostè l’ha desvirtuat i llavors el sentit... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, jo no l’he desvirtuat, és en funció de com 
han anat demanant les paraules vostès.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No, 
doncs no, entendrà que vostè no pot articular el Ple perquè això està reglamentat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No es preocupi, no el deixaré saltar més el torn. 
No el deixaré mai saltar el torn. No pateixi, ja ho faré millor. Ho aprendré a fer millor. 
Podem passar a la votació de la primera moció, la presentada en el punt 10è de 
l’Ordre del Dia, pels Grups d’ERC-MES i Convergència. Sr. Soler? Però és que quan 
vostè està aquí té obligació de posicionar-se.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Qüestió 
d’ordre. Em sembla que vaig parlar una vegada amb el Sr. Secretari o amb 
l’Interventor i em va dir que no era necessari que sortíssim fora per no votar. No ho sé, 
m’agradaria sentir la seva opinió. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs consultem-ho. Clar, quan hem vingut aquí 
és per fer alguna cosa, a favor, en contra o abstenció. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: És que em 
sembla que ja ho vàrem parlar una vegada. Però em sembla que es pot quedar un 
regidor, per properes vegades, un regidor es pot quedar sense votar. Em sembla. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tinc un dubte. Tinc un dubte clar sobre aquesta 
qüestió. Ens el poden aclarir Secretari? Si no el poden aclarir avui, ens l’aclareixen en 
un proper plenari, molt bé, gràcies. És que té l’obligació, per exercici del càrrec Sr. 
Soler.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sra. 
Alcaldessa no és la primera vegada que es dóna aquesta situació i un servidor en el 
mateix Grup municipal, en el passat mandat, vàrem exercir aquest dret també i va ser 
exercit aquest dret per part d’altres grups en altres moments. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En cas d’absència del plenari, ho entenc. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Si fa 
això, no passa res. Me’n vaig un moment al lavabo, votin i ja torno. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Soler, jo no faig res, el que ho fa és vostè, no 
em posi la responsabilitat a mi d’una acció que és seva. Home! Per tant, estem en un 
plenari, vostè és un electe local i vostè ha de respondre. Jo puc entendre que hi ha 
situacions en que es prefereix absentar-se de la Sala del Plenari i llavors no consta, 
però si vostè està a la Sala del plenari ocupant l’escó de regidor li correspon una 
responsabilitat. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Vostè 
està segura del que està dient? Vostè està segura? Ho pot confirmar? 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: A veure, jo dic el que diu el Secretari, però em 
sembla d’absoluta lògica i sentit comú. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Em 
sembla de pura lògica i sentit comú no obligar a ningú a posicionar-se si no es vol 
posicionar.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però es pot abstenir. Per això hi ha l’abstenció.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Però jo 
li he dit i he anunciat que no participaria de la votació. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs llavors ha de marxar. Bé, hem dit que 
aquesta moció s’ha aprovat i, per tant, passem a la votació del punt 15è de l’ordre del 
dia. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 15 

 

Vots a favor:      4 (C’s i PP) 

Vots en contra: 20 (Convergència, CUP, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

Abstencions:      0  
 

(*) El Regidor del Grup municipal Socialista no emet cap vot. 
 

11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC PER A L'ESTUDI I LA 
CREACIÓ DE NOUS CONSELLS DE BARRI I D'ALTRES FIGURES 
COMUNITÀRIES. 
 

Segons el ROM de Sant Cugat: 
 
“ Els Consells de Barri són òrgans de participació territorial de caràcter consultiu, dels 
quals es dota l’Ajuntament de Sant Cugat per assessorar-se i rebre propostes de la 
ciutadania respecte el funcionament del barri i del municipi. 
 
Els Consells de Barri aborden diferents objectius i esdevenen essencials per 
aproximar la gestió municipal al ciutadà. Les funcions bàsiques d’aquests òrgans van 

encaminades a permetre la màxima participació dels veïns i veïnes, col·lectius i 

entitats dins l’activitat pública i en especial dins el seu barri; facilitar la més 
àmplia informació i publicitat sobre les seves activitats i acords; garantir l’efectivitat 
dels drets i els deures dels veïns i veïnes i fomentar l’associacionisme." 
 

L'actual mapa de districtes del municipi de Sant Cugat està configurat pels 
barris del Centre Est, el Centre Oest, Mira-sol, les Planes i la Floresta. Aquesta 
distribució es recull en el Reglament Orgànic Municipa (ROM), el Reglament de 
Participació Ciutadana (RPC)  i en el Reglament de Funcionament Intern del Consells 
de Barri (RFCB). 
 

Alguns dels districtes corresponen a barris força consolidats a nivell comunitari i 
amb una identitat remarcable, com són el cas de les Planes, Mira-sol o la Floresta. 
D'altres són la suma de realitats força diferents que no sempre han acabat de reeixir a 
l'hora d'articular espais comuns de participació, com són els casos dels barris del 
Centre Oest i Centre Est, conformats ambdós d'identitats força diferenciades: 
Monestir, Sant Francesc, Estació, Can Mates, Volpelleres, etc. 
 

Es poden identificar, també, alguns indrets que per la seva ubicació tenen unes 
singularitats a les quals cal parar esment, estem parlant de zones com ara Sol i Aire, 
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Can Barata o Mas Fortuny, entre d'altres, els veïns dels quals no sempre han trobat el 
seu encaix en el model actual de participació en els termes en què es recull en el 
RFCB. Al seu torn, el mateix RFCB apunta la possibilitat de crear zones veïnals, una 
figura que correspondria a llocs com aquests i que caldria desenvolupar pel que fa al 
seu funcionament.  
 

Els reglaments municipals esmentats recullen, també, la possibilitat de modificar 
l'actual mapa amb l'objectiu d'aprofundir en el seu paper participatiu de la ciutadania. 
Així, el ROM aprovat el 2011, en la seva Disposició Transitòria Segona apunta: 
 
"La implementació del nou model de participació ciutadana territorial en el marc del 
corresponent Reglament específic a través de la conversió dels actuals Consells de 

Districte en Consells de Barri amb eventual creació de nous i en conseqüència la 
seva entrada en funcionament queda deferida al pròxim mandat després de la 
constitució de la nova Corporació municipal sorgida de les eleccions locals de l’any 
2011, en ordre a poder desplegar una tasca de difusió entre la ciutadania dels nous 
òrgans de participació territorial i de la seva utilitat pràctica amb la creació de 
complicitats dels ciutadans, associacions i entitats veïnals que garanteixen la 
rendibilitat social dels mecanismes de participació desconcentrada.” 
 

El ROM especifica també: 
 
“En el marc dels treballs de reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM), 

l’Ajuntament de Sant Cugat es proposa revisar, millorar i ampliar, si s’escau, els 
canals i mecanismes que promoguin la intervenció dels ciutadans i ciutadanes 
en la gestió dels assumptes públics. Els objectius d’aquest procés són: 
 
 − Establir un compromís públic de l’Ajuntament de Sant Cugat davant els ciutadans i 
ciutadanes sobre la voluntat d’aprofundiment i el foment de la participació democràtica 
en els assumptes públics de la ciutat. 
 
 − Vetllar per fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a intervenir en la 

gestió dels assumptes públics, tot facilitant en cada ocasió a la ciutadania els 

mitjans més adients per a fer-ho. 
 
 − Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes ciutadans i 
incrementar el nivell de participació de la ciutadania en la presa de decisions.  
 
− Foment de la cultura participativa dins de l’Ajuntament, vetllant perquè les diferents 
àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies participatives en la seva relació 
amb les entitats i la resta de la ciutadania.  
 
− Reforçar el teixit associatiu. Ajudar i impulsar les associacions i entitats ciutadanes 
com instruments de participació i organització dels ciutadans/nes tant a nivell territorial 
com sectorial. Promoure les seves activitats i fomentar la seva intervenció en la 
definició de les polítiques públiques.“ 
 

Creiem oportú revisar el mapa de barris, per poder dotar a la ciutat d’eines de 
participació que promoguin la intervenció ciutadana en la gestió dels assumptes 
públics, fent dels Consells de Barri una eina de participació ciutadana que sigui més 
propera a la realitat territorial de la ciutat. 
 

En aquesta línia, la de modificar el mapa de districtes actual com a forma 
de millora de la participació veïnal, el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat 
ACORDA: 
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PRIMER.- Aprofundir en el compromís amb la millora dels sistemes de 
participació ciutadana tal com es recull en el Reglament de Participació Ciutadana i en 
el Reglament Orgànic Municipal. 
 

SEGON.- Actualitzar el mapa de barris del municipi amb l'objectiu d'eixamplar 
les estructures de participació veïnals mitjançant la creació de nous barris i dels 
consegüents Consells de Barri o d'altres figures de participació. 

 
TERCER.- Abordar especialment aquells districtes i indrets que requereixen 

d'una mirada i un tractament diferent de l'actual que impliqui una millora a nivell de 
participació veïnal. 

 
QUART.- Crear un grup de treball per elaborar una proposta de creació d'un 

nou mapa de barris que tingui en compte les realitats diferents que conformen el 
municipi. El grup de treball comptarà amb la participació de les instàncies veïnals 
implicades i s'haurà de constituir abans de sis mesos a partir de la data de l'aprovació 
de la moció. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ DE LA CUP-PC 

 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, el sentit de la moció és aprofundir en la participació dels ciutadans del municipi a 
través d’un dels espais de participació més transversal, com són els Consells de Barri. 
De manera especial es proposa estudiar la possibilitat de modificar el mapa de barris 
actual. Pensem, sobretot, en els barrils del Centre Est, Centre Oest, per ser dos dels 
districtes més nombrosos, en quant a població i on s’evidencien realitats prou 
diferenciades com per constituir-se nous barris amb l’objectiu de millorar la 
participació i l’empoderament ciutadà. També hem volgut fer referència explícita a 
aquelles realitats territorials que per la seva ubicació requereixen una mirada 
diferenciada, com són els enclavaments de Can Barata, Sol i Aire i Mas Fortuny. 
Segurament n’hi ha d’altres, on sovint es palesa el sentiment d’abandonament per part 
del veïnat. Val a dir, que el tema que ens ocupa ja es va posar sobre la taula a l’inici 
del mandat, quan es va modificar el Reglament de Consells de Barri, per tant, volem 
entendre que es pot avançar en aquesta línia. En qualsevol cas, modificar el mapa de 
barris requereix del diàleg de les instàncies polítiques i veïnals del municipi, per evitar 
la sensació que l’organització territorial es faci en un despatx sense tenir en compte el 
parer dels ciutadans afectats. No es tracta avui, per tant, d’entrar en el fons de la 
proposta, sinó d’emprendre el compromís de treballar en aquesta línia, mitjançant la 
creació d’un grup de treball, participat dels Grups polítics i també de les instàncies 
veïnals afectades, la majoria. Pel que fa a la proposta que aquest tema sigui treballat, 
i ara faig referència ja a l’esmena que presenta Convergència i Unió, pel que fa la 
proposta tal com apunta l’esmena que aquest tema sigui treballat en el si de la 
Comissió de revisió del ROM, pensem que el principal desavantatge té a veure amb el 
fet que aquesta Comissió està formada només per representants de Grups polítics 
dels municipi i que, per tant, hi són absents les instàncies ciutadanes. D’altra banda, 
val a dir, que mentre en aquesta Comissió de revisió del ROM estan formalment 
representats tots els Grups polítics, a la pràctica alguns no hi participen i en canvi, 
aquelles instàncies ciutadanes que podrien ser-hi presents senzillament no hi són. 
Tenim, a més, moltes Comissions obertes: Comissió d’Investigació del Cas TEYCO, 
Comissió d’Investigació del Cas Costa del Golf, encara per tancar, a punt per tancar 
algunes d’elles, el Pacte per la Nit, sobre el cànnabis, etcètera. No les diré totes, i 
alguna nova que s’ha creat darrerament com la modificació del PGM. Vostès apunten, 
i a més a la Comissió Informativa també ho van justament argumentar així, que hi ha 
masses comissions obertes. Nosaltres en tot cas diríem que no és més eficient, o 
reflexionem, no és més eficient anar tancant comissions que no pas allargar-les? Com 
seria el cas si incloem dins de la Comissió de la revisió del ROM tractar aquest tema. 
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No hi ha cap normativa, en qualsevol cas, que obligui a fer-ho, l’opció és oberta i 
creiem que atenent en el punt en que ens trobem, pensem que ha de ser més eficaç 
treballar-ho en una nova Comissió, que integri les instàncies veïnals en els debats i en 
les propostes que en puguin sortir.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Presentem una esmena per part de 
Convergència. Té la paraula el Sr. Puigdomènech. 

 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PRESENTA A 

LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP-PC PER L’ESTUDI I LA CREACIÓ DE NOUS 

CONSELLS DE BARRI I D’ALTRES FIGURES COMUNITÀRIES. 

 

ESMENA 1 

 

Substituir els acords segon, tercer i quart de la moció, per un de nou amb 

el redactat següent: 

 

Segon.- Encarregar a la Comissió de revisió del ROM, el reglament principal 
que defineix la participació a Sant Cugat, que estudiï el mapa de barris del municipi 
proposant al Ple municipal, si es creu convenient,  la modificació del mapa, la creació 
de nous consells de barri i /o d’altres figures comunitàries. Qualsevol proposta haurà 
de comptar amb l’acord previ dels Consells de Barri afectats.  

 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA 
 

. REGIDOR, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Efectivament el tema de posar en discussió el què és el mapa dels barris va ser 
objecte, de les primeres discussions, quan parlàvem de reglaments de Consell de 
Barri. Ara, efectivament també hem de dir que existeix una Comissió que està tractant 
el ROM municipal i dintre del ROM municipal el reglament de Participació Ciutadana. 
És una Comissió que té una evolució i un moviment important, és una Comissió que 
està oberta, en principi, a participació i a convidar a les persones que en cada moment 
creguin convenient i ens sembla que és el lloc idoni, com a part de la feina que fa 
aquesta Comissió és, bé, fer una mirada general sobre quins són els barris, n’hi ha 
uns com posa la moció que estan consolidats històricament i n’hi ha altres, que 
segurament al voltant del centre mereixerien una certa reflexió, doncs bé, el lloc idoni, 
ens sembla a nosaltres, és precisament aquesta Comissió del ROM i efectivament jo 
crec que el que sí podria incloure l’adopció d’aquesta esmena és la possibilitat de que 
la mateixa Comissió del ROM, diguem-ne, dissenyi o concreti amb quin temps podria 
donar la seva visió de quina és la idoneïtat del mapa de barris que tenim. En qualsevol 
cas, també recordo que en el Reglament de Consells de Barri que vàrem aprovar 
també hi ha un apartat que diu que efectivament els Consells de Barri que es vegin 
afectats o que es podrien veure afectats i tal, d’alguna forma doncs tenen de tenir fins 
i tot el que vàrem dir en aquell moment d’aportar una proposta. La manera de 
conjuminar aquestes dues coses és primerament aquesta Comissió del ROM que miri 
quines són les possibilitats o les necessitats, perquè a lo millor són necessaris o no 
nous Consells de Barri? Són necessaris a lo millor que funcionin aquests Consells de 
Barri amb millor eficiència o com podem fer-ho? Bé, en qualsevol cas, aquesta és una 
discussió interessant i, per altra banda, si veuen l’esmena també fa menció a que 
efectivament els Consells de Barri que es vegin afectats per aquestes possibles 
modificacions, en fi, ho han d’aprovar, perquè sinó el Reglament que vàrem aprovar 
no el compliríem. Per tant, jo el que diria és que entenent la filosofia d’aquesta moció, 
jo casi que els agrairia, si poguessin afegir aquesta esmena que nosaltres els 
proposem de cara, fins i tot, a millorar l’enunciat. Des del nostre punt de vista.  
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TORN D’INTERVENCIONS 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Grups que volen intervenir, per ordre 
corresponent? Ho faré bé. Sr. Defranc, té la paraula. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, el voto será 
favorable a la moción y la negativa a la enmienda para tener un proceso más desde 
abajo, porque si lo llevamos de nuevo a la Comisión como ya se ha dicho aquí, 
Comisiones que están muy cargadas a lo mejor demoramos el proceso. Aun así, la 
enmienda, en su espíritu, es muy válida, porque lo que está tratando de hacer es de 
reglamentar, ubicar y todo para que no sea un puzle incomprensible para la 
Administración, porque también estamos con la Administración. Entonces, en este 
momento votaré en contra de la enmienda y a favor de la moción, pero sí les pediría 
que tenemos que ponernos de acuerdo para reglamentarlo de alguna manera.  

 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aquesta discussió la CUP ja la va presentar en l’anterior mandat, ja va presentar una 
moció semblant, en aquest cas sí que era semblant, per canviar l’organització dels 
Consells de Barri, per dotar-los de més competències. Bé, això és una derivació, bé, 
entenc, crec recordar, perquè no m’ho he mirat. Jo crec que el que s’ha d’arreglar en 
els Consells de Barri és el seu funcionament. Crec que tots els barris, totes les peces 
que componen un barri, diferenciables, estan o tenen la capacitat de poder anar al 
Consell de Barri i exposar les seves reivindicacions. Si no fos així, sí que estaríem 
d’acord en canviar el mapa, perquè no estaria garantida la seva participació, però avui 
dia jo crec que està garantida i, per tant, no crec que sigui necessari canviar el 
repartiment de barris, de Consells de Barri que tenim avui dia. Però dit això, també és 
veritat que Sant Cugat evoluciona, tenim barris, com per exemple, Volpelleres, que és 
un barri d’un creixement bastant ràpid, perquè era un barri que té molts espais per a 
cobrir i estava mig buit, doncs ara s’està emplenant, s’està construint i pot arribar un 
dia que sigui necessari fer una peça nova, un barri nou, no sé, ho dic a tall d’exemple, 
és una qüestió a pensar i a tractar en la Comissió de l’organització d’aquest tema, 
però a dia d’avui no creiem que sigui necessari fer més Consells de Barri diferents 
dels que hi ha. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: És bo 
que li reconeguin a algú les propostes que anteriorment li havien negat. Això va ser 
una proposta que vàrem portar des del Partit dels Socialistes fa un temps, a inici de 
mandat i la mateixa CUP ho va creure inconvenient en aquell moment, sí que vàrem 
forçar el debat, en aquell moment i es va modificar el Reglament de Participació 
Ciutadana, que és el que regula la composició dels Consells de Barri i bé, es va posar 
aquella directriu de dir, anem a treballar des de baix, o sigui, posant-ho a la Comissió 
del ROM no és treballar-ho des de dalt, sinó que treballar-ho des de dalt és des del 
Ple municipal, anem a treballar-ho des de baix i, per tant, que siguin els propis nuclis 
urbans que estiguin en el barri els que generin aquesta voluntat de constituir-se com a 
grup ciutadà, grup de treball, grup veïnal, li podem dir la nomenclatura que volem, 
però que sigui una demanda i que es faci en el fòrum dels Consells de Barri, que és 
com actualment ho recull el Reglament de Participació. Entenem, ara diré una cosa 
que li agrada a l’Ignasi, entenem l’esperit de la moció, però, en aquest cas, no la 
compartim portar-la al Ple municipal i, per tant, sí que donaríem suport a l’esmena de 
Convergència que no diu res més que deixem les coses com estan i treballem en la 
Comissió de revisió del ROM, que de fet, ja havia sortit això en les pròpies converses 
de la Comissió. Per tant, jo no vull tampoc aprofundir en cap ferida, però senzillament 
crec que l’òptim seria parlar-ho des dels Consells de Barri i aquest interès que hi hagi 
d’aquests nuclis que estiguin dotats i a més, nosaltres, com a partits, no direm que no 
es pugui constituir un grup de treball, un grup de barri, un Consell de Barri nou, que 
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nosaltres en el seu moment ja vàrem dir, pel creixement de la ciutat, com podria ser 
per exemple Volpelleres i Can Mates.  

 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres estem molt d’acord amb la moció i amb la diagnosi que fa. Creiem que a 
Sant Cugat tenim barris cohesionats i altres barris que malgrat són identificats com a 
tal, per la ciutadania, i que responen més a una divisió administrativa de la ciutat i que 
engloben moltes realitats diferents i aquesta situació repercuteix directament en el 
funcionament dels diferents Consells de Barri que tenim. Hi ha Consells de Barri que 
funcionen molt bé, d’altres que ho fan diferent, amb dificultats per articular espais 
comuns de participació, etcètera. Però això, aquesta moció, no només estem d’acord 
amb la diagnosi sinó també amb la proposta concreta que fa i és que creiem que la 
situació requereix de la participació de tothom, si canalitzem la solució a través de la 
Comissió de reforma del ROM ens trobarem que haurem de decidir només els partits 
polítics i, en canvi, creiem que cal una Comissió específica de participació de veïns i 
veïnes perquè segurament sortirà una proposta molt més propera a les dinàmiques 
socials i territorials de la ciutat. És per això que ens afegim a la demanda de la CUP i 
que votarem en contra de l’esmena. 

 

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

MES: Més que res per centrar una mica el debat. Recordar que aquests debats als 
Consells de Barri ja s’estan fent, o sigui, no és que estem fent una proposta marciana 
sobre les reformes o com a mínim en el Consell de Barri Centre Est aquesta reforma 
ja l’han sentit els companys que estan aquí i altres. També és cert, com comentava el 
Pere, que al principi del mandat ja vàrem debatre sobre aquesta situació i al final 
vàrem adoptar una resolució conservadora i lògica o no, que era, comencem perquè 
sinó estarem un any i mig sense Consells de Barri i jo crec que va ser encertada en 
aquest sentit. Però mirem, per exemple, aspectes de la magnitud de la tragèdia, Sol i 
Aire, avui no sé si hi ha algú de Sol i Aire, la gent de Sol i Aire va al Consell de la 
Floresta. Com vostès saben, pertany al Consell Centre Est, està allà, igual que Can 
Borrell i tot això. Per tant, hi ha aspectes de nous Consells i altres simplement de 
traslladar fronteres, traslladar espais a aquells que urbanísticament tenen un sentit 
igual. I el que sí estem posant sobre la taula és que tenim una Comissió de tots 
nosaltres que no funciona i, per tant, potser estem dient que és una Comissió que no 
funciona, els responsables de que no funcioni si és que estem dient que no funciona, 
som els que estem aquí. S’ha fet 5 reunions aquesta Comissió, nosaltres creiem que 
sí que està funcionant, ha començat, evidentment, pel tema del ROM, certament no 
tothom hi va, però hauria de funcionar, per tant, el que nosaltres creiem és que hem 
de traslladar la responsabilitat de les tasques, de les resolucions, d’arribar a acords, 
són els que estem aquí i, per tant, en aquest sentit el nostre Grup donarà suport a 
l’esmena, tot i coincidir àmpliament amb gairebé tot el que diu la moció de la CUP. La 
moció de la CUP diu crear un grup de treball, nosaltres entenem que ja hi ha creada 
una Comissió i, per tant, segurament, el que sí que hauríem de posar és un termini 
mensual en això i, per tant, nosaltres els proposem que concretem o ens posem feina 
nosaltres mateixos, que és més fàcil que posar-li als altres, ens posem feina a 
nosaltres mateixos que en 6, 9 mesos, el que es consideri, que aquest grup tingui una 
proposta que irremeiablement hauria de sortir a negociar-se o a parlar-se en els 
Consells de Barri, perquè la reforma de tots els que estem parlant no és que afectin a 
un o altre, afecta a tots els Consells de Barri i vostès saben que hi ha els problemes 
que els he comentat o també hi ha temes de zona de frontera, que s’haurien de 
resoldre i segurament algun dia també haurem de debatre sobre allò més important 
sobre els Consells, que no és solament la distribució, sinó per què serveixen. 
Bàsicament. Quina és la vinculació, quin és el poder de decisió, quin és el pressupost 
que pot gestionar un Consell o quines són les accions de negociació o de trasllat cap 
aquí. En alguns casos, els diré, estan funcionant bé, però en altres segurament no. En 
alguns casos, part de les demandes que es tracten en els Consells de Barri, aquells 
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on vostès assisteixen, saben que es traslladen als tècnics, a les àrees, allà on sigui, i 
en molts casos, i després en parlarem en una moció de Can Barata, doncs funciona i 
en altres no. Per tant, segurament el debat més important, apart del que dèiem de la 
divisió, és aquest, el què serveix i què vol dir que un Consell sigui vinculant i què és un 
ens descentralitzat. Per tant, sí al replantejament dels Consells, a la divisió, a crear 
subdivisions, a crear assemblees veïnals, que ja s’està fent, per exemple, molt sovint 
a Can Barata i a Volpelleres també es fa i estic segur que en altres espais també, però 
si tenim una Comissió doncs fem-ho, que som nosaltres els responsables. 

 

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

DE C’s: Voy a intentar ser breve, porque en realidad recojo lo que otros compañeros 
han comentado ya. En cuanto al espíritu de la moción, pues sí, es probable que haya 
que hacer un replanteamiento del mapa, con datos como los que se manejan, en 
cuanto simplemente a la población y no ya a la idiosincrasia de cada lugar, por 
ejemplo, si entendemos que en Las Planas hay aproximadamente 1.200 habitantes, o 
en La Floresta hablamos de unos 4.900 habitantes, pues en el momento en el que 
Volpelleres llega ya a unos 4.200 habitantes e incrementándose, es posible que haya 
que darle una pensada. En ese sentido de acuerdo con los compañeros de la CUP. 
No obstante, entendemos que la moción que ha traído al Pleno Convergencia tiene 
todo el sentido. En el párrafo final también establece que habría que contar del 
acuerdo previo de los Consejos de Barrio afectados. Entonces, entendemos que 
debería ser la Comisión que ahora mismo creemos que mantiene un buen ritmo, que 
es la Comisión de modificación del ROM, el foro adecuado para llevar esta moción. 
Por eso votaremos a favor de la enmienda y nos abstendremos en relación a la 
moción.  

 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: A 
veure, hi ha regidors i regidores que són gats vells, ho dic en sentit positiu i és que ara 
deixi’m que miri al Pere Soler, perquè ha dit una cosa que suposo que ha estat molt 
encertada: “deixem les coses com estan” o sigui que no es moguin “i posem una 
comissió de treball”. És una manera de dir ho poso en una comissió d’aquestes així la 
cosa no es mourà i això és la por que una mica jo, és la reflexió que jo faig, és la por 
que jo tenia justament perquè el que estem discutint no és el fons, que veig que 
“grosso modo” hi ha consens, de que suposo que és millorable el mapa de barris, 
cadascú posarà el matís en una banda o altra. També és veritat que nosaltres no hem 
volgut entrar en com han de funcionar els Consells de Barri, entenc que és un debat 
diferent, que segurament vindria després, sinó un pas previ, és com regularitzem des 
d’un punt de vista estrictament territorial, que tindrà efectes evidentment a nivell de 
cohesió, de participació, d’empoderament, vull dir, que no és només posar ratlles sinó 
que alguna cosa més, però entenem que ho hauríem de fer després. Dit això, clar, ara 
no em queda clar si l’esmena de Convergència com queda, és tal qual diu? Tal qual 
hauria de dir? És a dir, estem parlant de que la Comissió del ROM amb el seu ritme, 
que vaja, que és lent, amb el seu ritme incorpori aquesta tasca que pot ser que la 
resolgui d’aquí a 3 anys, per tant, ja haurà acabat el mandat? O no? O hi ha un 
calendari, hi ha alguna proposta de modificar? No sé, perquè no em queda clar per si 
potser l’esmena en si, com que en el fons hi estem d’acord amb el sentit de la moció, 
potser podríem acabar reconeixent o donant-li suport, fins i tot. M’ho pot aclarir si us 
plau, Sr. Puigdomènech? 

 

. REGIDOR, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Jo 
el que li proposo, per augmentar o per a millorar, fins i tot, l’esmena, de cara avia’m si 
podem trobar una certa...és que a la primera reunió que em sembla que està prevista 
per ben poc, bé, la primera de les coses és que fixi exactament un temps màxim, que 
per exemple aquí es deia entre 6 i 9 mesos, 9 mesos sol ser una part, doncs podria 
ser aquesta la quantitat, però no em faci decidir per la Comissió del ROM, però en 
qualsevol cas, jo afegiria en aquesta esmena que en la primera reunió del ROM es fixi 
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quin és el termini en el qual hauria de tenir una decisió sobre la racionalitat d’aquesta 
divisió en els Consells de Barri, on estan les contradiccions i si és necessari crear-ne 
de nous o no, en fi, això és part de la discussió. O sigui, que jo el que li proposo és 
amb aquest compromís si ens podem afegir tots.  

 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Penso que anem ben encaminats. Una coseta breu, només, aprofitant que hi som tots 
i totes, acordem en el temps. Nou mesos a mi em semblaria un bon període per un 
compromís que col·lectivament agaféssim. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Puigdomènech, no sé, jo no estic a la 
Comissió del ROM, per tant, entenc que els membres de la Comissió han de poder 
fixar el calendari. 

 

. REGIDOR, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Jo 
crec que en principi ens podríem comprometre a 9 mesos i en fi, ho refermem, a més, 
en la primera reunió, que en realitat això que he dit és correcte. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Està 
bé fixar un temps, perquè així ens fixem una fita, però estaria bé què en pensen els 
veïns no, a través dels Consells de Barri? No sé. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, entenc que sotmetrem a votació 
l’esmena, si l’esmena prospera s’entén que queda la moció aprovada amb la 
incorporació de l’esmena i, per tant, tindrem l’objectiu i el compromís en aquest Ple de 
treballar en aquesta Comissió en un període que ens acotarem i que en Ple 
públicament s’ha dit d’aproximadament uns 9 mesos, si la feina s’acaba abans millor, 
si no es pot acabar haurà de ser de manera justificada, però entenc que ens ha de 
permetre, precisament, poder abordar aquesta discussió. És una discussió que pensin 
que en l’anterior modificació del Reglament Orgànic Municipal crec que van tardar 
més de 4 anys, és a dir, en el plenari s’arribava i sempre es parlava de ritme caribeny 
d’aquesta modificació del Reglament. Intentarem que no sigui així, jo crec que va a 
bon ritme, crec que s’estan marcant els calendaris i seria molt interessant poder tenir 
tot calendaritzat per complir en els terminis que ens marquem avui. Per tant, podem 
passar a la votació? 

 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Perdoni, exactament què votaríem? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: L’esmena.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: En 
quins termes? Perquè ha fet referència a l’esmena i el què aquí s’acorda. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: L’esmena presentada.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Tal 
qual? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Tal qual. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Sense compromís? Vull dir que hi ha un compromís col·lectiu, públic de vostès. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Exacte. Molt bé.  
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TORN DE VOTACIÓ ESMENES DE CONVERGÈNCIA 

 

(Les presents esmenes foren aprovades per assentiment dels 25 membres 

electius presents). 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 

 

11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC, AMB INCORPORACIÓ 

D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, PER A L'ESTUDI I LA CREACIÓ DE NOUS 

CONSELLS DE BARRI I D'ALTRES FIGURES COMUNITÀRIES. 
 

Segons el ROM de Sant Cugat: 
 
“ Els Consells de Barri són òrgans de participació territorial de caràcter consultiu, dels 
quals es dota l’Ajuntament de Sant Cugat per assessorar-se i rebre propostes de la 
ciutadania respecte el funcionament del barri i del municipi. 
 
Els Consells de Barri aborden diferents objectius i esdevenen essencials per 
aproximar la gestió municipal al ciutadà. Les funcions bàsiques d’aquests òrgans van 

encaminades a permetre la màxima participació dels veïns i veïnes, col·lectius i 

entitats dins l’activitat pública i en especial dins el seu barri; facilitar la més 
àmplia informació i publicitat sobre les seves activitats i acords; garantir l’efectivitat 
dels drets i els deures dels veïns i veïnes i fomentar l’associacionisme." 
 

L'actual mapa de districtes del municipi de Sant Cugat està configurat pels 
barris del Centre Est, el Centre Oest, Mira-sol, les Planes i la Floresta. Aquesta 
distribució es recull en el Reglament Orgànic Municipa (ROM), el Reglament de 
Participació Ciutadana (RPC)  i en el Reglament de Funcionament Intern del Consells 
de Barri (RFCB). 
 

Alguns dels districtes corresponen a barris força consolidats a nivell comunitari i 
amb una identitat remarcable, com són el cas de les Planes, Mira-sol o la Floresta. 
D'altres són la suma de realitats força diferents que no sempre han acabat de reeixir a 
l'hora d'articular espais comuns de participació, com són els casos dels barris del 
Centre Oest i Centre Est, conformats ambdós d'identitats força diferenciades: 
Monestir, Sant Francesc, Estació, Can Mates, Volpelleres, etc. 
 

Es poden identificar, també, alguns indrets que per la seva ubicació tenen unes 
singularitats a les quals cal parar esment, estem parlant de zones com ara Sol i Aire, 
Can Barata o Mas Fortuny, entre d'altres, els veïns dels quals no sempre han trobat el 
seu encaix en el model actual de participació en els termes en què es recull en el 
RFCB. Al seu torn, el mateix RFCB apunta la possibilitat de crear zones veïnals, una 
figura que correspondria a llocs com aquests i que caldria desenvolupar pel que fa al 
seu funcionament.  
 

Els reglaments municipals esmentats recullen, també, la possibilitat de 
modificar l'actual mapa amb l'objectiu d'aprofundir en el seu paper participatiu de la 
ciutadania. Així, el ROM aprovat el 2011, en la seva Disposició Transitòria Segona 
apunta: 
 
"La implementació del nou model de participació ciutadana territorial en el marc del 
corresponent Reglament específic a través de la conversió dels actuals Consells de 

Districte en Consells de Barri amb eventual creació de nous i en conseqüència la 
seva entrada en funcionament queda deferida al pròxim mandat després de la 
constitució de la nova Corporació municipal sorgida de les eleccions locals de l’any 
2011, en ordre a poder desplegar una tasca de difusió entre la ciutadania dels nous 
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òrgans de participació territorial i de la seva utilitat pràctica amb la creació de 
complicitats dels ciutadans, associacions i entitats veïnals que garanteixen la 
rendibilitat social dels mecanismes de participació desconcentrada.” 
 

El ROM especifica també: 
 
“En el marc dels treballs de reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM), 

l’Ajuntament de Sant Cugat es proposa revisar, millorar i ampliar, si s’escau, els 
canals i mecanismes que promoguin la intervenció dels ciutadans i ciutadanes 
en la gestió dels assumptes públics. Els objectius d’aquest procés són: 
 
 − Establir un compromís públic de l’Ajuntament de Sant Cugat davant els ciutadans i 
ciutadanes sobre la voluntat d’aprofundiment i el foment de la participació democràtica 
en els assumptes públics de la ciutat. 
 
 − Vetllar per fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a intervenir en la 

gestió dels assumptes públics, tot facilitant en cada ocasió a la ciutadania els 

mitjans més adients per a fer-ho. 
 
 − Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes ciutadans i 
incrementar el nivell de participació de la ciutadania en la presa de decisions.  
 
− Foment de la cultura participativa dins de l’Ajuntament, vetllant perquè les diferents 
àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies participatives en la seva relació 
amb les entitats i la resta de la ciutadania.  
 
− Reforçar el teixit associatiu. Ajudar i impulsar les associacions i entitats ciutadanes 
com instruments de participació i organització dels ciutadans/nes tant a nivell territorial 
com sectorial. Promoure les seves activitats i fomentar la seva intervenció en la 
definició de les polítiques públiques.“ 
 

Creiem oportú revisar el mapa de barris, per poder dotar a la ciutat d’eines de 
participació que promoguin la intervenció ciutadana en la gestió dels assumptes 
públics, fent dels Consells de Barri una eina de participació ciutadana que sigui més 
propera a la realitat territorial de la ciutat. 
 

En aquesta línia, la de modificar el mapa de districtes actual com a forma 

de millora de la participació veïnal, el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat 

ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprofundir en el compromís amb la millora dels sistemes de 
participació ciutadana tal com es recull en el Reglament de Participació Ciutadana i en 
el Reglament Orgànic Municipal. 
 

SEGON.- Encarregar a la Comissió de revisió del ROM, el reglament principal 
que defineix la participació a Sant Cugat, que estudiï el mapa de barris del municipi 
proposant al Ple municipal, si es creu convenient,  la modificació del mapa, la creació 
de nous consells de barri i /o d’altres figures comunitàries. Qualsevol proposta haurà 
de comptar amb l’acord previ dels Consells de Barri afectats.  
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER A LA CONNEXIÓ DEL 
BARRI DE CAN BARATA A LA XARXA D’AIGUA POTABLE. 
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Atès que els habitatges del barri de Can Barata tenen una mancança històrica 
en el subministrament d’aigua potable pel que fa a les condicions de pressió i en 
algunes ocasions en la mateixa qualitat de l’aigua. 
 

Atès que està suficientment demostrat que l’actual sistema de subministrar 
aigua potable a les cases de Can Barata no és el més adequat ni el que reuneix les 
millors condicions. 
 

Atès que entenem que subministrar aigua als habitatges del barri de Can 
Barata, procedent d’un pou d’abastament i d’un dipòsit que s’ha de carregar amb 
cisternes provoca continuades molèsties als usuaris, com són falta de pressió o en 
ocasions la poca qualitat de l’aigua. 
 

Atès que el barri s’ha anat posant al dia, millorant els accessos, la urbanització 
dels carrers, la millora dels serveis i dels subministraments en general, i que queda 
pendent afrontar la connexió històrica dels habitatges i els equipaments a la xarxa 
pública d’aigua potable. 
 

Atès que hi ha d’altres serveis al barri que cal millorar com ara la senyalètica, el 
parc infantil, l’entorn i protecció de les pistes, la neteja de la riera... 
 

Atès que és voluntat dels grups municipals que tenim representació a 
l’Ajuntament, del Consell de Barri, i de l’Associació de Veïns, possibilitar la connexió 
de tot el barri de Can Barata a la xarxa pública d’aigua potable, i d’aquesta manera 
evitar definitivament els dèficits de subministrament, la manca de pressió, que l’aigua 
arribi en fang a les cases i als equipaments públics, i que les boques d’hidrants 
estiguin en condicions en cas de necessitat per apagar un incendi.   
 

Atès que s’han intentat altres vies de diàleg i de negociació (consell de barri, 
pressupostos participatius, bilateralitat...) que no han donat el seu fruit, i que és una 
demanda que no pot esperar. 
 

Atès que s’està començant a negociar i a perfilar els pressupostos pel 2017 i 
que és bon moment per introduir demandes per tal de poder restablir el greuge amb 
Can Barata. 
 

Atès que cal valorar si la connexió d’aigua s’ha de realitzar de la pròpia xarxa 
d’aigües de Sorea o es cerquen alternatives amb els pobles veïns de Sant Quirze o 
Rubí. 
 

Atès que existeixen d’altres indrets del municipi amb l’experiència d’abastiment 
d’aigua procedent i connectat en d’altres municipis i es factura a raó de consum. 
 

Per tot el que hem exposat demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat 
l’adopció dels següents acords de Ple: 
 

PRIMER.- Adquirir el compromís polític del Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 
que, com a màxim de termini, a l’exercici de 2017 hi haurà una partida al pressupost 
municipal destinada a l’estudi del projecte de connexió i una reserva per a l’inici de 
possibles obres del barri de Can Barata a una xarxa d’aigua potable. 
 

SEGON.- Encarregar un estudi tècnic i memòria econòmica que contempli totes 
les possibilitats de connexió del barri de Can Barata a una xarxa pública d’aigua 
potable, perquè ajudi a trobar la millor fórmula possible de connexió, i que ens resolgui 
aquesta problemàtica i aquesta deficiència que té el barri al llarg del primer semestre 
del 2017.   
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TERCER.- Iniciar la fase de licitació o contractació de l’obra durant el segon 
semestre del 2017. 
 

QUART.- Comunicar els acords a l’Associació de Veïns de Can Barata, a 
SOREA, i al Consell de Barri del Centre Oest. 
 

ESMENES D’ERC-MES SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES DEL GRUP ERC-MES A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 

DEL PSC PER A LA CONNEXIÓ DEL BARRI DE CAN BARATA A LA XARXA 

D’AIGUA POTABLE. 
 
ESMENA 1. MODIFICACIÓ DE L’ACORD 1 
Es modifica la redacció de l’acord 1 que queda amb la següent redacció: “Donar 
suport a les propostes realitzades des del Consell de Barri del Centre Est i a les 
demandes veïnals per tal que se cerquin fórmules que possibilitin la connexió del barri 
de Can Barata a la xarxa municipal d’aigua potable”. 
 

ESMENA 2. ADDICIÓ D’UN NOU ACORD 2 
S’addiciona un nou acord 2, tornant a numerar la resta d’acords, amb la següent 
redacció: “Realitzar, abans de sis mesos, un estudi del projecte de connexió 
referenciat al primer acord. Realitzar una memòria econòmica i cronograma d’actuació 
que permeti planificar aquestes obres mitjançant el pressupost municipal, fórmules 
d’amortització o concurs lligat a la concessió de la prestació dels serveis d’aigua o 
finançament d’ens supramunicipals”. 
 

ESMENA 3. MODIFICACIÓ DE L’ACORD 4 
Es modifica la redacció de l’acord 4, ara acord 5, que queda amb la següent redacció: 
“Comunicar els acords a l’Associació de Veïns de Can Barata, a SOREA i al Consell 
de Barri del Centre Est”. 
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PRESENTA A 

LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL PSC PER A LA CONNEXIÓ DEL BARRI DE CAN 

BARATA A LA XARXA D’AIGUA POTABLE. 

 

ESMENA 1 
Atès 2 
Substituir el redactat: 
...no és el més adequat ni el que reuneix les millors condicions per: 
és millorable 

 
ESMENA 2 
Supressió dels atesos, 7, 8 i 9 per un de nou amb el redactat següent: 
Atès que ja s’està treballant tant des de la presidència del Consell de Barri com des 
del govern municipal en la millora d’aquestes problemàtiques existents al barri de Can 
Barata 
 

ESMENA 6 
Suprimir part de l’acord primer i acord segon i afegir:  
Atesa la subvenció sol·licitada a l’ACA, el passat mes de juliol de 2016, per connectar 
la xarxa de subministre de Can Barata a la xarxa d’aigua potable municipal. 
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En cas que aquesta subvenció no fos concedida, incloure aquesta inversió a la tarifa 
de l’aigua del 2017, com a obra de millora de la xarxa, d’acord amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ PSC 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Primer 
de tot, saludar als veïns del barri de Can Barata que estoicament estan aguantant aquí 
per veure com es materialitza aquesta moció i si em permeten és una d’aquelles 
mocions que com abans passava amb la moció que s’ha fet de Mas Gener doncs aquí 
ja estem una mica més avançats i, per tant, hi ha una mica més de resolució. Ens 
consta també que paral·lelament hi ha hagut converses amb els equips tècnics, amb 
els responsables de l’Àrea, que hi ha hagut altres grups municipals que s’hi han 
acostat i que n’han parlat, que també s’ha parlat en el Consell de Barri, per tant, no és 
qüestió de posar-se medalles, no és la intenció d’aquest grup, sinó, senzillament la 
intenció era que es posés el debat sobre la taula, que es pogués arribar a aquest 
compromís que ara parlàvem, però fer una passa més endavant. 

 
És obvi, que no fa falta explicar quin és el conflicte o el procés que ha tingut 

Can Barata des de la seva construcció fins ara, no dotant-se d’un sistema de connexió 
directa amb una xarxa d’aigua i que, per tant, hi havia problemes de pressió, quan 
baixava el nivell de l’aigua hi havia algunes vegades que l’aigua sortia “emborronada”, 
etcètera, etcètera, i la proposta inicial era la realització d’un estudi en el marc dels 
pressupostos de 2017 per poder fer aquesta connexió a la xarxa d’aigua. Vull recordar 
i vull fer un parèntesi que es va aconseguir la reparcel·lació o la demanda de la 
suspensió de llicències a partir d’un informe dels Bombers que partia de la base que 
allà a Can Barata es construïa un segon dipòsit i que, per tant, donava cobertura a la 
pressió d’aquell hidrant, hidrant que no rebia pressió. Veiem que aquell informe que ja 
naixia una mica fals avui dia amb aquesta concreció estaria enllestit. També per les 
desinformacions que hi van córrer sobre el propi barri de Can Barata de si hi havia en 
l’interior d’una parcel·la particular un segon dipòsit que podia alternativament abastir 
aquesta aigua o, per altra banda, si l’aigua que s’hi posava no era lo suficientment 
potable, era potable en aquest cas, i que, per tant, volíem refermar d’alguna manera el 
compromís d’aquest Consistori recollint també una mica tot el que s’havia parlat  fins 
ara, vehiculant el nostre partit, com es diu, ha estat tan sols un instrument per a que 
aquest Ple es pronunciï sobre la connexió a la xarxa d’aigua de Can Barata. 

 
Nosaltres partíem d’una hipòtesi que ara hem vist que ens ha sobrepassat i era 

que desconeixíem que s’estigués treballant a partir d’una subvenció de l’ACA i a partir 
d’un estudi fet per SOREA, vull posar sobre la taula que l’estudi de SOREA data 
d’agost de 2016, per tant, és molt recent i entendran que quan es comencen a 
treballar les coses amb cert rigor no es fan amb 15 dies sinó que bé, vostès 
treballaven per una banda -les coincidències que parlàvem abans-, nosaltres 
treballàvem per una altra per refermar el compromís d’aquest Consistori en tirar-ho 
endavant. I això ve a peu a les esmenes que ens ha presentat Convergència, en 
aquest cas per a dir, no, no, escolta’m, en comptes de reservar una partida del 
pressupost del 2017, nosaltres hem demanat una subvenció a l’ACA. Tots sabem com 
està, en quina situació està l’ACA, visiblement està casi, casi, en situació de fallida, 
però aquí està, hi ha una segona oportunitat de dir, si l’ACA no ho fa, batallarem amb 
SOREA i a través d’un acord amb l’Àrea Metropolitana aconseguirem que a través de 
les inversions de la xarxa es pugui realitzar. Suposo que després la Cristina em 
corregirà, estic fent una cosa molt breu i molt ràpida per a que se’ns entengui. Clar, 
donat aquest fet, nosaltres hem preferit retirar l’esmena que dèiem “fer un estudi en el 
pressupost de 2017” perquè si això es dóna és una via molt més ràpida i a més a més 
no va a càrrec del pressupost directe de l’Ajuntament sinó que aniria a càrrec del Pla 
d’Inversions de SOREA i, en aquest cas, sempre ens quedaria la possibilitat si 
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finalment fallés SOREA de tornar a recórrer al pressupost per poder fer aquest estudi i 
aquesta connexió històrica i de demanda dels veïns. 

 
Les esmenes d’ERC-MES anaven en reforçar i posar sobre la taula, i ens 

sembla bé, el diàleg que hi havia hagut en els Consells de Barri, per tant, recollim 
també aquesta voluntat i a més a més hi havia un segon acord que es modificava però 
que també decau, d’alguna manera, amb la proposta de Convergència. Jo, si li sembla 
a la Sra. Alcaldessa, tinc matxembrat un acord, una transacció, entre les aportacions 
d’ERC-MES, el text inicial del Partit dels Socialistes i la de Convergència. Ho fem 
abans del posicionament de les esmenes? Li sembla bé? I així ja ho donem per 
acabat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Em sembla molt bé. Faci. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Aleshores diguéssim, que bé, també s’ha vist retallat per qüestions de negociació 
algun punt del text expositiu, però entendran que això, com que no arriba a cap acord 
doncs bé... Per tant, quedaria que el primer i el segon punt agafats inicials pel PSC 
decaurien i es transaccionaria amb un gran acord que seria: 

 

“Adquirir el compromís polític del Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat que 

donant suport a les propostes realitzades des del Consell de Barri del Centre 

Est i les demandes veïnals per la connexió del barri de Can Barata a la xarxa 

d’aigua potable, atesa la subvenció sol·licitada a l’ACA el passat juliol de 2016 i 

en cas de que aquesta subvenció no fos concedida incloure-la, aquesta 

inversió, en la tarifa de l’aigua de 2017 (entre parèntesi, això és el terme tècnic 

que s’utilitza per incloure el que seria el Pla de Millores) com a obra de millora 

de la xarxa d’acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. 

 

Per tant el tercer acord passaria a ser el segon, que seria “Iniciar la fase de 

licitació o concreció de l’obra durant el 2017”. 
 
Traiem la consecució del segon semestre i acceptaríem, evidentment aquí hi ha 

hagut un error, que és que havíem posat el Consell del Centre Oest, és el Consell del 
Centre Est i que, per tant, quedaria d’aquesta manera.  
 

TORN D’INTERVENCIÓ GRUPS QUE HAN PRESENTAT ESMENES 

 

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

MES: Bé, faig la intervenció sencera si els sembla. Bé, com és evident, aquest matí 
hem parlat amb el Sr. Soler i amb Convergència i, per tant, aquest redactat concís ja 
ens sembla bé. Entenem que és una bona moció, que ja n’havíem parlat en diferents 
ocasions, fins i tot, en l’anterior mandat i una bona moció que ve precedida, una moció 
que entenc que tindrà l’acord de tothom, ve precedida d’una sèrie de tasques 
realitzades en els darrers mesos, com a mínim des que funcionen els Consells de 
Barri i aquest tema ha sortit sobre la taula. Recordaran els posicionaments que s’han 
fet des dels Consells de Barri, majoritaris, en suport a aquesta situació i a vegades 
parlem de que a vegades no  flueix la informació entre els Consells de Barri i el 
Govern municipal, doncs aquí sí. Aquí sí, i nosaltres volem posar sobre la taula també 
la declaració de la Tinent d’Alcalde l’altre dia al Consell de Barri, o com vostès saben i 
han llegit i escoltat a la premsa ja va haver un posicionament per part del Govern i per 
tant per a nosaltres ja és bo. Per part del Govern i, per tant, també, pels dos partits 
que tenen un acord pressupostari. I també volem destacar aquestes coses positives, 
perquè molt sovint es destaquen les negatives i també caldria fer-ho amb les que són 
positives en aquest sentit. Per tant, hi havia aquestes propostes que no repetiré, que 
ha explicat en Pere sobre les diferents possibilitats de Pressupost, ACA, inversions i 
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amortitzacions a la contractació lligat a l’AMB i Pressupost i, per tant, aquestes són les 
tres línies d’atac i això és el que també es descriu dels acords previs en aquesta 
moció i per tant, li donem suport, per tant, ja en parlarem quan sigui el moment. 

 
Però en tot cas, dues cosetes, que crec que sí hem de posar sobre la taula: 

aquesta és una demanda des de fa molt temps, no solament aquesta, hi ha temes 
lligats d’esports que també en parlarem en un altre moment, posar sobre la taula que 
és l’únic lloc de Sant Cugat on tenim una sèrie de pous i una sèrie de cisternes que 
van omplint-se. Això no té per què ser negatiu, a Sant Cugat podrien haver més pous 
que poguessin abastir el conjunt de la línia d’aigua, per tant, a vegades aquí el que 
tenim un problema és que el pou no dóna per més i, per tant, l’hem de portar amb 
cisterna. Però en tot cas, posar també aquest tema sobre la taula. També que els 
veïns i veïnes no han quedat desabastits d’aquest servei públic i necessari, però que 
creiem que pot haver una línia de connexió molt més fàcil, que seria la connexió a la 
xarxa d’aigua potable. Entenem que el què avui fem és posar sobre la taula l’acord 
dels diferents grups a aquells posicionaments i aspectes tècnics i polítics que ja s’han 
parlat anteriorment i, per tant, considerem aquest posicionament molt positiu i sobretot 
pels veïns, perquè us anireu avui, entenc, amb un posicionament unànime del conjunt 
del vostre municipi i un mandat, no solament de dos grups polítics, sinó del conjunt del 
Consistori sobre una tasca a fer. Per tant, segur que en parlarem al proper Consell de 
Barri, però benvinguda sigui la moció. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: No em voldria repetir perquè ho he parlat amb els veïns de Can 
Barata, que agraeixo el seu interès, també amb les diferents forces polítiques, ho hem 
parlat tots. Jo crec que podem estar contents de que aquest tema tira endavant, de 
que estem parlant d’una solució a curt termini, que estem calendaritzant amb un any 
2017, on millorarà la connexió, estem parlant d’una inversió d’uns 600.000 euros, que 
és el que costa fer aquesta connexió. Per tant, nosaltres hem intentat fer una prelació 
de quina manera podia sortir millor també per part de tot el municipi, primer a través 
d’una subvenció i sinó a través de l’aprovació de les inversions de SOREA. Per tant, 
crec que l’objectiu està encarrilat i complet. Per tant, jo crec que si tots ho tirem 
endavant farem un bon pas.  
 

TORN D’INTERVENCIONS RESTA DE GRUPS MUNICIPALS 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Primero, felicitar a los 
vecinos de Can Barata, porque la verdad es que era propiamente un sueño el poder 
tener una mayor calidad del agua, porque sí que es verdad que se cumplían con los 
estándares y todo, pero también es verdad que se les quemaban las bombas y 
también la verdad es que salía el agua sucia, dependiendo de la época los pozos no 
daban más de sí. También me sorprendió muy gratamente la gestión que estaba 
haciendo el Gobierno, no lo sabíamos la idea de tirar del ACA fue una idea muy 
buena, porque cuando analizábamos este problema todo el tiempo estábamos 
pensando cuánto será, de dónde, para solventar un servicio básico. A lo mejor puede 
ser lo último que hay que ver, pero el Consistorio tenía que ver de dónde se sacaba el 
dinero y la verdad es que la solución del ACA ha sido una cosa de felicitarla. Después, 
decirles que el voto será favorable, tanto a las enmiendas como a la moción.  
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Lo 
que nosotros queríamos decir es que evidentemente este era un problema que había 
que arreglar. Ahora tenemos nuestras dudas de que la subvención pues sea 
concedida, que ese será el problema, que nos concedan la subvención, porque el 
ACA, como decía Pere, me parece que lo has dicho tú, que no está en una situación 
económica fácil, al contrario, está en una situación económica difícil y lo va a tener 
difícil para poder darnos una subvención de este tipo, de 600.000 euros. Bueno, ojalá 
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sea así, ojalá nos lo puedan dar y ojalá sea rápido y el problema se pueda solucionar 
y sino pues habrá que insistir para que sea el Ayuntamiento quien lo pueda solucionar 
con recursos propios.  
 

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

EUiA: Nosaltres ja volíem donar suport a la moció tal com estava presentada 
inicialment, també a les esmenes. Creiem que l’únic que fan és acabar d’endreçar 
aquesta moció i donar resposta a una reivindicació dels veïns i veïnes de Can Barata i 
posar blanc sobre negre el que ja l’Ajuntament està fent. Per tant, cap problema i 
votarem a favor. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, 
nosotros votaremos a favor de la moción como hemos estado involucrados, hemos 
visitado a los vecinos, hemos estado en Can Barata, hemos estado en las Fiestas 
Mayores, nos han explicado los problemas. Entendemos que es una necesidad, el 
incremento de población, cuando hace unos años llegaron a Can Barata eran una 
población ahora se ha duplicado o triplicado el número de habitantes, por tanto, las 
infraestructuras también se tienen que acoplar y adecuar al número del incremento de 
habitantes. 

 
En cuanto a la moción del Partido Socialista, bueno, simplemente comentarle 

que Can Barata pertenece al Centro Este, ha sido simplemente un desliz. 
 
 Y luego, coincidiendo un poco la pregunta que hemos hecho en la Comisión 

Informativa a la Sra. Paraira, que me gustaría que me confirmara, y es la que hace 
referencia un poco al tema de la inversión del ACA. En el caso de que el ACA no 
coincidiera en la inversión de los 600.000 euros, no me queda claro si nosotros 
incluiríamos esta inversión en la tarifa de 2017, con lo que la ejecución de la obra de 
conexión sería en el 2018 y no en el 2017. Entonces me gustaría que confirmara, por 
favor, si he malinterpretado o realmente es así, que de no conceder el ACA y de 
nosotros seguir el planteamiento original de colocar la inversión en la tarifa del agua 
de 2017, la ejecución, evidentemente, sería en el 2018.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Sí, 
molt breu. Bé, nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció, també s’agraeix que 
s’hagi pogut resoldre el tema de les esmenes, perquè mirant-les, era una mica, com a 
mínim, gestionables algunes, perquè totes anàvem carregades de raons, però costava 
una mica d’encaixar. Deia el Ferran que era una bona moció, segurament les bones 
mocions són aquelles que no s’han de presentar mai, però ja que s’ha hagut de 
presentar, doncs, endavant. I aprofitar per saludar i felicitar, com a mínim, una mica, 
als veïns de Can Barata, perquè les felicitacions en gros hauran de venir quan això 
sigui una solució en majúscules. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No, ja 
li contestarà vostè al Sr. Benejam, però home, si m’hagués escoltat una mica hagués 
vist i a més hagués si hagués llegit hagués vist que una de les esmenes d’ERC-MES 
anava precisament amb la modificació del barri, que evidentment va ser una relliscada 
i això.  

 
De totes maneres, vull agrair la tasca que han realitzat, la tasca titànica que han 

realitzat els veïns, que han estat allà al peu del canó, a més, han vingut diverses 
vegades als Plens i jo diria que són dels veïns que venen més als Plens i que, per 
tant, es mereixien sí o sí la connexió de l’aigua, en aquest cas, i a més molt contents. I 
vull acabar com he començat, això no ha estat una cosa del Partit Socialista, del Grup 
municipal, és una cosa de tots, tots ens hi hem preocupat, tots ens hi hem avesat, des 
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del Govern, des de l’oposició i tots els partits ens hi hem preocupat, però els primers 
els veïns. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Nosaltres sabem si tenim la subvenció de l’ACA, en teoria el 2016, 
nosaltres podem demanar la inversió de SOREA el 2017 i s’executarà el 2017. Això ho 
vaig dir al Consell de Barri també. A no ser que hi hagi mil pluges i ens endarrerim 
però el previst és fer-ho.  
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES REFOSES D’ERC-MES I CONVERGÈNCIA 
 

(Les presents esmenes foren aprovades per assentiment dels 25 membres 

electius assistents). 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, AMB INCORPORACIÓ 

D’ESMENES REFOSES D’ERC-MES I CONVERGÈNCIA, PER A LA CONNEXIÓ 

DEL BARRI DE CAN BARATA A LA XARXA D’AIGUA POTABLE. 
 
Atès que els habitatges del barri de Can Barata tenen una mancança històrica 

en el subministrament d’aigua potable pel que fa les condicions de pressió i en 
algunes ocasions en la mateixa qualitat de l’aigua. 

 
Atès que està suficientment demostrat que l’actual sistema de subministrar 

aigua potable a les cases de Can Barata és millorable. 
 
Atès que entenem que subministrar aigua als habitatges del barri de can 

Barata, procedent d’un pou d’abastament i d’un dipòsit que s’ha de carregar amb 
cisternes provoca continuades molèsties als usuaris, com són falta de pressió o en 
ocasions la poca qualitat de l’aigua 

 
Atès que el barri s’ha anat posant al dia, millorant els accessos, la urbanització 

dels carrers, la millora dels serveis i dels subministraments en general, i que queda 
pendent afrontar la connexió històrica dels habitatges i els equipaments a la xarxa 
pública d’aigua potable. 

 
Atès que hi ha d’altres serveis al barri que cal millorar com ara la senyalètica, el 

parc infantil, l’entorn i protecció de les pistes, la neteja de la riera... 
 
Atès que és voluntat dels grups municipals que tenim representació a 

l’Ajuntament, del Consell de Barri, i de l’Associació de Veïns, possibilitar la connexió 
de tot el barri de Can Barata a la xarxa pública d’aigua potable, i d’aquesta manera 
evitar definitivament els dèficits de subministrament, la manca de pressió, que l’aigua 
arribi en fang a les cases i als equipaments públics, i que les boques d’hidrants 
estiguin amb condicions en cas de necessitat per apagar un incendi.   

 
Atès que ja s’està treballant tant des de la presidència del Consell de Barri com 

des del govern municipal en la millora d’aquestes problemàtiques existents al barri de 
Can Barata. 

 
Atès que existeixen d’altres indrets del municipi amb l’experiència d’abastiment 

d’aigua procedent i connectat en d’altres municipis i es factura a raó de consum. 
 

Per tot el que hem exposat demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat 

l’adopció dels següents acords de Ple: 
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PRIMER.- Adquirir el compromís polític del ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 
que, donant suport a les propostes realitzades des del Consell de Barri del Centre Est 
i a les demandes veïnals per a la connexió del barri de Can Barata a la xarxa 
municipal d’aigua potable, atesa la subvenció sol·licitada a l’ACA el passat mes de 
juliol de 2016. I en cas que aquesta subvenció no fos concedida, incloure aquesta 
inversió a la tarifa de l’aigua del 2017, com a obra de millora de la xarxa, d’acord amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

SEGON.- Iniciar la fase de licitació o contractació de l’obra durant el 2017. 
 

TERCER.- Comunicar els acords a l’Associació de Veïns de Can Barata, a 
SOREA, i al Consell de Barri del Centre Est. 

 
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA 

MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE 
MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO que la mayoría de los cargos electos de este ayuntamiento 
tienen que compatibilizar su labor política con el ejercicio de su profesión, ya sea 
como profesional liberal, autónomo o asalariado. 
 

CONSIDERANDO que todos ellos deben atender a las obligaciones familiares y 
a las labores propias del hogar, que entendemos deben ser una responsabilidad 
compartida y que el trabajo fuera de casa no puede esgrimirse para eludir dicha 
responsabilidad. 
 

CONSIDERANDO que en muchos de los municipios de nuestro entorno el 
pleno municipal está convocado en un horario que facilita dicha conciliación. En la 
ciudad de Barcelona, la sesión plenaria empieza a las 10 de la mañana, un horario 
más acorde con la jornada laboral.  
 

CONSIDERANDO que un cambio horario facilitaría la publicidad del Pleno 
Municipal i la asistencia al mismo de mayor número de vecinos interesados que hasta 
hoy no asistían, o lo hacían solo en parte, por las altas horas a las que suelen concluir 
las sesiones plenarias. 
 

El grupo municipal del Partido Popular propone al Pleno del Ayuntamiento 
los siguientes ACUERDOS: 
 

Primero.- Instar a la alcaldía para que a partir del próximo mes de octubre se 
convoque la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento a las 17 horas de la tarde del 
tercer lunes de cada mes. 
 

Segundo.- Realizar una campaña informativa para informar debidamente a 
todos los vecinos de Sant Cugat de dicho cambio horario en las sesiones del Pleno 
municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nuestra moción iba encaminada pues a racionalizar un poco el horario del Pleno. Hoy, 
por ejemplo, son las 22,45 horas, y para poder adelantar el Pleno un ratito, aunque 
fuera y no acabar tan tarde y que la gente pudiera quedarse hasta el final, porque hay 
mucha gente que no se queda. Pero como me comentó que era un tema que 
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podíamos tratar en la Comisión del ROM, pues nosotros retiramos hoy la moción, lo 
tratamos allí, con el compromiso de hacerlo sin demora. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, doncs queda retirada i aviat proposarem 
també un sistema de funcionament a veure si els horaris són més adequats per tots 
plegats i sobretot també pel públic que vol assistir. Passem a la darrera moció. 
 

 (La present moció fou retirada per part del grup proposant). 

 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER INSTAR A 
L’AJUNTAMENT A IMPLEMENTAR MESURES DE MILLORA ALS BARRIS DE 
MAS GENER I CAN CABASSA. 
 

ATÈS que els veïns del barri de Mas Gener, a Mira-sol, han manifestat 
darrerament una sèrie de greuges comparatius en el tracte que l’ajuntament dóna als 
propietaris i veïns d’aquest barri. 
 

ATÈS que entre les seves reivindicacions està la d’enretirar una torre d’alta 
tensió ubicada al carrer Guadalajara, de la mateixa manera que han fet amb totes les 
altres torres que es van soterrar a l’avinguda baixador als barris de Valldoreix i Mira-
sol. 
 

ATÈS que la retirada d’aquesta torre i el soterrament de la línia d’alta tensió és 
un compromís del govern municipal, i que a més a més la llei prohibeix que aquestes 
torres estiguin ubicades al nucli urbà, com és el cas de la torre del carrer Guadalajara. 
 

ATÈS que són nombrosos el casos de problemes derivats d’una correcta 
evacuació de les aigües residuals al barri de Mira-sol, que ha comportat greus 
molèsties als veïns que han vist com insectes i rosegadors envaeixen les seves 
finques i, fins i tot, els domicilis. 
 

ATÈS que el descontent dels veïns per la falta de neteja suficient dels carrers i 
la de la poda de l’arbrat públic, és origen d’habituals queixes per les molèsties que 
produeixen l’acumulació de fulles a les voreres o la proliferació de les llavors dels 
plataners que produeixen al·lèrgies i coïssors.  
 

ATESA la manca d’actuació front a l’excessiu soroll que genera la proximitat de 
l’autopista, i que han de suportar els veïns que durant més de 20 anys exigint d’aquest 
Ajuntament mesures eficaces per reduir-lo. 
 

ATÈS que la falta de manteniment i neteja de la riera de Can Cabassa posa en 
perill l’habitatge d’una veïna del carrer Galicia (cantonada carrer Tenerife) que va 
construir la seva casa amb tots els permisos. La falta d’actuació d’aquest ajuntament 
ha generat la indefensió d’aquesta veïna. 

 
ATÈS que per aquesta manca de diligència per part de l’ajuntament en el 

compliment de les seves obligacions hauria de fer front a possibles responsabilitats en 
cas que es produeixin danys i perjudicis. 
 

ATESA la manca de presència policial al barri de Mira-sol, els robatoris a 
domicilis s’han incrementat, fet que ha obligat a un grup de veïns a contractar policia 
privada. Tanmateix, també s’ha detectat un increment de robatoris de vehicles 
estacionats a l’aparcament provisional al carrer Arnau de Vilanova. 
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ATÈS el problema de mobilitat al carrer Josep Trueta on s’originen constants 
cues als accessos a la B-30 degut a l’acumulació, entre les places Mòlta i Batuda, de 
vehicles de Rubí, Mira-Sol, Mas Gener, AP-7 i B-30 en un tram que requereix d’una 
solució urbanística urgent. 
 

ATÈS que aquestes i d’altres reivindicacions posen de manifest la insatisfacció 
dels propietaris i veïns de Mas Janer i Can Cabassa pel tracte que estan reben per 
part de l’Ajuntament, y que consideren que existeix un greuge comparatiu respecte 
dels veïns del centre o d’altres barris de Sant Cugat, reclamen un tracte igualitari amb 
la resta de santcugatencs. 
 

El grup municipal del Partit Popular proposa al Ple de l’Ajuntament els 
següents ACORDS: 
 

Primer.- Disposar d’un pla de mesures de millora dels barris de Mas Janer i 
Can Cabassa que doni solució al soterrament complet de la línia d’alta tensió, la neteja 
de la riera de Can Cabassa, a les molèsties generades pel soroll de l’autopista AP-7 
una millora en la freqüència de la neteja dels carrers i una  programació més eficaç de 
la poda de l’arbrat públic, l’arranjament i millora del sistema de sanejament públic 
d’aigües residuals, l’arranjament als accessos a la B-30 pel carrer Josep Trueta i a la 
falta de presència policial. 
 

Segon.- Instar al Ministeri de Foment per tal de que es duguin a terme les 
mesures necessàries per alleugerir les molèsties per contaminació acústica que 
genera l’autopista AP-7. 
 

Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a Red Eléctrica per tal de procedir 
al soterrament complet de la línia d’alta tensió de l’avinguda del Baixador (a l’alçada 
del carrer Guadalajara). 
 

Quart.- Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a prendre les mesures urgents 
per tal de garantir la integritat de la llera de la riera de Can Cabassa a la seva alçada 
per la finca ubicada al carrer Galicia cantonada Tenerife. 
 

Cinquè.- Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a accelerar el procés 
d’arranjament de les rieres de Mira-sol i finalitzar el soterrament dels trams que encara 
queden  pendents. 
 

Sisè.- Dissenyar en el marc de la Junta Local de Seguretat un pla específic de 
vigilància per incrementar de presencia de Policia Local i Mossos d’Esquadra als 
carrers del barri de Mira-sol, en general, i més concretament als barris de Mas Gener i 
Can Cabassa. 

 
Setè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar el número d’efectius 

de policia de Mossos d’Esquadra per a Sant Cugat. 
 

Vuitè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Associació de propietaris i veïns de 
Mas Janer, a la Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 

Novè.- Exposar en el proper Consell de Barri de Mira-sol els presents acords i 
les mesures concretes que s’han dut a terme i les que es tenen programades. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha esmenes d’ERC-MES. Té la paraula, Sr. 
Benejam. 
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TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ PP 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno, ya hemos discutido hoy sobre Mas Gener, se han puesto de relieve los 
problemas que tiene Mas Gener. Están aquí un grupo de vecinos que vienen a 
reivindicar, a pedir la solución de sus problemas. Nosotros, antes de agosto pues ya 
decidimos presentar esta moción a la vista de las quejas que habían ellos venido a 
reivindicar aquí y eran problemas de calado que había que solucionar.  Hoy la posición 
del Gobierno ha quedado clara. También me ha parecido ver que usted hablaba con 
los vecinos después fuera y que pueden haber alcanzado algún tipo de compromiso 
con ellos. Lo que sí, hay un trozo de nuestra moción que no se ha discutido antes, que 
es el tema de las barreras de sonido de la autopista y sí que se ha hablado de la 
necesidad de que el Ministerio de Fomento para que ponga esas placas para que no 
pase el sonido pero sí que es difícil porque el Ministerio tiene muchas carreteras que 
mantener, hay muchas obras que hacer, etcétera. Nosotros, por nuestra parte, nos 
comprometemos también a pedir al Ministerio directamente en lo que podamos hacer, 
no sé si nos harán mucho caso o poco o ninguno, pero lo intentaremos y pediremos al 
Ministerio directamente en la forma que haga falta esta obra y que implementen la 
solución para la barrera de sonido y que no perjudique a las casas. De todas pues, 
mantenemos la moción, que se vote lo que sea, supongo que cada uno votará en 
función de lo que hayan votado antes, pero un poco para completar el tema de Mas 
Gener y de los problemas que afectan a Mas Gener. 
 

ESMENES D’ERC-MES SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES DEL GRUP D’ERC-MES A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 

DEL PARTIT POPULAR PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A IMPLEMENTAR 

MESURES DE MILLORA ALS BARRIS DE MAS GENER I CAN CABASSA.  
 

ESMENA 1. SUPRESSIÓ ATÈS 9 
Se suprimeix l’atès 9 tornant a numerar la resta d’atesos.  

 

ESMENA 2. SUPRESSIÓ ACORD SETÈ 
Se suprimeix l’acord setè tornant a numerar la resta d’acords. 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES D’ERC-MES 

 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: I 
això del Fomento, com ho fem? No, ho dic en el sentit per agilitzar...sí? puc fer les 
dues coses alhora? Val, doncs fem les dues coses alhora. Bé, doncs tornem a parlar 
de Mas Gener, avui sou els protagonistes, no us podeu queixar, a veure si en traiem 
alguna cosa. A veure, respecte a aquesta moció, explicar que aquí hi ha una sèrie de 
temes que ja estan tractats en l’altra moció, nosaltres ens sembla que en l’altra moció 
els hem tractat d’una forma més entenedora, com que l’hem treballada més, 
segurament amb altres Grups, estava més ben explicat i aquesta moció contenia dues 
novetats: una, ara en parlaré i l’altra, la que ens afecta directament, perquè hi ha unes 
esmenes, que és pel tema de demanar més Mossos. Nosaltres hem mantingut 
moltíssimes reunions i trobades amb els veïns, només faltaria, és la nostra feina i hem 
parlat de moltíssims temes de Mas Gener, perquè per desgràcia en teniu molts 
damunt la taula. I en cap d’aquestes moltíssimes reunions hem parlat de la necessitat 
de que s’augmentin els Mossos. Jo entenc que vostès ja van fer una moció fa 
relativament poc demanant el nombre de Mossos, que nosaltres ja vàrem votar en 
contra i vàrem explicar per què, per tant, és com si aprofitéssim una altra vegada 
aquesta moció per tornar a demanar allò que han demanat en altres ocasions. 
Nosaltres els tornarem a dir el mateix: no es tracta dels Mossos que hi ha a la 
Comissaria de Sant Cugat, sinó tots els que actuen a l’àrea aquesta del Vallès i a la 
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comarca, etcètera, etcètera. Per tant, les nostres esmenes van en aquesta línia, en 
aquesta línia de qüestionar que sigui posar a la mateixa alçada de tota la problemàtica 
que tenen els veïns de Mas Gener el tema dels Mossos. Dit això. Vaig al tema de 
l’autopista que no l’hem tractat en l’altra moció, d’acord? Molt bé, en el tema de 
l’autopista aquí tornem a estar, subscric total les preocupacions perquè realment és 
molt gros. A mi em sorprèn que una moció que fa el PP digui que parli del Ministeri de 
Fomento, “bueno”, com si jo passés per allà, ostres! És que són el seu partit, hem 
d’explicar una mica les coses i no fer veure que bé, passaven per aquí i em critica el 
Ministerio de Fomento. En aquest tema, com en altres temes, hi ha una deixadesa 
brutal per part del Ministerio de Fomento. Respecte a aquest tema que és obvi que 
l’Ajuntament no té competències, ho he explicar molts cops, certament però, 
l’Ajuntament ha de demanar informes, és a dir, demanant un informe a uns tècnics 
perquè com a mínim pressionar més al Ministerio de Fomento, en plan, mirin senyors, 
nosaltres hem fet l’informe, hi ha realment aquesta contaminació acústica brutal..., 
exacte, el nou projecte, que ampliïn la demanda, estic d’acord, aquí el Govern estic 
segura que ho farà, prenen nota. Jo dir que, com he dit abans amb el tema de l’ACA, 
és a dir, està clar que l’Ajuntament no pot fer una cosa de l’autopista perquè no és 
competència seva però sí que pot fer coses en el que és l’àmbit de Sant Cugat i aquí 
una promesa que va fer l’Alcalde Recoder de plantar no sé quants mils d’arbres, que 
ara ja serien grans i farien una pantalla, que segur que no seria suficient i 
continuaríem havent de reivindicar al Ministerio de Fomento, però home, l’Ajuntament 
pot fer coses. Per tant, demanar a aquest Ajuntament que pensem entre tots, veïns 
inclosos, sobretot, la manera de que l’Ajuntament de Sant Cugat, entre tots decidim 
una idea per com a mínim el que depèn de nosaltres ho puguem fer. I després, ja per 
acabar, dir que nosaltres el que farem ja els ho vaig comentar, és ara que ja s’han 
constituït les Comissions al Congreso, perquè no hi ha Govern, però sí que les 
Comissions funcionen, doncs presentarem una Proposició no de Llei a la Comissió 
corresponent per tal de que insti al Govern del PP a que faci d’una punyetera vegada 
això que té tants anys obligació de fer i no ha fet, com altres coses, però ens 
centrarem amb aquest tema de Sant Cugat i esperem que el PP de Sant Cugat 
convenci als seus companys de partit a que facin el favor de fer allò que estan obligats 
a fer.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Yo creo que la moción es 
clara. Ya se ha debatido anteriormente, el voto será favorable a la moción y favorable 
a las enmiendas d’ERC-MES, sobre todo por el tema de los Mossos, porque siempre 
hay el mantra este de más Mossos más seguridad. Eso es mentira, eso simplemente 
es mentira. Muchas veces lo que mejora la seguridad es unos policías más 
preparados, una ciudadanía con menos sensación de inseguridad, en este caso, 
seguramente tendrán los motivos los vecinos por los cuales pidieron que se ponga 
esto en la moción, pero sí que les repito, tenemos que considerar el hecho de a lo 
mejor instar a la Generalitat en otro momento a mejorar la calidad de formación de los 
Mossos para tener una policía más eficiente, que mejor calidad y menos números. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo crec 
que aquesta moció es complementa amb la moció que s’ha parlat abans, que per tant, 
posa més mesures. Torno a reiterar el debat que he fet abans de dotar als Consells 
de Barri precisament d’aquest fòrum de debat on sigui la Carta als Reis de cadascun 
dels barris, abans parlàvem de la constitució dels barris. Ho trobem encertat. El que 
no trobem tan encertat i possiblement per un discurs totalment diferent a l’esmena 
presentada, per ERC-MES, és el tema dels Mossos. Nosaltres estem d’acord que la 
planificació de la dotació de Mossos d’Esquadra és en xarxa, vull dir, s’ha explicat 
diverses vegades de com la Policia de Catalunya actua en aquest cas, però sí que a 
nosaltres ens agradaria posar sobre la taula un dels debats que nosaltres ja havíem 
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posat en el seu moment, que no és el Policia de referència de barri, sinó la 
descentralització de la Policia Local en els barris. Òbviament és una operativa que 
costa diners, la seguretat costa diners, no ho hem d’obviar i a més també és una 
planificació estratègica i és una qüestió ideològica. Entenem que ara no es dóna la 
majoria per fer aquest model de Policia Local, de policia de proximitat, però tampoc 
entenem que hauria de ser substituït pels Mossos d’Esquadra, perquè dotarem de 
més vigilància als Mossos d’Esquadra però el seu operatiu seguirà sent el mateix i 
que, per tant, aquests Mossos poden anar repartits en el territori i no específicament 
en el seu barri. Per això nosaltres votarem a favor de treure, d’alguna manera de 
rescatar això i li donarem suport a la resta de la moció com a complement de la que 
s’ha aprovat abans en el Ple.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres podem estar d’acord amb la moció, de la mateixa manera que ho hem 
estat amb la que s’ha presentat anteriorment pel Grup de C’s i esmenes d’altres grups 
i de fet estem d’acord amb els aspectes referents a la torre d’alta tensió, als 
problemes de salubritat de la Riera de Can Cabassa i també amb la reivindicació a 
l’Estat del tema de les pantalles. L’autopista, de fet, crec que és una reivindicació amb 
la qual hauríem de mantenir la unitat de tots els partits aquí representats per anar, 
precisament, al Congrés i a Madrid a reclamar davant de Foment que així fos. Tot i 
així, la resta de la moció creiem que és una mica un totum revolutum, i ens vol 
col·locar algunes coses, novament, com ja és tradició per part del Partit Popular, 
l’estat policial. Nosaltres creiem que en aquest barri, igual que en tots els barris de 
Sant Cugat, no és necessari crear alarmismes per molts vots que pugui aportar, i amb 
aspectes que estem a favor però altres que no, llavors en aquest cas votarem a favor 
de l’esmena d’ERC-MES i, per tant, acabarem aprovant la moció. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nosotros 
votaremos a favor de la propuesta del Partido Popular y en contra de las enmiendas 
d’ERC-MES, todo a raíz de los resultados que se nos presentaron en la pasada 
Comisión Informativa, donde alarmantemente se doblaban los asaltos a domicilios en 
nuestra ciudad. Recordar que nuestra ciudad es la segunda ciudad de España en el 
primer semestre de 2016 con más asaltos a viviendas, detrás de Torrevieja, bueno 
probablemente el Ministerio del Interior también se equivoca. Prueba de ello también, 
quisiera hacer referencia a las declaraciones de la Sra. Conesa, perdón, en el TOT 
SANT CUGAT, en el que a pesar de haber votado hace cosa de un mes en contra de 
una moción de C’s y del Partido Popular para incrementar los Mossos d’Esquadra, 
ahora sí, pues según usted dice en el TOT SANT CUGAT, no lo digo yo, pues se 
suma un poco a la necesidad que hemos detectado algunos partidos en nuestra 
ciudad. Está claro que el asalto a domicilios eso es competencia de los Mossos 
d’Esquadra, no de la Policía Local, por tanto, no podemos derivar la culpa hacia otros 
efectivos que no son los responsables. Votaremos a favor y nos gustaría también un 
poco analizar el tema de las barreras. Entendemos que la posición es que sea 
Fomento, pero yo me pregunto si desplazáramos unos metros las barreras hacia 
adentro seguiría siendo responsabilidad de Fomento o llegaría a ser responsabilidad 
del Ayuntamiento de Sant Cugat. Simplemente unos metros, no lo sé si serían 
suficientes pues para colocar unas barreras que esperar la respuesta que puede 
tardar meses o años de Fomento.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Una mica en la línia de la moció anterior, veiem que hi ha propostes que estan 
repetides i, per tant, per mantenir una coherència, votarem a favor també d’aquesta 
moció. Malgrat això, haguéssim agraït un esforç d’unió de les mocions, com que totes 
plantejaven moltíssimes coses diferents, doncs ja que estàvem doncs ja fèiem una 
sola moció i tiràvem endavant, perquè això, o sigui, jo veig que és una acció reactiva a 
les queixes justificades dels veïns i demés, però clar, debatre les coses dues vegades. 
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També votarem a favor de les esmenes, perquè pensem que el tema, és curiós, el 
seu partit i el nostre, difereixen molt, vostès només posarien diners públics a Interior, a 
més seguretat i és amb l’únic que entenen i justifiquen la despesa gairebé pública, és 
una paradoxa curiosa. Per tant, donarem suport a l’esmena d’ERC-MES i a la resta de 
la moció també, però tornem a subratllar la reflexió que hem fet abans, doncs que 
primer de tot, hem d’afinar els nostres Organismes que estan al terreny, detectant les 
coses que passen, això són els Consells de Barri, que es pugui canalitzar, que els 
instruments d’ofici funcionin i que sigui l’acció de govern qui d’una manera d’ofici, 
natural, pugui resoldre aquestes coses i que no hagin de ser a cop de moció. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Nosaltres votarem a favor de la moció, també votaríem a favor de 
la moció i a favor de les esmenes. Com que es votaran primer les esmenes doncs 
quedarà aprovada. Sí que traslladar una mica, per no repetir el que hem dit abans, 
que estem preocupats en el tema, estem intentant posar les mesures que cal, sí que 
dir que pel que fa al Ministerio, el que hem fet com Ajuntament, és avançar-nos una 
mica a no fer de demanar-li al Ministerio “escolta, fes-nos l’estudi de com s’haurien de 
fer les pantalles per apaivagar....”, perquè això ja ho hem anat provant i no ens n’hem 
sortit, abans l’Alcaldessa ho ha comentat en diferents dates, en diferents anys. Em 
comentava el Sr. Joan Puigdomènech, que és el Regidor de Medi Ambient, que ara 
em sembla que dimarts que ve, si no m’equivoco, si no és el que ve o ja l’hem 
aprovat, fer nosaltres aquest estudi, o sigui, fer per part municipal com haurien de ser 
aquestes pantalles, quines són les zones que s’haurien de cobrir, o sigui, avançar-nos 
una mica per no dir “Ministerio, com ho podem fer això?” sinó ja fer nosaltres la 
proposta i dir, “escolta, hem detectat això, hi ha aquests nivells”, propostes de com 
s’hauria de fer. No pot intervenir. Una mica era de sí que hi anem treballant, per tant, 
votarem a favor, en la moció, per a nosaltres és massa alarmista de la situació i així 
ho vaig comentar amb l’Àlvaro, però entenem que hi ha una preocupació, tots volem 
millorar. Pel que fa al tema de la seguretat: vostès saben que el 18 d’agost es va 
incorporar el Sr. Jaume Gonzalez, que és el nou Director d’Àmbit que s’ha creat, que 
es va crear aquesta plaça específica pel tema de seguretat al municipi. La seguretat 
és una tema que ara en aquests moments estem reanalitzant i mirant de veure com la 
podem millorar en el nostre municipi i, per tant, no anirem ara aprovant dos aquí o dos 
allà sinó que volem tenir una mica més aquesta visió de conjunt per veure en què 
podem millorar. Per tant, nosaltres a millorar qualsevol cosa que faci referència a la 
seguretat dels veïns sí, però aprovar llocs específics quan no tenim aquest informe, 
no hem tingut en aquest cas una demanda, doncs no ho faríem.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
jo, vàrem presentar aquesta moció amb la millor intenció. En aquest cas, jo crec que 
és molt difícil trobar en aquest Ple algun partit que demani en la seva moció al seu 
propi partit que està governant per sobre alguna cosa, és molt difícil trobar-ho en les 
mocions que es presenten en aquest Ple i prego que tinguin la consideració de 
prendre-ho en compte, que nosaltres hi ha un acord que explícitament diem que 
s’acordi demanar al Ministeri de Foment l’arranjament d’aquestes qüestions de 
l’autopista, cosa que vostès no fan massa, quan la qüestió a demanar o el problema a 
arreglar és el mateix partit que governa aquí “con la Iglesia hemos topado”, llavors per 
això jo no crec que vostè hagi de fer avui política amb un problema que existeix, sí, ha 
fet política, dient, precisament, hi ha un punt que diu que es demani al Ministeri de 
Foment l’arranjament d’aquesta qüestió i vostè em demana aquí que el que hem de 
fer és que el Ministeri de Foment..., bé, ho estem demanant, ja, però no s’ha de fer 
política amb aquesta qüestió en aquest moment. Amb el tema de l’esmena, nosaltres 
si vostè vol retirar el tema de la seguretat per a nosaltres creiem que és un problema 
que s’ha de resoldre en major o en menor mesura al barri de Can Cabassa i Mas 
Gener, però existeix, per a nosaltres existeix. Així ens ho han dit i jo mateix ho he 
viscut a Can Cabassa i m’han entrat a robar a casa meva, però bé, existeix, que ho 
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vol treure, ho vol separar, doncs bé, ho separem, la voluntat nostra és d’aprovar i 
arreglar els altres problemes que els veïns han demanat. Perfecte, ja ho demanarem 
en un altre moment. Ja ho vàrem demanar, doncs ja ho farem en un altre moment 
també, però per tant, acceptarem l’esmena. Però això no vol dir que el problema no 
existeixi i no crec que haguem, repeteixo, de fer política amb aquesta qüestió i vostè 
l’ha fet. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No 
sé què vol dir fer política, no sé què estem fent aquí tots? Però bé, a lo millor ho tinc 
mal entès. En qualsevol cas, no li he encolomat el mort a vostè, jo al contrari, m’he 
compromès avui, que ja ho havia fet prèviament, a fer-ho directament nosaltres des 
del nostre grup al Congrés a Madrid, vull dir, que farem una proposició, a més jo he 
concretat, vostè ha dit: bé, instem, no, no, nosaltres diem que farem una proposició no 
de llei i jo li estic demanant el suport del seu partit, que a mi em sembla el mínim que li 
puc demanar, tenint en compte que la moció és seva i que el Govern d’Espanya, no sé 
de qui serà, però la moció és seva, en tot cas. Val? Jo li demano això a vostè, tampoc 
això no és per dir res. 

 
I després respecte al tema dels Mossos que les nostres esmenes s’aprovaran i 

cosa que agraïm als partits que voten a favor, la major seguretat no vol dir tenir més 
Mossos, no vol dir major seguretat. Per tant, nosaltres per a la seguretat el que calgui, 
només faltaria, pels veïns de Mira-sol i per tots els de Sant Cugat i per tot el món 
mundial, però ja li hem dit moltes vegades i no em faci obrir el debat del tema dels 
Mossos, perquè vostè, cada vegada que fem un tema, aprofita per parlar dels 
Mossos. Ja vàrem parlar l’altre dia i no ens vàrem entendre. Doncs és el que hi ha. 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Acabo de dir que ho trec, que li accepto l’esmena. 
 

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

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ORIGINÀRIA 

AMB LES ESMENES D’ERC-MES 

 

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

          regidor no adscrit) 

Vots en contra:  3 (C’s) 

Abstencions:     0  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queden aprovades les esmenes i, per tant, queda 
aprovada la moció amb aquesta esmena. Moltes gràcies, gràcies als veïns per 
aguantar fins aquest moment del plenari, moltes gràcies i bona nit. 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 

 

14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, AMB 

INCORPORACIÓ D’ESMENES D’ERC-MES, PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A 

IMPLEMENTAR MESURES DE MILLORA ALS BARRIS DE MAS GENER I CAN 

CABASSA. 

 

ATÈS que els veïns del barri de Mas Gener, a Mira-sol, han manifestat 
darrerament una sèrie de greuges comparatius en el tracte que l’ajuntament dóna als 
propietaris i veïns d’aquest barri. 
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ATÈS que entre les seves reivindicacions està la d’enretirar una torre d’alta 
tensió ubicada al carrer Guadalajara, de la mateixa manera que han fet amb totes les 
altres torres que es van soterrar a l’avinguda baixador als barris de Valldoreix i Mira-
sol. 
 

ATÈS que la retirada d’aquesta torre i el soterrament de la línia d’alta tensió és 
un compromís del govern municipal, i que a més a més la llei prohibeix que aquestes 
torres estiguin ubicades al nucli urbà, com és el cas de la torre del carrer Guadalajara. 
 

ATÈS que són nombrosos el casos de problemes derivats d’una correcta 
evacuació de les aigües residuals al barri de Mira-sol, que ha comportat greus 
molèsties als veïns que han vist com insectes i rosegadors envaeixen les seves 
finques i, fins i tot, els domicilis. 
 

ATÈS que el descontent dels veïns per la falta de neteja suficients dels carrers i 
la de la poda de l’arbrat públic, és origen d’habituals queixes per les molèsties que 
produeixen l’acumulació de fulles les voreres o la proliferació de les llavors dels 
plataners que produeixen al·lèrgies i coïssors.  
 

ATESA la manca d’actuació front a l’excessiu soroll que genera la proximitat de 
l’autopista, i que han de suportar els veïns que durant més de 20 anys exigint d’aquest 
Ajuntament mesures eficaces per reduir-lo. 
 

ATÈS que la falta de manteniment i neteja de la riera de Can Cabassa posa en 
perill l’habitatge d’una veïna del carrer Galicia (cantonada carrer Tenerife) que va 
construir la seva casa amb tots els permisos. La falta d’actuació d’aquest ajuntament 
a generat la indefensió d’aquesta veïna. 

 

ATÈS que per aquesta manca de diligència per part de l’ajuntament en el 
compliment de les seves obligacions hauria de fer front a possibles responsabilitats en 
cas que es produeixin danys i perjudicis. 
 

ATÈS el problema de mobilitat al carrer Josep Trueta on s’originen constants 
cues als accessos a la B-30 degut a l’acumulació, entre les places Mòlta i Batuda, de 
vehicles de Rubí, Mira-Sol, Mas Gener, AP-7 i B-30 en un tram que requereix d’una 
solució urbanística urgent. 
 

ATÈS que aquestes i d’altres reivindicacions posen de manifest la insatisfacció 
dels propietaris i veïns de Mas Janer i Can Cabassa pel tracte que estan reben per 
part de l’Ajuntament, y que consideren que existeix un greuge comparatiu respecte 
dels veïns del centre o d’altres barris de Sant Cugat, reclamen un tracte igualitari amb 
la resta de santcugatencs. 
 

El grup municipal del Partit Popular proposa al Ple de l’Ajuntament els 

següents ACORDS: 
 

Primer.- Disposar d’un pla de mesures de millora dels barris de Mas Janer i 
Can Cabassa que doni solució al soterrament complet de la línia d’alta tensió, la 
neteja de la riera de Can Cabassa, a les molèsties generades pel soroll de l’autopista 
AP-7 una millora en la freqüència de la neteja dels carrers i una  programació més 
eficaç de la poda de l’arbrat públic, l’arranjament i millora del sistema de sanejament 
públic d’aigües residuals, l’arranjament als accessos a la B-30 pel carrer Josep Trueta 
i a la falta de presència policial. 
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Segon.- Instar al Ministeri de Foment per tal de que es duguin a terme les 
mesures necessàries per alleugerir les molèsties per contaminació acústica que 
genera l’autopista AP-7. 
 

Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a Red Eléctrica per tal de procedir 
al soterrament complet de la línia d’alta tensió de l’avinguda del Baixador (a l’alçada 
del carrer Guadalajara). 
 

Quart.- Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a prendre les mesures urgents 
per tal de garantir la integritat de la llera de la riera de Can Cabassa a la seva alçada 
per la finca ubicada al carrer Galicia cantonada Tenerife. 
 

Cinquè.- Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a accelerar el procés 
d’arranjament de les rieres de Mira-sol i finalitzar el soterrament dels trams que encara 
queden  pendents. 
 

Sisè.- Dissenyar en el marc de la Junta Local de Seguretat un pla específic de 
vigilància per incrementar de presencia de Policia Local i Mossos d’Esquadra als 
carrers del barri de Mira-sol, en general, i més concretament als barris de Mas Gener i 
Can Cabassa. 

 

Setè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Associació de propietaris i veïns de 
Mas Janer, a la Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 

Vuitè.- Exposar en el proper Consell de Barri de Mira-sol els presents acords i 
les mesures concretes que s’han dut a terme i les que es tenen programades. 
 

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

Recursos Humans 
 

16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017. 

 

 1r.- APROVAR la proposta de determinació de les següents festes locals per a 
l’any 2017, retribuïdes i no recuperables, en exercici de la competència municipal 
atribuïda al Ple per l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació 
de jornades de treball, jornades especials i descansos, en relació amb l’Ordre del 
Departament de Treball núm. 137/2016, de 30 de maig, en referència a les festes 
laborals d’àmbit local regulades en l’article 37.2) de l’Estatut dels treballadors, i en els 
termes que a continuació es relacionen, pel que fa a la capitalitat del municipi i a 
l'àmbit de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 

a) SANT CUGAT DEL VALLÈS: 3 de març  i 29 de juny. 
 

b) E.M.D. VALLDOREIX: 3 de març  i 5 de juny. 
 

2n.- TRAMETRE certificació del present acord a la Delegació Territorial de 
Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes escaients.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Bé, portem a aprovació d’aquest Ple les festes 
locals per l’any 2017. En el cas de Sant Cugat del Vallès seran el 3 de març i el 29 de 
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juny, i en el cas de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, el 3 de març i el 
5 de juny, donat que Sant Cebrià cau en festiu i llavors es desplaça al 5 de juny.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius assistents). 

 

17.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE DIVERSES COMPATIBILITATS PER 

EXERCIR SEGONES ACTIVITATS DINS L’ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT DE 

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

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

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

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

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

 
Vist l’article 330 del Decret 214/1990, en especial pel que fa a les prohibicions 

respecte a dur a terme activitats relacionades directament amb  les quals desenvolupa 
a l’Ajuntament i al fet que pugui coincidir amb l’horari de l’activitat municipal. 

 
Vist l’art. 343 del Decret 214/1990, mitjançant el qual s’especifica que el 

reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari i 
quedarà automàticament sense efectes en cas de canvi de lloc de treball o condicions 
de treball a l’ajuntament. Així mateix l’autorització estarà condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i horari del lloc de caràcter públic. 

 
Vistos els articles 11, 12 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

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

 
Vist que de conformitat amb l’article 4.1) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

i de conformitat amb l’article 4.2) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, són 
supòsits de compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el 
sector públic, en l’esfera docent com a professor universitari associat en règim de 
dedicació no superior a la de temps parcial i amb una durada determinada. 

 
Vist que de conformitat amb l’article 3.1) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre 

i de conformitat amb l’article 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, els 
reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l’horari  de 
l’interessat i resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector 
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 

 
Vistos els informes jurídics favorables de la Direcció de Recursos Humans.  
 
Vist el que disposa l’art. 333 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament del personal al servei de els entitats locals, en el sentit que es 
competència del Ple municipal l’adopció d’acords de compatibilitat.  
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Acords, 

 

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

 

Nom:   Isabel García Naves  

Tipus de personal: Funcionaria de carrera 

Lloc de l’empleat: Auxiliar Administrativa  

Adscripció:  Sots direcció d’Innovació  

Activitat secundària: Osteopatia i fisioteràpia  

Empresa:  Centre d’Osteopatia i fisioteràpia Arnau Vegué 

Jornada:  16 hores setmanals  
 

Nom:   Rafael Sierra Villa  

Tipus de personal: Funcionaria de carrera 

Lloc de l’empleat: Cap de  Servei  

Adscripció:  Valoracions, Expropiacions i Disciplina Urbanística 

Activitat secundària: Enginyer d’edificació i arquitecte tècnic  

Empresa:  Per compte propi 

Jornada:  15 hores setmanals  

 

Nom:   Josep Tarragó Pamplona  

Tipus de personal: Funcionaria de carrera 

Lloc de l’empleat: Cap de  Servei  

Adscripció:  Planejament i Gestió Urbanística 

Activitat secundària: Arquitecte   

Empresa:  Per compte propi 

Jornada:  15 hores setmanals  
 

Nom:   Francesc Palau Sabater  

Tipus de personal: Funcionari de carrera en comissió de serveis  

Lloc de l’empleat: Lletrat  

Adscripció:  Secretaria General 

Activitat secundària: Advocat  

Empresa:  Per compte propi 

Jornada:  15 hores setmanals  
 

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

 

Nom:   Yolanda Larrubía García 

Tipus de personal: Funcionaria interina 

Lloc de l’empleat: Tècnica Superior en Dret  

Adscripció:  Coordinació Jurídica d’Urbanisme  

Activitat secundaria: Professora Associada a temps parcial  

Institució:  Universitat Politècnica de Catalunya 

Jornada:  5,5 hores setmanals  
  

Nom:   Leonor Martínez Lacambra 

Tipus de personal: Funcionaria de carrera 

Lloc de l’empleat: Tresorera  

Adscripció:  Economia  
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Activitat secundaria: Professora Associada a temps parcial 

Empresa:  Universitat Autònoma de Barcelona 

Jornada:  3 hores setmanals  
 

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

 
a) Si les activitats secundàries impedissin o menyscabessin l’estricte compliment dels 

deures o en comprometessin la seva imparcialitat o independència. 
 
b) Si la dedicació horària de les activitats secundàries coincidís amb l’horari laboral. 
 
c) Si la dedicació horària de les activitats secundàries privades superessin el límit 

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

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

incompatibilitat. 
 
e) Per les causes establertes a l’article 23 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures 

de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya, que declara incompatible la reducció de 
jornada amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins al 
finalització del termini de la reducció.  

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

modificació del règim d’incompatibilitats o per interès públic. 
 

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

 

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

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
M’agradaria saber, ja es va dir sí en la Comissió, que en aquest tema de les 
compatibilitats es podria votar per separat? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, efectivament així ho farem. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Vàrem entendre que faríem votació per 
separat, hi ha sis peticions, dues que són per docència i quatre que són per activitat 
privada. Volen votar-les totes individualment o podem fer aquests dos blocs? Fem 
totes individuals si els sembla. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La 
nostra proposta era 1, 5 i 6, hi ha 6 persones, per una banda; i 2, 3, 4 per l’altra. 
Correcte? 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, jo 
només per reiterar i dir el que diem en aquests punts, però crec que és important que 
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consti en Acta que el nostre Grup, com fem sempre en aquest tipus de sol·licitud ens 
abstindrem de totes elles. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Els passo a explicar el punt. És la proposta de 
concessió de diverses compatibilitats per a exercir segones activitats dins de l’àmbit 
públic i privat, de personal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Comprovats tots 
els requisits per fer-ne la proposta i vistos els informes jurídics favorables de la 
Direcció de Recursos Humans, doncs portem a l’aprovació d’aquest Ple sis peticions: 
en primer lloc, una empleada que és auxiliar administrativa adscrita a la Sotsdirecció 
d’Innovació; en segon lloc un Cap de Servei adscrit al Servei de Valoracions, 
Expropiacions i Disciplina; en tercer lloc, un Cap de Servei adscrit a Planejament i 
Gestió Urbanística; en quart lloc, un lletrat adscrit a la Secretaria General. Aquests 4 
serien per l’exercici d’una segona activitat privada i els dos que comento a continuació 
són per la compatibilitat per l’exercici d’una activitat pública, concretament a la 
dedicació a la docència. En aquest sentit, una Tècnica Superior en Dret, adscrita a la 
coordinació jurídica d’Urbanisme; i la Tresorera, adscrita a Economia. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs passem a la votació i, per tant, els 
demanaria el punt, com dèiem, 1, 5 i 6. Per qüestió d’ordre? Vol intervenir? Doncs 
grups que volen intervenir? 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Senzillament a la Comissió Informativa es va especificar que si havia un tema, 
sobretot els que formen part de l’Àrea de Territori, que si havia un tema 
d’incompatibilitat i que es podia posar en qüestió, que no s’ha de posar en qüestió, 
però que hi ha molts dels estudis que es realitzen a la comarca, doncs que 
s’especifiqués això, la incompatibilitat. Parlant amb el Sr. Calvet, li havia dit que en tot 
cas, es podia especificar l’article, i almenys que constés en Acta, l’article específic que 
marca aquesta incompatibilitat de treballs, ja que la seva dedicació que ostenten aquí, 
senzillament i com sempre fem nosaltres ens abstindrem en tots ells. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
nosaltres en el que són, per ordre, els 2, 3, 4, veiem potser que són massa curosos, 
però que hi havia la possibilitat d’un conflicte d’interessos, que segons el que diu la 
normativa, queda molt clar en alguns casos, però no pas en aquests. Nosaltres des 
que hem començat el mandat sempre hem votat a favor de totes les compatibilitats, 
però aquí, fins i tot, va fer una intervenció el Secretari, que deia que hi havia un Codi 
Ètic, però vaja, es pot donar un conflicte d’interessos, no només a nivell personal, sinó 
a nivell d’intervenció de terceres persones i per curar-nos en salut votarem en contra. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord. són peticions que ens fan i nosaltres les 
hem d’elevar al Ple, nosaltres no podem aprovar-les per se, si no és aquest plenari el 
que ho autoritza. Passem a la votació. Ara sí, de l’1, 5 i 6. 
 

TORN DE VOTACIÓ sol·licituds compatibilitat 1ª, 5ª i 6ª 

 

Vots a favor:     19 (Convergència, CUP-PC, C’s i ICV-EUiA) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      6 (ERC-MES, PSC, PP i regidor no adscrit) 
 

TORN DE VOTACIÓ sol·licituds compatibilitat 2ª, 3ª i 4ª 

 

Vots a favor:     11 (Convergència) 
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Vots en contra:   3 (C’s) 

Abstencions:     11 (CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no adscrit) 
 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

Urbanisme 
 

18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ESTUDI DE DETALL DE LA UE-R9 DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL 

SECTOR DE VOLPELLERES. (EXPEDIENT NÚM. 95002/16). 
 

Atès que, en sessions de dates 17 d’abril i 18 de setembre de 2002, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el Pla parcial 
d’ordenació del sector de Volpelleres (publicat al DOGC núm. 3770 de 27 de 
novembre de 2002).   
 

Atès que l’article 11 de les Normes Urbanístiques del referit planejament derivat 
regula els estudis de detall de la manera següent: “1. Es podran redactar estudis de 
detall amb l’exclusiva finalitat de: a) Adaptar o reajustar les alineacions i rasants, 
d’acord amb l’article 65.3) del Reglament de Planejament i b) Ordenar volums, d’acord 
amb l’article 65.4) del Reglament de Planejament. 2. La tramitació i les determinacions 
dels estudis de detall seran les especificades al Text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística 1/1900, de 12 de juliol.” i que l’article 32.1) de les 
mateixes Normes Urbanístiques, regulador de la Zona residencial en volumetria 
específica (clau 19R/v) determina que, atesa la singularitat de l’emplaçament urbà de 
les Unitats d’Edificació UE-R8, UE-R9 i UE-R10, la seva ordenació definitiva haurà de 
venir regulada per estudis de detall, tot respectant les determinacions pròpies del Pla 
Parcial d’Ordenació. 
 

Atès que l’Estudi de detall de la UE-R9 del Pla Parcial del sector de planejament 
de Volpelleres Oest va ser aprovat definitivament el 21 de desembre de 2005, amb 
assabentat de la Direcció General d’Urbanisme de 20 de setembre de 2007. 
 

Vist que, en desenvolupament de les anteriors previsions, ha estat presentat en 
data 29 d’abril de 2016 (registre d’entrada núm. 15.256) per l’entitat SABADELL REAL 
ESTATE DEVELOPMENT, SLU un document intitulat “Modificació puntual de l’Estudi 
de detall de la UE-R9 del Pla Parcial del sector de planejament de Volpelleres Oest”, 
redactat per l’arquitecte Albert Blanch i Segarra de l’estudi BCA Blanch + Conca 
Arquitectura, sol·licitant la seva tramitació. 
 

Atès que, en data 18 de juliol de 2016, l’Ajuntament de Sant Cugat rep acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes 
urbanístics, sobre la modificació puntual de l’Estudi de detall de la UE-R9 del Pla 
Parcial del sector Volpelleres Oest, en virtut del qual s’emet informe previ a l’aprovació 
definitiva sobre la consulta formulada “en el sentit que caldrà tenir en compte les 
consideracions assenyalades en l’apartat de valoració del present informe.”  
 

Vist finalment que el 5 d’agost d’enguany (registre d’entrada núm. 28.742) té 
entrada en aquest Ajuntament nova documentació tècnica destinada a donar 
compliment a les determinacions de l’acord esmentat supra.  
 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 
 

1r.- APROVAR INICIALMENT, d’acord amb el que determina l’article 64.1) del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística (d’ara endavant TRLUC 1990) el projecte 
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de modificació puntual de l’Estudi de detall de la UE-R9 del Pla Parcial del sector de 
planejament de Volpelleres Oest, en l’àmbit de la finca delimitada en tres dels seus 
fronts pels carrers de Mare de Déu del Roser, Benet Cortada i plaça de l’Estació, 
d’iniciativa particular, redactat per l’arquitecte Albert Blanch i Segarra de l’estudi BCA 
Blanch + Conca Arquitectura, i promogut per l’entitat SABADELL REAL ESTATE 
DEVELOPMENT, SLU, el qual dóna degut compliment tant al planejament que 
desenvolupa com a les consideracions establertes per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 18 de juliol de 2016, 
segons sengles informes tècnics de 15 de març i d’1 de setembre de 2016 emesos pel 
Servei de Planejament i Gestió Urbanística, que s’adjunten a la proposta com a 
motivació específica en línia aplicativa d’allò previst a l’article 89.5) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC).  

 

2n.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per termini de VINT (20) DIES 

HÀBILS, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tauler d’edictes municipal i mitjans 
telemàtics, de conformitat amb l’article 64.1) del TRLUC 1990 en relació amb l’article 
86 de la LRJPAC i 23.2) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 

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’article 
85.5) del TRLUC. 

 

4t.- APROVAR DEFINITIVAMENT la present figura de planejament en el cas 
que, en el termini assenyalat en el punt segon anterior, no es formulin al·legacions.  
 

5è.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat SABADELL REAL ESTATE 
DEVELOPMENT, SLU, als redactors del projecte i al Servei d'Intervenció en 
l'Edificació, als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Molt breument. És un tema que passem per aprovació inicial per aquest 
plenari. Es va explicar a la Comissió d’Urbanisme, lògicament. És una modificació 
d’un Estudi de Detall que ja s’havia aprovat en el seu moment. L’Estudi de Detall és 
una figura d’ordenació urbanística molt menor, però que en aquest Ajuntament va ser 
controvertida, en un moment determinat, per tot el que fa referència a la Costa del 
Golf, i precisament per poder solventar amb garanties aquestes situacions de gestió 
dels Estudis de Detall, ja vàrem en el seu moment acordar que sotmetríem aquestes 
aprovacions a un dictamen previ de la Comissió d’Urbanisme, com així hem fet. Per 
tant, ens trobem davant d’un cas en que l’autorització de l’Estudi de Detall és preceptiu 
perquè està així contemplat en el Pla Parcial de Volpelleres, hem sol·licitat la 
informació a la Comissió d’Urbanisme i és una informació positiva i, per tant, 
sotmetem a l’aprovació inicial d’aquest plenari aquesta modificació, que sotmetrem a 
informació pública, si hi ha al·legacions les atendrem, si no hi ha al·legacions es 
passaria ja a aprovació definitiva. És un tema que no fa falta que passi en segona 
instància per la Comissió d’Urbanisme. L’objecte de l’Estudi de Detall és molt senzill, 
aquí hi havia una volumetria que contemplava una ordenació dels edificis molt 
compacta i el que fa la promotora és mantenint el concepte del sòcol comercial en el 
carrer principal que va cap a l’Estació, doncs obrir els espais, de manera que 
nosaltres creiem, així ho hem considerat des dels equips tècnics d’Urbanisme, que es 
millora la ciutat, l’urbanisme de la ciutat, i aconseguim que Volpelleres es completi 
progressivament en tot el seu planejament d’edificació residencial previst. 
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. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument. És un Estudi de Detall que nosaltres entenem que és pertinent, com ha dit 
el Tinent d’Alcalde, que a més es guanya respecte al projecte inicial, almenys a nivell 
visual jo crec que hi ha un avantatge i s’esponja el que seria la construcció. Com que 
es mantenen els metres quadrats doncs evidentment ens sembla bé, però nosaltres 
sobretot veiem bé que es mantingui el que nosaltres consideràvem que era l’ús 
comercial dels baixos d’aquest edifici, que en la proposta es diu que sí, que es 
garanteix aquest ús. Per tant, ens garanteix aquest corredor, per dir-ho d’alguna 
manera, fins l’Estació de Ferrocarrils de Volpelleres, que dinamitzarà el barri que falta 
li fa.  
 

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

MES: En la mateixa línia. Quan un sent Estudi de Detall se li posen els pèls de punta, 
diguem-ne, bàsicament perquè ens va costar 600.000 euros, però d’aquella Comissió 
que està a punt de tenir les conclusions, va sortir una d’aquestes propostes, que és el 
que vostè ha explicat, que hi hagi un informe previ, demanar un informe previ a la 
Comissió d’Urbanisme, i aniríem més segurs. No sé jo què passaria si algun veí que 
potser la llum, anéssim a judici, si aquest dictamen de la Comissió d’Urbanisme ens 
permetria traslladar la responsabilitat a una altra entitat. Però en qualsevol cas, no 
demanem que hi hagi coses dolentes, a més, considerem que el projecte és més 
positiu aquest, s’obre més al barri, apart de conservar el que comentàvem 
anteriorment d’espais comercials i, per tant, pensem que és adequat i el nostre Grup 
hi donarà suport. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     20 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      5 (C’s, PP i regidor no adscrit) 
 

19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 

URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE LA PLAÇA BARCELONA. (EXPEDIENT NÚM. 

82007/14). 

 
Atès que, per sessió plenària de data 17 de novembre de 2014, fou adoptat 

acord de suspensió potestativa de la tramitació d’instruments de gestió urbanística i 
de l’atorgament de llicències per termini d’un any a l’entorn de la plaça Barcelona, als 
efectes de poder elaborar la proposta de planejament més coherent amb els objectius 
de consecució de millores en la integració estètica de la volumetria de les edificacions 
respecte la visual de la plaça, acord que fou publicat en el BOPB núm. 022014034204 
de data 24 de desembre de 2014. 
 

Atès que, dins del termini d’un any d’aquesta suspensió potestativa fou 
adoptada, segons Decret d’Alcaldia número 2566 de 18 de novembre de 2015, 
resolució d’aprovació inicial del projecte de pla especial urbanístic de l’entorn de la 
plaça Barcelona, de promoció pública, segons projecte redactat per l’arquitecta Alba 
Robles Ezquerro.    
 

Vist que el referit pla especial s’ha sotmès a informació pública per termini d’un 
mes, de conformitat amb l’article 85.4) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC) en relació amb l’article 
23.1.b) i 2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme (RLUC) i s’han sol·licitat informes als organismes amb competència 
concurrent. 
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Vist també que s’ha procedit a notificar la referida resolució d’aprovació inicial a 
tots els propietaris afectats per l’àmbit territorial del projecte d’iniciativa pública, així 
com a la Secció d’activitats, al Servei d’intervenció en l’edificació i al Servei de 
valoracions, expropiacions i disciplina urbanística d’aquest Ajuntament.  
 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- RESOLDRE LES AL·LEGACIONS formulades durant el termini 
d’informació pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrauen als següents 
escrits, amb expressió del seu contingut i de les corresponents valoracions: 
 
 Al·legació formulada pel Sr. Ignasi Calvis Castelló en data 22 de gener de 2016 

(RGE 2016/2571).  
 

Contingut 

 
El senyor Ignasi Calvis Castelló, com a propietari de l’immoble situat a la Plaça 
Barcelona número 5 i catalogat com a BCIL C86/44 manifesta que d’acord amb allò 
que es preveu a la fitxa B-16 Casa de Pau Vilardell, continguda a la Revisió del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Cugat del Vallès 
(RPEPPA) entre els elements representatius de l’edificació existent, destaca la cornisa 
classicista de coronament de la façana existent. En aquest sentit, l’al·legant exposa 
que segons es desprèn de la secció longitudinal inclosa a la fitxa número 18 de 
l’Annex 4. Fitxes individuals normatives, es preveu que la reposició de la balustrada 
original com a coronament de l’edifici es realitzi eliminant la cornisa classicista de 
coronament de la façana existent, contràriament als objectius de preservació del 
patrimoni del pla. 
 
Així mateix, manifesta que la regulació establerta a l’article 10 de la normativa del pla 
que estableix que “en la vessant de la coberta de la Plaça Barcelona no s’admeten 
claraboies ni obertures en el pla de coberta per tal de no distorsionar la imatge del 
conjunt des de la mateixa plaça” condiciona la il·luminació de la planta golfes i escales 
interiors alhora que impossibilita la ventilació creuada de les estances; representa un 
greuge respecte les condicions d’habitabilitat i dificulta el manteniment de l’espai 
restant entre el coronament i la planta golfes. 
 
En aquest sentit, exposa que aquesta prohibició genèrica no té en compte la diferent 
percepció que, des de la plaça, es té de les cobertes en funció de la posició dels 
immobles tot i indicant que, en el cas de les finques situades a la façana oest de la 
plaça, la percepció de les cobertes és pràcticament nul·la. 
 
Atès l’exposat, el senyor Ignasi Calvis Castelló sol·licita: 
 
a) Es revisi la fitxa núm. 18 en el sentit de reconèixer explícitament el manteniment de 

la cornisa classicista. 
 
b) Es revisi la prohibició de la incorporació de claraboies o forats a la vessant de la 

coberta de la Plaça Barcelona per a les finques situades a la façana oest.  
 
c) S’articuli normativament la possibilitat de que els expedients d’obres iniciats abans 

de l’entrada en vigor del Pla especial es puguin adequar de forma voluntària a les 
noves determinacions, en cas que sigui tècnicament viable. 

 

Valoració 

 
Es valora cadascun dels apartats independentment: 
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a) S’actualitza la fitxa normativa número 18, indicant expressament el manteniment 

de la cornisa classicista. 
 
b) Prenent en consideració la valoració emesa en data 29 d’agost de 2016 pel 

Director dels Museus de Sant Cugat, de la qual se’n desprèn que la generalització 
d’obertures a les teulades a la plaça Barcelona generaria un efecte contrari a la 
preservació estètica i conceptual de la plaça, es proposa que el pla permeti valorar, 
en seu de llicències, les actuacions cas a cas. D’aquesta forma, es suprimeix el 
darrer paràgraf de l’article 10 de les Normes Urbanístiques que prohibia la 
incorporació de claraboies i obertures en el pla de la coberta de la plaça Barcelona 
i s’afegeix un nou article 16 amb la següent redacció: 

 
“Article 16. Actuacions en la vessant de la coberta a la plaça Barcelona 
 
Qualsevol actuació que es proposi en la vessant de la coberta a la plaça Barcelona, 
no regulada expressament en la present normativa, serà objecte de valoració, en seu 
de la llicència pertinent, en ordre a garantir la preservació dels valors patrimonials de 
la plaça. 
 
Per tal de dur a terme aquesta valoració, el promotor haurà d’aportar la següent 
documentació complementaria: 
 

- Descripció i documentació gràfica de l’actuació. 
- Justificació de la necessitat de dur a terme l’actuació. 
- Justificació de la preservació de l’harmonia del conjunt de la plaça.” 

 
c) No procedeix la incorporació d’aquesta consideració en la normativa del pla atès 

que, d’una banda, no es tracta d’una determinació de caire urbanístic i, d’una altra, 
la concreta matèria de tramitació proposada ja disposa del corresponent encaix 
normatiu en els articles 101 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

Per tot l’anterior, procedeix estimar parcialment la present al·legació d’acord 
amb l’exposat. 
 
 Escrit presentat per Sra. Carme Sagalés, Sra. Rosa Ma. Nadal, Sr. Joan Troyano, 

Sra. Ma Teresa Navana, Sr. Eugeni Auladell, Sr. David Morral, Sra. Josefina Palau, 
Sra. Mariona Buscallà, Sr. Joan Ribera, Sra. Ariadna Ribera, Sr. Óscar Jané, Sres. 
Ariadna i Iona Conesa, Sra. Ma Angela, Sra. Concepció Juliana, Sr. Carlos R. 
Cortés, Srs. Ramón, Josep, Rosa i Núria Sagalés, Sra. Ana Vendrell, Sra. 
Concepció Sitjés, Sr. Jordi Guix, Sr. Josep Mora, Sra. Montserrat Serra, Sra. Ma 
Teresa Boldú, Sra. Eva Sagalés, Sra. Ma Àngels Vilà, Sra. Maria Casas, Sra. 
Teresa Giménez, Sr. José Soto, Sra. Carmen Tomás, Sra. Elena Pujibet, Sra. 
Marta Boadella, Sra. Begoña Fontana, Sr. Sebastià, Sr. Pere Català, Sra. Rosa 
Sagalés, Srs. Josep i Miquel Pros, Sr. Vicente Oliveras i Sr. Juan Manuel 
Caparrós, en data 10 de febrer de 2016 (RGE 2016/5055). 

 

Contingut 
 
L’escrit, presentat extemporàniament, no formula cap al·legació més enllà de 
manifestar la seva disconformitat amb la documentació rebuda i, en aquest sentit, es 
sol·licita mantenir una reunió amb l’Ajuntament per tal de rebre informació relativa a 
l’actuació d’aquest Pla Especial. 
 

Valoració 
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No procedeix valorar l’escrit en no formular-se cap al·legació concreta. Això no 
obstant s’informa que, en data 10 de març de 2016 i per tal de donar deguda 
satisfacció a la referida petició, es va produir la reunió sol·licitada per tal de traslladar 
als interessats compareixents els objectius d’aquesta figura de planejament i aclarir 
tots els dubtes plantejats en l’escrit de referència. 
 

2n.- APROVAR PROVISIONALMENT d’acord amb el que determina l’article 
67.1.b) i 67.3) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, segons redacció donada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer 
(d’ara endavant TRLUC) i l’article 85.1) del mateix text legal, en relació amb l’art. 92 i 
següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme (d’ara endavant RLUC), en tot allò que no s’oposin a la llei, el 
projecte de Pla especial urbanístic de l’entorn de la plaça Barcelona, de promoció 
pública municipal, aprovat inicialment per Resolució d’Alcaldia núm. 2.566 de 18 de 
novembre de 2015.  
 

3r.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona, segons allò que preveu l’article 80 del TRLUC en relació 
amb l’article 30.1.e) i la DT1a de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format 
de tractament de textos, en compliment de l’article 18.4) del RLUC, per tal d’interessar 
la seva conformitat a l’esmentat Pla Especial, als efectes de llur aprovació definitiva 
així com ordenar la publicació de l’acord d’aquesta aprovació per garantir la seva 
executivitat, de conformitat amb l’article 106 del TRLUC. 
 

4t.- NOTIFICAR el present acord als al·legants i traslladar-lo al Servei 
d'Intervenció en l'Edificació, als efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CALVET:  Aquest és un Pla Especial que ja vàrem veure en aquest mateix plenari. 
Vàrem fer l’aprovació inicial ara fa uns mesos i és un Pla Especial que té per objecte, 
bàsicament, preservar l’entorn de la Plaça Barcelona, entès com un dels centres 
històrics de la ciutat. El planejament vigent contempla la possibilitat d’actuar sobre les 
cobertes amb uns volums que segurament desvirtuarien les visuals d’aquesta façana 
contínua de la Plaça Barcelona i alhora també, determina que les edificacions que 
estan més enllà de l’aprofitament edificable quedin com a volums disconformes en cas 
que s’actuï en coberta. Això va provocar que, segurament, moltes de les actuacions 
que s’haguessin pogut fer a la Plaça Barcelona, en els immobles de la Plaça 
Barcelona, per tal de potenciar el seu ús, quedessin una miqueta sense realitzar per 
culpa de les determinacions del planejament vigent. Des dels Serveis Tècnics es va 
entomar aquesta voluntat de modificar les determinacions del planejament vigent 
mitjançant aquest Pla Especial. Insisteixo, ho vàrem portar a aprovació inicial, l’hem 
sotmès a informació pública, durant el període d’informació pública hem rebut una 
al·legació en dos punts d’un dels veïns, que hem estimat. Els dos punts de l’al·legació 
d’aquest veí un era de caràcter general, que creiem que és positiva pel conjunt del Pla 
Especial i una part d’aquesta al·legació, molt específica de la seva propietat i, per tant, 
una vegada aquesta al·legació s’ha estimat, portem el Pla Especial a aprovació 
provisional. També vull remarcar que tant en el moment de la seva aprovació inicial 
com ara abans de la seva aprovació provisional hem parlat, hem reunit aquí en 
aquesta mateixa Sala als veïns de la Plaça Barcelona, per tal d’explicar-los amb detall, 
amb deteniment, el contingut del Pla Especial. És un Pla Especial que té la seva 
complexitat normativa per a llegir-la, però que alhora té unes fitxes gràfiques propietat 
a propietat, immoble a immoble, que fan al final de molt fàcil comprensió el que es 
pretén. Les reunions amb els veïns, tant la prèvia com aquesta que vàrem fer abans 
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de l’aprovació provisional, van anar bé. La prova està en que només hi ha hagut una 
al·legació, que a més estimem perquè és positiva. Per tant, sotmetre-ho ara a 
aprovació provisional i elevar-lo a la Comissió d’Urbanisme per tal de poder obtenir 
l’aprovació definitiva, la publicació i aleshores sí, modificar el planejament, poder tirar 
endavant diversos projectes, ens entraran i haurem de donar llicències, que sabem 
que estan una mica a l’espera d’aquest planejament a la Plaça Barcelona. Tot amb la 
voluntat que el centre es dinamitzi, tingui més vida, alhora preservant el que són 
aquestes visuals, el caràcter de centre històric de la Plaça Barcelona. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: M’ha 
fet gràcia això de millorem les cobertes i tindrem més vida. La vida es fa al carrer, no 
es fa a les cobertes, però vaja. En tot cas, bé està el que bé es planteja i a més si 
s’estimen les al·legacions dels veïns doncs també és bo, sempre i quan estiguin dintre 
de normativa. A nosaltres ens xoca una mica aquests volums disconformes que a la 
vegada facin d’atac per a que els propis veïns, els propis propietaris, vulguin efectuar 
aquesta millora en la coberta. La pregunta seria en tot cas quants projectes tenim a la 
sala d’espera? Ens ha explicat un calendari, suposo que aquest calendari podríem dir 
més o menys la suspensió de llicències quan s’aixecaria en aquest cas? I en tot cas, 
fem aquest dubte que fent aquest Pla Especial, doncs de cop i volta es milloraran 
totes les cobertes de la Plaça Barcelona perquè sabem també que els veïns que hi 
viuen diguéssim que tampoc no és que visquin a la Costa del Golf i, per tant, fer 
reformes al seu habitatge i a més haver de renunciar al volum disconforme que tenen 
a la part del darrere, doncs això pot fer una mica de tap i pot aturar una mica el 
projecte, però vaja, està bé regular-ho, la llàstima és no haver-ho fet abans i que tenim 
dos edificis que sobrepassen les mesures que una mica estan establertes i, per tant, 
votarem a favor.  

 

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

EUiA: Bé, nosaltres per dir que votarem també a favor d’aquesta aprovació provisional 
perquè entenem que posa fi, fins a cert punt, a aquesta moratòria urbanística que 
teníem a la Plaça Barcelona i sobretot perquè amb les explicacions que se’ns van 
donar a la Comissió Informativa i les que jo interpreto que se’ns donen ara, això s’ha 
fet amb connivència amb els veïns, tots ells, amb les explicacions oportunes, i el que 
és més important, que ells han acceptat aquestes explicacions i que per tant pensem 
que no hi ha d’haver cap problema i ho tirarem endavant.  

 

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

MES: Bé, com ja vàrem dir en l’aprovació inicial, aquest projecte el que feia era reduir 
la incertesa que hi havia en aquests àmbits i també clarificar la protecció patrimonial 
que en alguns casos podien haver pujades i baixades d’alçades i, per tant, aquestes 
visuals no eren les més adequades. I reduïen la incertesa també de la interpretació de 
cada projecte, en aquest moment tindrem una planificació que entenem que és molt 
més clara. Per tant, es conjuguen dos drets, el de conservació de les visuals, cerca 
del patrimoni i, evidentment, el lògic dret i usos veïnals. En aquest sentit, el nostre 
grup hi donarà suport no sense insistir en que hi hagi les publicacions el més ràpides 
possibles, ja sé que no aniria segurament d’aquests 15 dies, però hi ha gent, que com 
saben, van entrar llicències just abans de la modificació inicial i no patim solament per 
això, sinó sobretot per l’estat dels edificis que necessitaran aquestes reformes el més 
aviat possible. En tot cas, endavant i és una bona proposta. 

 

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

CALVET:  Molt ràpidament, en tot cas, per concretar el calendari. Nosaltres avui fem 
l’aprovació provisional, ho enviem a la Comissió d’Urbanisme, és molt difícil que 
entrem a la Comissió d’Urbanisme del mes d’octubre, perquè l’Ordre del Dia es tanca 
bastant abans. Intentarem entrar a la Comissió d’Urbanisme del mes de novembre, 
que també pot ser complex. En tot cas, si entréssim a la de novembre o desembre 
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entenem que l’aprovació definitiva serà sempre abans de final d’any i després vindria 
la publicació al Diari Oficial, que ara s’està demorant una mica les publicacions de 
temes d’urbanisme en el Diari Oficial, però en tres setmanes després de la publicació 
definitiva hauríem de tenir la publicació. Aleshores, sí tindríem planejament segons 
aquests nous preceptes i de les converses que tenim amb els veïns, hores d’ara hi ha 
un projecte que està pendent de llicència i hi ha, insisteixo, d’aquestes dues reunions 
que hem fet amb els veïns, gent que ens ha comentat que ara sí tindran ganes 
d’afrontar intervencions en les seves propietats.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

regidor no adscrit) 

Vots en contra: 0 

Abstencions:    3 (C’s)  
 

Economia i Hisenda 
 

20.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 

MUNICIPAL DE L’ANY 2015. 

 
La Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de data 14 de juliol de 

2016 va emetre dictamen favorable sobre l’aprovació definitiva del Compte General 
Municipal de l’any 2015 format pel Compte General de l’Ajuntament, els seus 
Organismes Autònoms: el Patronat Municipal d’Educació (PME), l’Organisme 
Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC) i l’Institut de Gestió Estratègica, 
Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), així com l’Entitat Pública 
Empresarial CUGAT.CAT i de la Societat Municipal PROMUSA. 
 

En el Butlletí Oficial de la Província del dia 25 de juliol de 2016, es va publicar 
l’edicte de formulació i rendició dels diversos Comptes Generals de 2015, així com la 
pertinent exposició pública pel termini de trenta dies, segons determina l’article 18.5) 
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a la 
presentació de possibles reclamacions o al·legacions que finalitzava el dia 30 d’agost 
de 2016. 
 

Atès que no s’ha presentat cap reclamació, al·legació ni observació i de 
conformitat amb allò que disposa l’article 212.4) del RDL 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Compte General 
Municipal de l’any 2015, acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes, es pot sotmetre al Ple de la Corporació per a que, si s’escau, pugui ser 
aprovat abans del dia 1 d’octubre. 
 

D’acord amb l’article 223.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, s’haurà de trametre 
a la Sindicatura de Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals) abans del 
dia 15 d’octubre, aquest Compte General Municipal un cop estigui degudament 
aprovat pel Ple municipal. 
 

Així doncs, PROPOSO: 
 

1r.- APROVAR  de forma definitiva el Compte General Municipal de l’any 2015. 
 

2n.- TRAMETRE a la SINDICATURA DE COMPTES aquest Compte General 
Municipal degudament aprovat. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: M’estreno amb temes d’Economia aquí en el plenari, agafo el relleu del Sr. 
Brugarolas per presentar aquest Compte General, que és un mecanisme ordinari i 
sistemàtic que fem com administració davant de les administracions superiors. El 
Compte General és el que mostra la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera, també dels resultats i de l’estat d’execució del Pressupost, en aquest cas 
de 2015 i està format, evidentment, pels comptes del propi Ajuntament i dels 
Organismes Autònoms que depenen d’aquest Ajuntament. És, insisteixo, un 
mecanisme recorrent, estem obligats a presentar aquest Compte General, per fer-ho, 
abans també el passem per unes Comissions Especials de Comptes, es va fer en 
temps i forma, es van convocar el 7 de juny i el 14 de juny, es van emetre a partir 
d’aquest passar per la Comissió Especial de Comptes un informe favorable sobre 
l’aprovació del Compte General. No s’han presentat al·legacions, ni reserves, ni 
observacions i, per tant, el que pretenem és aprovar-lo i a partir d’aquesta aprovació 
enviar-lo també en temps i forma a la Sindicatura de Comptes. Això s’ha de fer per tot 
abans del 15 d’octubre de 2016 i, per tant, insisteixo, estem en el moment adequat per 
fer aquesta aprovació, hem fet tots els tràmits adequats, fer l’aprovació i enviar-lo a la 
Sindicatura de Comptes. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, rapidíssim. Nosaltres com sempre en aquest punt farem un vot de coherència 
amb el que políticament vàrem considerar en el seu moment. El meu grup va votar en 
contra del Pressupost de 2015 així com en totes les modificacions que es van fer i 
també vàrem votar en contra de la Comissió Especial de Comptes precisament per 
això. Això no vol dir, que creguem que el document estigui mal fet, al contrari, creiem 
que com també és una cosa típica en aquest punt, que cal felicitar a l’equip tècnic i 
jurídic, però que aquests números donen cobertura a una acció política concreta i a un 
equip de Govern concret i, per tant, el Grup que represento no hi va donar suport i no 
hi vàrem arribar a cap acord i, per tant, ens posarem en contra, repeteixo, no per 
impecabilitat del document sinó per projecte polític i priorització del Pressupost. 
 

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

MES: El nostre grup s’abstindrà, atès que és el Pressupost de 2015. Ara parlar-ne de 
en què vàrem gastar o quines van ser les despeses l’any 2015 pot semblar una mica 
anacrònic, però és el que tenim. Respecte a la intervenció sobre partides, trasllado el 
debat a qui vulgui, a la intervenció del mes de març del present any, quan vàrem 
parlar de les liquidacions. En tot cas, posar dos o tres punts sobre la taula, que creiem 
que poden ser susceptibles de debat o de comunicació. En tot cas, alguns aspectes ja 
s’estan corregint o se n’ha parlat durant el 2016, però en tot cas, nosaltres el que sí 
que volem posar sobre la taula un altre cop és la necessitat que hi hagi una refundació 
dels conceptes Fundació Sant Cugat i l’IGEPESI, l’Institut de Gestió Estratègica, etc., 
que ja n’hem parlat. Com saben, avui aprovem els Comptes Generals no solament del 
Pressupost municipal, sinó de tots els òrgans i també de PROMUSA, de la Societat 
municipal d’habitatge. I parlant de PROMUSA, aspectes que també hem de tenir 
constància: en aquests Comptes Generals també hi surten unes pèrdues de vora de 
600.000 euros, que clar, les hem de contextualitzar també amb la situació que tenim 
en aquests moments, també les dificultats de vendes que hem tingut en tot aquest 
temps, la supressió de determinades subvencions i també recordar que el 2014, per 
exemple, va haver-hi guanys positius. Per tant, també hauríem de traslladar la 
normativa que va aprovar el Partit Popular, la LRSAL, sobre que dos anys uns 
mateixos comptes no haurien d’incórrer en pèrdues. Per tant, no és preocupant fins 
que no sapiguem quin és l’estat d’execució al final del trimestre i llavors podrem deduir 
quina és la situació real de PROMUSA. Però en qualsevol cas, algunes de les 
propostes que ja consten en els informes és la necessitat de vendre o de posar en 
circulació immobilitzat per part de PROMUSA, entre elles jo crec que part dels 
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aparcaments i ens parlen també d’habitatge. En tot cas, posar-ho sobre la taula. 
Coses positives d’aquest Compte, d’aquestes liquidacions: aquests Comptes Generals 
provenen d’una moderació en la pressupostació, ara tirar-nos enrere ja sembla que 
sigui, Carles, que faci molt de temps, però saben que a finals de 2015 va haver-hi 
incorporació de romanents, atès que van haver més ingressos de plusvàlues i altres 
impostos que van permetre realitzar altres despeses, entre elles, l’espassa de 
Damocles de les zones verdes i moltes altres. També sabeu que bona part de 
l’endeutament que tenim en aquests Comptes Generals els executem el 2016 i que 
van lligats als diferents plans econòmics financers i, per tant, diguem-ne que tenim un 
endeutament traslladat a exercicis posteriors i també cal tenir-ho en compte pel 
resultat. Com dèiem, hem augmentat l’endeutament a llarg termini, que és el que els 
comentava anteriorment i també altres circumstàncies que ens han complicat la vida, 
no solament al nostre Ajuntament sinó a tots els ajuntaments, que és la famosa regla 
de la despesa, que bé, que jo crec que és surrealista, segurament que és una 
legislació que està feta per l’Ajuntament de Madrid o de Torredembarra, però que ha 
tocat a tots els altres i que permet aquella circumstància de majors ingressos dificultat 
en la despesa. En tot cas, el nostre Grup, com els dèiem, s’abstindrà, no entraré ara 
en quines són aquelles partides que no s’han executat, l’Interventor en el seu informe 
torna a posar sobre la taula la no execució en alguns casos de partides lligades a 
inversió, sobretot pels projectes reduïts, espero que aquest any pugui anar millor i 
també en algun aspecte lligat als Consells de Barri i els seus diners de lliure 
disposició. L’Interventor, com no podia ser d’una altra manera, les multes continuen 
sent un gran ingrés pel nostre Ajuntament i, en tot cas, ho deixaríem aquí, que 
diguem-ne, que no ens està escoltant molta gent. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: De 
forma molt ràpida, nosaltres explicarem la nostra abstenció, en aquest cas per una 
coherència temporal de que no vàrem estar de forma efectiva presents al Ple en el 
primer semestre de 2015 i que tampoc vàrem poder participar en el que és la creació 
o el naixement dels Pressupostos de 2015, per la qual cosa no tenim elements de 
judici ni per estar a favor ni en contra, per la qual cosa ens abstenim. Gràcies. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
nosaltres en aquell debat o pseudodebat que es feia sempre sobre si era tècnic o 
econòmic, sempre ens vàrem decantar, diem que és un document eminentment 
tècnic, per tant, nosaltres donarem una part important de suport al document tècnic, 
que com sempre hem dit, confiem en l’equip d’Economia, en com està presentat i ens 
en refiem, vaja, no creiem que hi hagi cap error. Evidentment té una part política que 
per a nosaltres no és petita, com a simple fet que és el quart estadi del cicle 
pressupostari. El Ferran ha comentat algunes coses, vàrem comentar el dia de la 
liquidació quan es van presentar els números de l’Ajuntament i ara és igual que 
parlem casi del 2015 perquè el 2014 també eren bones notícies i el 2016 també són 
bones notícies, malgrat el Pla Econòmic Financer i que han augmentat coses, com el 
rati d’endeutament, que ja no ens deixen tan marge per seguir-nos endeutant. En tot 
cas, la liquidació de 2015 i en conseqüència el Compte General reflecteixen una gran 
capacitat de recaptació, em sembla recordar que l’IBI va ser de 50 milions d’euros, un 
rècord històric i que amb les plusvàlues es van recollir 6 o 7 milions més del 
pressupostat. Per tant, una gran capacitat d’ingressos, sembla que hem passat 
l’època de 2008 fins aquests últims anys en que semblava que es recaptava menys i 
la sensació que encara podem créixer més, que cada any es produeixen rècords. En 
tot cas, l’equip de Govern presentava amb satisfacció aquestes dades, que penso que 
és evident i nosaltres també estem contents d’aquestes dades, però pensàvem com 
vàrem expressar llavors, que hi havia una oportunitat perduda, sobretot per la qüestió 
de les inversions i també m’ho ha pres el Ferran de la lliure disposició, però recordo 
que el percentatge d’inversions era prou baix comparat amb altres coses. I bé, teníem 
un estalvi net pressupostari conseqüent d’una execució total dels ingressos i molta 
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menys despesa i aquestes dades a nosaltres ens permetien pensar que es podien fer 
més coses. N’apuntaré dues només, que tornarem a proposar quan hi hagi el nou 
cicle pressupostari, qüestions com els serveis socials, que necessitem més pisos per 
atendre tantes situacions que tenim de dificultat al municipi i després la qüestió de ser 
més valents en l’aposta per l’habitatge de lloguer, que durant uns quants anys està, 
entre cometes, justificat, per a nosaltres no, però que no surt a compte fer pisos de 
lloguer, pensem que la bona salut de l’Ajuntament permetria fer una aposta mes 
valenta en aquest sentit. Resumint, massa distància entre la bona salut de 
l’Ajuntament i la de portes enfora. Això ho he explicat moltes vegades, per tant, ara no 
m’estendré. Nosaltres, com he dit, considerem que és un document eminentment 
tècnic, per tant, com que a dia d’avui som senars, farem dos vots tècnics favorables al 
Compte General, i un vot en el mateix sentit que vàrem expressar en el Pressupost de 
2015, que va ser contrari, per discrepàncies en el model de ciutat, en l’organigrama de 
l’Ajuntament i en que no compartim el tema de rebaixar la pressió fiscal a tothom en 
general i pensem que el cavall de batalla segueix estant en el carnet de renda per 
poder esprémer al màxim la progressió fiscal que ens permet l’administració 
municipal, que és reduïda. Per tant, dos vots favorables pel caràcter tècnic i un vot 
contrari per la fi del cicle pressupostari de 2015. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    13 (Convergència i CUP-PC*) 

Vots en contra:  3 (CUP-PC** i ICV-EUiA) 

Abstencions:     9 (ERC-MES, C’s, PSC, PP i regidor no adscrit) 

 

(*) Voten a favor d’aquest punt els regidors del grup municipal de la CUP-PC Sr. 

Ignasi Bea i Sra. Núria Gibert. 

 

(**) Vota en contra d’aquest punt el regidor del grup municipal de la CUP-PC Sr. 

Ramon Piqué. 
 

21.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

MUNICIPAL (AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS) CORRESPONENT AL 

SEGON TRIMESTRE DE 2016. 
 

L’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local estableix que la Intervenció 
Municipal, per conducte de la Presidència, remetrà al Ple informació de l’execució del 
Pressupost així com dels moviments de la Tresoreria. 
 

L’article 50 de les Bases d’Execució del Pressupost, aprovades pel Ple de la 
Corporació de data 23 de desembre de 2015, recull el mandat legal i estableix la 
periodicitat així com el contingut de la informació a trametre atenent a allò establert a 
les regles 105 i 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que 
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.    
 

En aquest sentit, es procedeix a la dació de compte de l’estat d’execució del 
Pressupost Municipal (Ajuntament i Organismes Autònoms) corresponent al segon  
trimestre de l’exercici 2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

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

CALVET: De nou un tema recorrent, que és donar compte davant del plenari de l’estat 
d’execució del Pressupost, en aquest cas corresponent al segon trimestre de 2016, ja 
ho vàrem fer en el seu moment en correspondència al primer trimestre i, per tant, el 
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que presentem avui és l’estat d’execució a juny de 2016. L’estat d’execució, vostès 
han pogut repassar la informació, s’està donant a bon ritme, no hi ha cap desajust 
remarcable entre el conjunt d’ingressos i despeses. L’execució de les inversions és 
cert que ara per ara són baixes, però també és cert que això acostuma a passar en el 
Capítol VI, al principi de l’any un prepara projectes, inicia processos de licitació i, per 
tant, a mida que va passant l’any tot el que són tant els processos d’adjudicació com 
de contractació es van concretant i llavors es pot superar el percentatge d’execució 
del Pressupost en quant a inversions. Sí que és veritat que hi haurà un petit 
decreixement pel que fa a ingressos, això ho veiem ara amb aquesta dació de compte 
de l’execució al segon trimestre. A final d’any tindrem un petit decrement pel que fa a 
ingressos en concepte d’IBI, tant a resultes de la rebaixa lineal que vàrem adoptar en 
la Ponència Cadastral, que en fi va ser un dels temes que més es va explicar en la 
seva aprovació, com per la temàtica sorgida en relació a tot el que fa referència als 
pagaments del Turó de Can Mates. Creiem, no obstant, que aquest desajust a la 
baixa d’ingressos d’IBI el compensarem amb el que són increments d’ingressos per 
ICIO’s, per llicències d’obres i segurament també per plusvàlues. També hem tingut 
una bona notícia i es reflexa en aquest segon trimestre pel que fa a la participació en 
els ingressos de l’Estat, de 2015, que ens ha donat una xifra superior a la que havíem 
previst, 1,5 milions d’euros i, per tant, doncs tot plegat, un bon estat d’execució, 
lògicament estem dins del tercer trimestre i serà a final d’any quan veurem i haurem 
comprovat la bondat de l’execució d’aquest Pressupost de 2016. És una dació de 
compte. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Grups que volen intervenir? Doncs queda donat 
compte i atès que no es vota passem al següent punt. 
 

22.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS 

D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA PEL SEGON 

TRIMESTRE DE L’ANY 2016.  
 

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la citada Llei, es dóna compte al Ple Municipal de l’Informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla  de la 
despesa del segon trimestre de l’exercici 2016.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

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

CALVET: També és una dació de compte i de nou també és un punt recorrent al que 
hi estem obligats. Nosaltres hem de presentar com Ajuntament el què és aquest 
informe d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Això hi està obligat el 
propi Estat i totes les administracions de l’Estat, que alhora traslladen aquesta 
obligació, evidentment, a totes les administracions, tant autonòmiques, com locals. 
Nosaltres hem d’enviar a l’Estat directament una sèrie de dades: pagament a 
proveïdors, endeutament, ingressos i també la mateixa execució del Pressupost. Són 
dades que hem recollit i que enviem i que en resposta doncs tenim un seguiment de 
l’Estat que agrega dades i al final acaba justificant davant de la Unió Europea el 
compliment dels ratis d’endeutament que li estan assignats. Per tant, en fi, aquest 
recull de dades, són bones dades, només destacar que el pagament a proveïdors el 
tenim a 18 dies i, per tant, la bona gestió i la bona salut pel que fa a estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera de l’Ajuntament de Sant Cugat que, insisteixo, 
aportarem al Ministeri. També és dació de compte. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si no hi ha cap intervenció queda feta la dació de 
compte i passem al punt 23è. 
 

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

CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2.016 DEL GRUP VI, PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA. 

 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per RDL 

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

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

A la vista de la proposta de modificació presentada per l’Àmbit de Gestió de 
Benestar i Ciutadania quant als preus públics per la prestació del servei d’assistència 
domiciliària (SAD). 

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

normativa legal aplicable.  
 

És per tot l’anterior que s’eleva al Ple municipal la següent proposta d’aprovació 
de Preus Públics a aplicar per a la resta de l’exercici 2016 en tant no s’aprovi la seva 
modificació o derogació: 
 

1r.- APROVAR l’establiment i modificació dels preus públics del Grup VI “Preus 
Públics per la prestació del servei d’assistència domiciliària”, article 4t “Bases i 
Tarifes”, punt 1 “Barem de copagament del servei d’atenció domiciliària (SAD)”, que 
s’adjunta a aquesta proposta. 
 

2n.- PUBLICAR els anteriors preus públics, d’aplicació per a la resta de  
l’exercici 2016, als mitjans de comunicació municipals pel seu general coneixement, 
als efectes previstos en l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: Senzillament, tenim un nou contracte de servei d’atenció domiciliària i el que 
fem, això ha estat una millora respecte als preus que teníem anteriorment i, per tant, 
repercutim aquesta millora en una reducció de preus a l’usuari, no modifiquem 
barems, no modifiquem percentatges de copagament i això significa que en 
determinades franges s’obtenen unes rebaixes en el pagament d’aquests serveis. 
Concretament d’un 4,79% en el servei d’atenció domiciliària, estem parlant del que 
paga la gent; i d’un 18,5% en la neteja de manteniment. Insisteixo, fruit d’un millor 
contracte, repercutir directament a l’usuari aquesta millora. Això sí que s’ha d’aprovar. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:    22 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, PSC i regidor no 

       adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     3 (ICV-EUiA i PP) 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 

 

Qualitat, processos i gestió documental 
 

24.- PROPOSTA DE DEROGACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 

DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 

VALLÈS. 
 

Atès l’Informe emès pel Servei de qualitat, processos i gestió documental, per 
procedir a la derogació del Reglament de l’Arxiu municipal, que literalment diu: 

 
“El funcionament de l’Arxiu municipal de Sant Cugat del Vallès estava regulat a nivell 
local pel Reglament de funcionament del Servei d’Arxiu municipal, aprovat l’any 1998, 
però aquest s’emparava en un marc més ample de regulació establert en la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 
 
Atès que, per altra banda, les funcions assignades a l’Arxiu municipal estan regulades 
per lleis específiques per a cada funció, com és el cas de la Llei 9/1993, de Patrimoni 
Cultural Català, per la gestió i conservació dels béns documentals; la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, per a tota l’acció 
relativa a la garantia d’accés als documents; la normativa NODAC per a tota funció 
relacionada amb la descripció documental; o la normativa relativa a la pertinença de 
l’arxiu al Sistema arxivístic de Catalunya; a banda, de la regulació a nivell internacional 
per mitjà de les normes ISO corresponents. 
 
Vist que el marc normatiu aplicable en relació a la implantació de noves tecnologies a 
l’administració pública ha estat substancialment modificat. 
 
Atesa la necessitat d’adequar el Reglament de funcionament de l’Arxiu municipal per 
tal que es doni cobertura a la nova situació i per adaptar el sistema a les normatives 
legals vigents. 
 
Atès que en els darrers anys l’Arxiu municipal ha inclòs els seus procediments en el 
Sistema integrat de gestió ambiental, de qualitat i de prevenció de riscos basat en la 
Norma UNE EN-ISO 9001:2008, UNE EN-ISO 14001:2004, Norma OHSAS 
18001:2007 i el Reglament CE 1221/2009 (EMASIII) per a l’empresa. 
 
Atès que aquesta integració ha donat com a resultat la creació del procediment P-27 
Arxiu i gestió documental i les lnstruccions de Treball específiques següents: 
 
· IT-GQ-39 Atenció ciutadana a l'Arxiu Municipal 
· IT-GQ-40 Control dels dipòsits de conservació documental 
· IT-GQ-41 Gestió de l’ingrés documental a l’Arxiu Municipal 
· IT-GQ-42 Registre i control d’avaluació i disposició documental 
· IT-GQ-43 Conservació documental 
· IT-GQ-44 Descripció documental a l’Arxiu Municipal 
· IT-GQ-45 Gestió dels arxius d’oficina 
· IT-GQ-46 Préstec documental intern a l’Arxiu Municipal 
· IT-GQ-47 Transferència documental a l’Arxiu Municipal 
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Atès que el procediment d’arxiu té com a objectiu l’establiment de les sistemàtiques 
d’actuació en les diferents fases de la documentació en tot el seu cicle de vida, per tal 
de garantir la seva integritat i preservar la confidencialitat de les dades. 
 
Atès que aquest objectiu inclou les sistemàtiques recollides en les instruccions de 
treball esmentades, que abracen totes les competències descrites en el Reglament de 
funcionament del servei d’arxiu municipal esmentat. 
 
Vist que la Llei 10/2001 d’arxius i documents esmenta en el seu article 21.1) els 
requisits tècnics que han de complir els arxius integrants del Sistema d’Arxius de 
Catalunya. 
 
Atès que aquests requisits tècnics estan recollits en el P-27 esmentat anteriorment, 
donant compliment a l’article 21.1) de la Llei 10/2001, i especificant a través de les 
instruccions de treball la sistemàtica específica a realitzar en cada supòsit.” 
 

Es proposa la derogació del Reglament de funcionament del Servei d’Arxiu 
municipal vigent, en estar superat el seu contingut per la normativa legal vigent 
dictada després de la seva aprovació. 
 

Es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- DEROGAR el Reglament de funcionament del servei d’Arxiu municipal 
vigent per adequar-lo en els termes que figuren a la part expositiva amb els informes 
incorporats a l’expedient. 
 

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 
dies a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci, que es realitzarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com en tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de la Corporació, de conformitat amb el que disposen els articles 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 

Tercer.- DISPOSAR que el present acord, en els termes esmentats en el punt 
primer, serà ferm i tindrà caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne nou acord, 
en el supòsit que durant el període d’exposició pública de l’expedient no s’hagués 
presentat cap suggeriment o reclamació, de conformitat amb el que disposa la 
normativa aplicable. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Bé, en aquest punt el que proposem és la 
derogació del Reglament de funcionament del servei d’Arxiu donat que la normativa 
legal que hi ha actualment supera el seu contingut, ja que és un reglament que vàrem 
aprovar l’any 98. Ja ho vàrem explicar en Comissió Informativa i es porta a votació la 
derogació d’aquest Reglament. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    24 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

      regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  
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Abstencions:     1 (PP) 
 

Comerç 
 

25.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE TRASPÀS DE CONCESSIÓ 

D’EXPLOTACIÓ DE LA PARADA 1.4) DEL MERCAT MUNICIPAL DE 

TORREBLANCA. 
 

VISTA la sol·licitud presentada per la Sra. Immaculada Serraboguña Cortés, 
com a representant legal de POLLERIA SANTCUGAT, SCP, amb NIF J60210333, 
amb domicili a Sant Cugat del Vallès, carrer Pere Serra, 37,  el dia 03/06/16, 
mitjançant la qual demana autorització per la transferència dels drets concessionals 
sobre l'explotació de la parada 1.4) del Mercat Municipal de Torreblanca de la que és 
concessionària, a favor de POLLERIES IMMA, SL amb NIF B61013751, de la que n’és 
representant, pel temps que resta de vigència de la concessió. 

 

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

 

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

 

1r.- AUTORITZAR a l'actual titular, de conformitat amb el que preveu l’art. 44 
del vigent Reglament del Mercat Municipal de Torre Blanca, en relació amb els articles 
128.1.5) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,  
i   226  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text de 
la Llei de contractes del sector públic, i de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 16, 
article 5 apartat  2.3),  el traspàs de la concessió de la parada 1.4) del Mercat 
Municipal de Torre Blanca, a favor de POLLERIES IMMA, SL amb NIF B61013751 
representada per la Sra. Immaculada Serraboguña Cortés, amb domicili a Sant Cugat 
del Vallès, carrer Pere Serra, 37, pel temps que resta de vigència de la concessió que 
finalitzarà el 27 de març de l'any 2032 i amb els drets i obligacions derivats de la 
mateixa, constant incorporat a l'expedient informe favorable del Director del Mercat. 

 

2n.- APROVAR l’exempció, al nou concessionari, dels drets de traspàs en virtut 
de que estableix l’article 4 de la Ordenança Fiscal 16 Taxa per la prestació dels 
serveis dels Mercats Municipals, vigent per a l’any 2016. 
  

3r.- PREVENIR al nou concessionari que haurà de constituir fermança definitiva 

en forma reglamentària, per un import de NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS i 

CINQUANTA-UN CÈNTIMS (977,51 €) equivalents al 4% del valor estimat de la 
parada i acreditar davant de l’Ajuntament el compliment de les obligacions tributàries 
que es puguin derivar del Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i Reial 
Decret 828/95 de 29 de maig. 
 

4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldia per a la instrumentació d'escriptura pública de la 
transferència de drets concessionals en els termes que preveu l´article 226.2.d) del 
Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 
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5è.- TRASLLADAR el present acord a la persona interessada, a la Delegació 
de Sant Cugat del Vallès de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, així com als serveis municipals que correspongui, per al seu coneixement 
als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PÉREZ: El punt número 25 és 
simplement un canvi de tipus de societat, és el pas d’una Societat Civil Privada a una 
SL, de la propietària Immaculada Serraboguña. En aquests casos hi ha una exempció 
de drets de traspàs i sí que hauria de constituir una fermança de 977,51 euros.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

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

membres electius presents). 
 

26.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE TRASPÀS DE CONCESSIÓ 

D’EXPLOTACIÓ DE LES PARADES 1.34) i 1.35) DEL MERCAT MUNICIPAL DE 

TORREBLANCA. 
 

VISTA la sol·licitud, de canvi de titularitat, presentada pel Sr. Rafael Cano 
Duran, amb DNI 27764975L i domicili al carrer Vespella 16 de Creixell, concessionari 
de les botigues exteriors 1.34) i 1.35) del Mercat Municipal Torreblanca, adjudicades 
per a l’activitat de carnisseria, en la qual sol·licita autorització per traspassar-les per 
causa de jubilació al seu fill, Sr. Mauricio Cano Ferrete, amb DNI 46673776-Z i 
domicili al carrer Forn de Vidre, 6, de Molins de Rei, pel temps que resta de vigència 
de la concessió. 

 

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

 

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

1r.- AUTORITZAR a l'actual titular, de conformitat amb el que preveu l’art. 44 
del vigent Reglament del Mercat Municipal de Torre Blanca en relació amb els articles 
128.1.5) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,  
i 226 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text de la 
Llei de contractes del sector públic, i de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 16, article 
5 apartat  3.3), el traspàs de la concessió de la parada 1.34) i 1.35) del Mercat 
Municipal de Torre Blanca, a favor de MAURICIO CANO FERRETE amb DNI 
46673776Z amb domicili a Molins de Rei, carrer Forn de Vidre, 6, pel temps que resta 
de vigència de la concessió que finalitzarà el 27 de març de l'any 2032 i amb els drets 
i obligacions derivats de la mateixa, constant incorporat a l'expedient informe favorable 
del Director del Mercat. 

 

2n.- APROVAR l’exempció, al nou concessionari, dels drets de traspàs en virtut 
de que estableix l’article 5.3.3) de la Ordenança Fiscal 16 Taxa per la prestació dels 
serveis dels Mercats Municipals, vigent per a l’any 2016. 
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3r.- PREVENIR al nou concessionari que haurà de constituir fermança definitiva 

en forma reglamentària, per un import de MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE 

EUROS i CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (1.954,59 €) equivalents al 4% del valor 
estimat de la parada i acreditar davant de l’Ajuntament el compliment de les 
obligacions tributàries que es puguin derivar del Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 
de setembre i Reial Decret 828/95 de 29 de maig. 
 

4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldia per a la instrumentació d'escriptura pública de la 
transferència de drets concessionals en els termes que preveu l’article 226.2.d) del 
Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del sector Públic 
 

5è.- TRASLLADAR el present acord a les persones interessades, a la 
Delegació de Sant Cugat del Vallès de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, així com als serveis municipals que correspongui, per al seu 
coneixement als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PÉREZ: Molt semblant a l’anterior, 
simplement que en aquest cas és el traspàs d’un pare a un fill, del Sr. Rafael Cano al 
seu fill Mauricio Cano, i també en aquests casos és exempt de taxa per traspàs i 
hauria de constituir una fermança de 1.954,59 euros. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

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

membres electius presents). 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

27.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

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

RÈTOLS PUBLICITARIS CLÍNICA ESTÈTICA: És una pregunta, va en relació, 
suposo que l’han vist la resta de regidors i els periodistes que hi ha al Ple, sobretot, en 
relació a una publicitat que hi ha per la ciutat, que patrocina una clínica d’estètica, de 
cirurgia estètica concretament. Nosaltres volem saber, evidentment a nosaltres ens 
disgusta aquest tipus de publicitat en general, però particularment perquè pensem que 
consolida una sèrie de valors i de models que consoliden la normativitat estètica i, per 
tant, la pressió estètica sobre les nenes i les dones, però especialment ens disgusta 
en marquesines i suports públics. L’hem vist en autobusos i volíem preguntar si hi ha 
algun tipus de protocol associat a gènere i protecció de la dona.  
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA):  
 

RÈTOLS PUBLICITARIS CLÍNICA ESTÈTICA: Pel que fa als autobusos la publicitat 
la gestiona una empresa, que és qui gestiona el servei d’autobusos, que té un 
contracte amb nosaltres i només es demana que no facin servir una publicitat que 
sigui ofensiva, es podria estudiar en aquest cas, podríem veure si ofèn o no ofèn a 
segons qui. Això és en el cas dels autobusos. En el cas dels telèfons, sí que no es pot 
posar publicitat. Avui mateix hem parlat amb la Comissió Assessora, tenim una 
Comissió que hi ha amb personal d’Urbanisme, de Comunicació, i crec que avui 
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mateix perquè jo vaig veure diumenge el de la Plaça Octavià, que allò ja va ser per mi 
fora de lloc, apart de que està en un espai que no es pot posar publicitat, a més no 
poden posar publicitat en les cabines telefòniques. Avui hem fet el requeriment i 
entenc que en breu es retirarà. 
 

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

(RÈPLICA):  
 

RÈTOLS PUBLICITARIS CLÍNICA ESTÈTICA: O sigui, no sé si la paraula és ofensiu, 
però si de cas jo emplaço i m’ofereixo a construir algun tipus de protocol per evitar 
aquesta publicitat que ajuda a construir aquests barems tan de gènere, que al final 
són la punta de l’iceberg de tota una opressió patriarcal, doncs si es pogués 
aconseguir algun tipus de protocol, fer-lo, elaborar-lo, jo crec que seria de molta 
utilitat. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY (CONTRARÈPLICA):  
 

RÈTOLS PUBLICITARIS CLÍNICA ESTÈTICA: Jo en tot cas a la Comissió 
Informativa recopilaré el conveni que tenim, el contracte que tenim i miraré 
exactament com està redactat.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

RÈTOLS PUBLICITARIS CLÍNICA ESTÈTICA: Doncs li agraïm i a més ens sumarem 
a poder fer arribar a l’empresa d’autobusos o de la concessionària de la publicitat que 
també exerceixi un protocol determinat en relació als anuncis que nosaltres 
considerem adequats i que compleixin aquests requisits.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  
 

COST BUSTIATGE ALUMINOSI ESPAI OCUPAT AVINGUDA CERDANYOLA: Sí, és 
molt senzilla, era sobre el cost del bustiatge que amb celeritat insòlita es va fer sobre 
la qüestió de l’aluminosi de l’espai ocupat de l’Avinguda Cerdanyola-Carrer Borrell. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA):  
 

COST BUSTIATGE ALUMINOSI ESPAI OCUPAT AVINGUDA CERDANYOLA: Us 
ho dic a la Informativa que ve que ara mateix no ho sé. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Tres preguntes, espero que siguin breus. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Només en pot fer dues, és el reglament, només 
en pot fer dues. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Perdó, una pregunta, una curta i una llarga. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Dues preguntes pot fer. Endavant. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  
 

DRAGATGE PANTÀ CAN BORRELL: Al Sr. Puigdomènech li volia demanar si ens 
podia informar o explicar, si no ara en un altre moment, sobre el dragatge al pantà de 
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Can Borrell. Ens ha arribat informació que la situació és alarmant i em sembla que els 
veïns i les veïnes, sobretot més properes i algunes interessades, no reben una 
resposta satisfactòria per part de l’Ajuntament o del Patronat.  
 

CALENDARI PROJECTE MASOVERIA URBANA: I l’altra pregunta la faig ja, al Sr. 
Calvet, sobre quin és l’estat del projecte de masoveria urbana, crec que l’altre dia al 
Consell, concretament el de 6CLAUS, a la Floresta, va fer referència amb motiu d’una 
assemblea organitzada pel Tot, si pogués explicar quin és el calendari previst al 
respecte. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA):  

 

DRAGATGE PANTÀ CAN BORRELL: Bé, la nostra previsió des de Medi Ambient, 
primerament tenim el projecte de dragatge de tot el pantà de Can Borrell, aprofitant 
que està molt baix de contingut d’aigua, i a més la necessitat de retirar animals morts, 
tenim el projecte i ara hem de fer una variació de pressupost per intentar ja que ens 
n’hem de fer càrrec des de l’Ajuntament i no tenim una aportació per part del Parc, del 
Consorci, però de tota manera nosaltres ho farem. El calendari no el puc concretar 
però estem intentant donar-li molta marxa, perquè clar, evidentment ens vindran les 
pluges. 
 

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

CALVET (RESPOSTA):  
 

CALENDARI PROJECTE MASOVERIA URBANA: De la masoveria urbana no era 
una assemblea el que va organitzar el TOT, va ser un debat, i allà hi érem i, 
efectivament, en el cas de la masoveria urbana que és un projecte molt engrescador 
hem fet, jo diria, la part més complexa, que ha estat tot el procés, primer de 
plantejament, després de tot el que ha estat l’adjudicació ja dels futurs adjudicataris i 
ara ens hem trobat amb una dificultat purament urbanística, de gestió del que és la 
llicència d’edificació, atès que una franja de la finca frontal on hi ha les Casetes dels 
Mestres, que ens pensàvem que era una finca pública i que és la que dóna condició 
de solar al solar de les Casetes dels Mestres, perquè és el que té accés a la via 
pública, doncs no és nostra. Ens pensàvem que era pública..., per la part de davant, i 
nosaltres hem d’obtenir aquest solar abans per poder tenir condició de solar i, per tant, 
poder tenir llicència d’edificació en el que és purament les Casetes dels Mestres. 
D’això els adjudicataris n’estan al cas, anem parlant amb ells, anem gestionant la 
preparació de tot el que serà el desenvolupament del projecte i esperem resoldre-ho 
en breu, perquè lògicament és un tema en el que ja s’hi ha treballat molt i que ara hem 
de culminar al llarg dels propers mesos. Caldrà doncs comprar, permutar, 
efectivament, perquè no és nostre. 
 

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

MES:  
 

CAMPANYA “QUINTO-TAPA”: Bé, atès l’hora que és parlarem de tapes i per tant, de 
la campanya “QUINTO-TAPA” que s’està duent a terme en aquests moments, i que 
ara no podem anar perquè està tancat, però en tot cas, com vostès saben, o entenem, 
que és una campanya de caire privat, però entenem que hi ha una participació 
municipal, no sé si des de l’Àrea de Turisme o Promoció de la Ciutat, o no hi ha cap 
participació? La pregunta és: estan segurs que no hi ha cap participació? En tot cas, si 
hi hagués cap participació ja ens ho diran el proper dia, bàsicament perquè com 
vostès saben, no hi formen part tots els actors o els barris d’aquesta campanya i, per 
tant, doncs home, ja que fan promoció de la ciutat, si volen fer promoció de la ciutat, 
fem-la també a tots els barris. Per tant, és una pregunta-prec.  
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.09.16                    pàg. 106 

 
ESBORRANY ACTA 

XARXES CICLABLES: I l’altra, saben que nosaltres vàrem fer unes declaracions al 
voltant del concepte “xarxes ciclables” i això seria un àmbit de Medi Ambient i Mobilitat 
i és una pregunta que també se’ns ha traslladat a partir del Facebook, sobre si..., no 
per discutir ara en tot cas sinó a la propera Comissió Informativa si ho tenen avinent, 
sobre quins plans existeixen en aquests moments per integrar el trànsit de bicicletes 
en el trànsit regular de la ciutat. Per tant, tenim el concepte de carrils bici però també 
d’integració en el trànsit normal i al voltant del concepte xarxa ciclable també.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Li contestarem properament.  
 

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

SEGONA FASE URBANITZACIÓ CARRER SANT FRANCESC D’ASSÍS: Una 
primera al Sr. Calvet, què com està la segona fase d’urbanització del carrer Sant 
Francesc d’Assís de les Planes, que els veïns m’han preguntat, que s’han vist amb 
vostè i aquest tema no els ha quedat aclarit o com a mínim no ho han entès, que diria 
que havia d’haver estat o com a mínim inicialment es va dir que el juliol o a l’estiu 
havia d’estar. Sabem alguna cosa? Bé, ho mirarà. Val. De fet no sé si és dimecres o 
dijous, el Sr. Puigdomènech ho sap, hi ha reunions dijous del tema i potser llavors ho 
podem..., potser ho sap el Sr. Puigdomènech. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA):  

 

SEGONA FASE URBANITZACIÓ CARRER SANT FRANCESC D’ASSÍS: El projecte 
està fet. L’únic que s’ha de fer és la licitació de la segona fase. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Exacte això, és això. En tot cas el dijous ho aclarim.  
 

RETIRADA BANDERA ESPANYOLA FESTES OFICIALS CATALUNYA: La segona 
pregunta és per l’Alcaldessa. L’any 2007, en el Ple ERC va presentar una moció 
titulada “Un país, una bandera”, era la repetició d’una moció de 2002, que també ja va 
presentar ERC, que la vàrem insistir el 2007 perquè en aquell moment buscàvem més 
suport, en concret el del Govern de Convergència i Unió, que el 2002 no hi va votar a 
favor i el 2007 sí. Una moció que demanava que el dia de la Diada i altres festes 
oficials es despengés la bandera espanyola de l’oficial, de la façana de l’Ajuntament. 
Aquesta moció va tirar endavant, com li deia, evidentment per a nosaltres insuficient, 
però en aquell moment buscàvem el consens i el vàrem aconseguir. Aquesta moció 
des del 2007 s’ha complert de forma parcial, discontínua i amb diferents versions al 
llarg de tots aquests anys. El cert és que aquest 2016, en ple compliment d’un full de 
ruta que han subscrit diversos partits, entre els quals el seu, un Govern 
independentista, un Parlament independentista i un Ple municipal amb 16 regidors 
clarament independentistes de 25 i vostè encapçalant una manifestació 
independentista el dia de la Diada, com és que l’Ajuntament de Sant Cugat a més de 
forma molt extraordinària, perquè majoritàriament els ajuntaments del país van treure 
la bandera espanyola, encara onejava? La bandera espanyola incomplint la moció, 
que aquí anava. Incomplint la moció. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

RETIRADA BANDERA ESPANYOLA FESTES OFICIALS CATALUNYA: Sra. Ingla, 
miri, no li sé dir. Miri si no li sé dir que ni la veig jo la bandera espanyola. Ni la veig. 
 

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

(RÈPLICA):  
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RETIRADA BANDERA ESPANYOLA FESTES OFICIALS CATALUNYA: Però hi és, 
Sra. Conesa. Fa bé, però és que hi és. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

RETIRADA BANDERA ESPANYOLA FESTES OFICIALS CATALUNYA: Ja ho 
preguntaré. Hi un mandat molt clar, crec que cada any s’ha complert i, per tant, ja 
demanaré explicacions, és a dir, la instrucció política és molt clara, aleshores hem de 
veure què ha passat. Segur que hi haurà una explicació plausible i sinó... 
 

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

(RÈPLICA):  
 

RETIRADA BANDERA ESPANYOLA FESTES OFICIALS CATALUNYA: Però entén 
que jo li pregunti, perquè s’incompleix una moció.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

RETIRADA BANDERA ESPANYOLA FESTES OFICIALS CATALUNYA: Ho entenc 
perfectament, però li puc assegurar que ni la veig. 
 

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

(RÈPLICA):  
 

RETIRADA BANDERA ESPANYOLA FESTES OFICIALS CATALUNYA: Que vostè 
no la vegi no és resposta. Gràcies. 
 

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

PROTOCOL TRANSFÒBIA A LES ESCOLES: Dues preguntes: la primera és, 
recentment en aquest Ple, bé, de fet durant aquest mandat, es va aprovar una moció 
institucional per a l’elaboració d’un protocol contra la transfòbia a les escoles. Sabem 
que aquest curs comença amb un nou protocol per ajudar als nens i nenes 
transsexuals a tot Catalunya. La pregunta seria saber si el Govern municipal n’està al 
cas i si ens podrien traslladar, si aquí no ho saben, a la Comissió Informativa, com 
s’està implementant aquest protocol a les escoles de la ciutat.  
 

DANYS PLACA ENTRADA SANT CUGAT ADHESIÓ A L’AMI: I la segona pregunta 
és, recentment l’Ajuntament va instal·lar una placa a una de les entrades del municipi 
on constava que som un municipi adherit a l’Associació de Municipis per la 
Independència. Aquesta placa fou pintada amb una bandera monàrquica espanyola 
per algú proper a C’s o almenys això semblaria indicar fruit dels twits en el que algú va 
considerar la retornada a la normalitat. Llavors la pregunta o dues preguntes que van 
enllaçades serien: en primer lloc si l’Ajuntament té previst reposar aquesta placa i, en 
tot cas, instal·lar-la a tots els punts de la ciutat i, en segon lloc, quin cost té la neteja 
de la placa. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

DANYS PLACA ENTRADA SANT CUGAT ADHESIÓ A L’AMI: No sé quin cost té, Sr. 
Gómez. Està arreglat aquest incident i bé, ja li buscarem, però s’instal·la, ja vàrem 
quedar com s’instal·lava, s’instal·la en un punt d’entrada de la ciutat i d’acord com 
vàrem quedar amb l’Assemblea, per tant, amb l’ANC. Vàrem detectar el mateix 
incident que vostè diu i el mateix dia la vàrem reposar. Ens agradaria poder reposar 
també totes aquelles pintades que trobem pels carrers, que a vegades són de 
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joventuts vinculades a alguns dels partits polítics que vostès mateixos representen, 
etcètera. Bé, ens costa molt netejar la ciutat. Demano que no pintin, si us plau.  
 

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

(RÈPLICA):  
 

DANYS PLACA ENTRADA SANT CUGAT ADHESIÓ A L’AMI: Entendrà que li hagi 
de contestar almenys això últim. Però pel que fa a joventuts polítiques, almenys per la 
que jo en formo part, no hem pintat cap espai que hagi malmès així, que no vol dir que 
no hi hagi pintades a la ciutat nostres, però mai a cap espai que hagi malmès un 
equipament públic. Això segur i li puc assegurar jo mateix. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

DANYS PLACA ENTRADA SANT CUGAT ADHESIÓ A L’AMI: Bé, però pinten parets 
dels privats i els privats també han de tenir el seu respecte. 
 

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

(RÈPLICA):  
 

DANYS PLACA ENTRADA SANT CUGAT ADHESIÓ A L’AMI: Però en qualsevol cas 
no seria responsabilitat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però en qualsevol cas, és un altre debat. Vinga, 
doncs un tema arreglat.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Primer de 
tot, m’agradaria dir-li al Sr. Gómez, que si té proves que hem estat nosaltres, doncs 
pot anar directament a la Policia, si no té cap prova que hem estat nosaltres a mi 
m’agradaria que no acusés a ningú, com està fent aquí avui amb tothom.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: He fet 
referència a un twit. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Estic 
parlant jo. L’he escoltat. Jo estic parlant i ara vostè es calla!  
  

CONNEXIONS SALA DE PLENS: A mi m’agradaria saber, se n’ha parlat a la 
Comissió Informativa amb la Sra. Joana Barbany que la política del nostre Ajuntament 
és: “paper zero” i havíem demanat ja dues vegades que es posessin connexions a la 
Sala de Plens perquè tothom puguem connectar els telèfons mòbils i també els 
ordinadors. M’agradaria que pel proper Ple això estigués ja preparat, enllestit i que 
tinguéssim unes connexions per eliminar la paperassa. D’acord?  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA): Molt bé.  
 

CONNEXIONS SALA DE PLENS: Recollim el prec. No sé si la maquinària interna i la 
burocràcia administrativa que hem aprovat entre tots, que aprovem tantes lleis, faci 
possible que això el proper Ple ja estigui fet. Però en qualsevol cas, ho intentarem. Sr. 
Blázquez, té la paraula. 
 

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

COMPATIBILITAT CÀRRECS TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET: El Sr. 
Calvet, que espero que no s’emprenyi, ara ja fa mesos que no li pregunten per la 
compatibilitat de la seva feina a l’INCASOL com a Tinent d’Alcalde, ara entenc que 
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abans de l’estiu hi ha hagut un reagrupament de les carteres o de les Tinències 
d’Alcaldia i vostè és responsable d’Urbanisme i a més també d’Economia, que crec 
que porta bastant pes. En aquest cas, crec recordar que ens va dir fa uns mesos que 
a l’INCASOL hi havia uns temes que no es podien deixar d’un dia per l’altre, etcètera, i 
llavors la pregunta és molt clara i és si té previst durant el mandat seguir 
compatibilitzant la Tinència d’Alcaldia amb el seu lloc de treball a l’INCASOL.  
 

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

CALVET (RESPOSTA):  
 

COMPATIBILITAT CÀRRECS TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET: No, no 
tinc previst compatibilitzar al llarg del mandat la responsabilitat de Tinent d’Alcalde 
amb la de Director de l’INCASOL. 
 

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

DE C’s: Una pregunta y un ruego.  
 

AVALUACIÓ DANYS I COSTOS CONTENIDORS CREMATS: La pregunta es si nos 
pueden trasladar el número de contenedores quemados, el número de todos los 
contenedores quemados en los dos últimos años así como el coste no sólo del 
mobiliario urbano sino del traslado y la limpieza del lugar en el que queda.  
 

RESULTATS ANÀLITICA RIERA DE CAN CABASSA: Y luego un ruego es en 
referencia a la riera que se sitúa en la calle Fuerteventura, en la riera de Can 
Cabassa, donde el 8 de abril de 2016, técnicos municipales acompañaron a una 
empresa de análisis de laboratorio, saber si ya están esos análisis en poder del 
Ayuntamiento y qué resultado tuvieron respecto a las aguas que habíamos 
denunciado que estaban contaminadas.  
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 

AVALUACIÓ DANYS I COSTOS CONTENIDORS CREMATS: El nombre de 
contenidors, a veure, ho hem donat als mitjans i a diferents Informatives, però ho 
tornarem a donar. Anava a dir, per desgràcia és un nombre que no és fix perquè ha 
anat augmentant, va a càrrec de l’empresa, estava previst en el concurs, no ens està 
en principi costant diners, però ho revisaré.  
 

RESULTATS ANÀLITICA RIERA DE CAN CABASSA: I del tema de l’analítica, si es 
va fer l’abril, seguríssim que la tenim. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA):  

 

RESULTATS ANÀLITICA RIERA DE CAN CABASSA: En qualsevol cas, li 
presentarem a la Comissió Informativa i si la tenim abans li presentarem abans. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Són 
dues coses molt breus.  
 

SENYALÍTICA BARRIS I ESPAIS AL MUNICIPI: La primera és, ja que parlàvem de 
senyals o de cartells a l’entrada, està bé que fem això, que gastem els diners en 
senyalar que som un municipi adherit a l’AMI, però home! sobta que hi hagi barris del 
nostre municipi que no estiguin senyalitzats a la sortida del centre, o com per exemple 
amb ciutats agermanades que estem tampoc no hi sigui, hi hagi presses per unes 
coses i no hi hagi presses per unes altres o que hi hagi publicitat, hi hagi senyalística 
de publicitat. A nosaltres ens agradaria saber quina és la indiscriminació per posar un 
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rètol o posar-ne un altre, perquè Can Barata no existeixi des del centre, per exemple, i 
en canvi la Clínica que s’anuncia als autobusos la trobem cada 500 metres o cada 200 
metres, fins arribar allà. És a dir, ens agradaria saber quina és la indiscriminació o la 
discriminació i, en tot cas, la normativa o l’ordenança pertinent.  
 

ADEQUACIÓ CAL CASTILLO: I la següent qüestió: suposo que està formalitzada 
l’expropiació de Cal Castillo, de la zona de Cal Castillo, està formalitzada i, per tant, ja 
des de l’Ajuntament ens agradaria saber quines són les actuacions d’adequació que 
s’hi faran i quin és l’ús previst, si servirà com per donar la volta a Sol i Aire i tornar 
enrere, per deixar-lo per a que s’ho mengi la natura i restableixi. O sigui, una mica que 
ens informin.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies per les preguntes. L’informarem 
abastament a la Informativa. Ja ho veig que informen molt bé els Tinents d’Alcalde.  
 

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

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: La pregunta es en relación a la 
seguridad, ya se ha comentado en algún punto de este Pleno. El pasado mes de julio 
el Gobierno municipal, junto con otros grupos de la oposición rechazó una moción del 
Partido Popular para instar a la Generalitat a incrementar el número de efectivos de 
los Mossos d’Esquadra. Recientemente usted ha afirmado en una comunicación 
pública que durante el período de verano ha habido un incremento de episodios de 
robos en domicilios y según usted misma necesitamos reforzar las medidas en torno a 
la vigilancia, lo que según sus declaraciones supone, primero, hacer una radiografía 
de los datos; segundo, que ya tiene solicitada cita con el Conseller Jané para pedir el 
refuerzo a la Comisaria de los Mossos de Sant Cugat; y tercero, el desarrollo de un 
plan para la instalación de cámaras de seguridad. Esto es lo que salía de esas 
declaraciones que hacía usted en la prensa. Nosotros el pasado mes de julio ya 
advertimos, con los datos en la mano, que ustedes pudieron ver datos obtenidos de la 
propia Generalitat, de la situación en la que estaba la seguridad del municipio y del 
peligro de que el problema se agravara, como finalmente ha sucedido, durante los 
meses de julio y agosto. Yo lo que hago ahora es rogar que, bueno, en aquel caso, 
cuando nosotros dijimos y pusimos de relieve aquellos números, alguno de los 
partidos que votaron en contra, como por ejemplo Convergencia, respondieron alguna 
cosa como esta: “i si realment, després d’un estudi, arribem a la conclusió de que 
necessitem més efectius els demanarem, només faltaria, però una mica ara a cop de 
moció pensem que per molt que ara enviéssim això el primer que ens farien des de la 
Conselleria és mirar les nostres dades i que tampoc aconseguiríem res”. Bueno, yo 
celebro que al final sí que se envíen los datos… 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: No, estem fent l’estudi. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

(RÈPLICA):  

 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: No, no, però aquí diu això. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: Diu que estem fent això que vàrem dir. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

(RÈPLICA):  
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SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: Sí, però no ha demanat hora amb el 
Conseller? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: Hem demanat hora, però primer 
tindrem la radiografia. L’objectiu és alhora d’anar al Conseller portar-li la radiografia 
que nosaltres haguem fet i, en base a les conclusions d’aquesta radiografia, veurem 
quines són les mesures més necessàries. Per tant, el que fem és que som proactius, 
nosaltres, la nostra responsabilitat és ser proactius i donar respostes a la ciutadania. 
Per tant, ja vàrem dir el mes de juny, farem un estudi, no podíem iniciar l’estudi fins 
que tinguéssim la incorporació del Director de Seguretat, s’incorpora el Director de 
Seguretat i el primer encàrrec que li diem és, analitzi totes les dades i fem la 
radiografia del municipi de què està passant. Un cop tinguem aquestes conclusions, 
nosaltres les anirem a presentar a la Conselleria per acordar conjuntament amb la 
Conselleria quines són les mesures oportunes i millors per prestar correctament el 
servei. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

(RÈPLICA):  

 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: Val. Per tant, en aquell moment 
nosaltres teníem raó, les dades eren... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: No, no, jo l’estudi no el tinc, eren unes 
dades que vostès afirmaven, però jo fins que no tingui les dades que em dóna el 
Director de Seguretat no podré dir si vostès anaven ben orientats o no anaven ben 
orientats. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

(RÈPLICA):  

 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: Nosaltres traiem les dades de la 
Generalitat, que és el propi Conseller Jané, són les dades del Conseller, ell ja té 
dades, perquè li passen directament els Mossos d’Esquadra. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: Jo no sé d’on les treuen vostès. 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

(RÈPLICA):  

 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: Del Parlament. Les dades que ell dóna 
al Parlament en resposta a les preguntes dels grups parlamentaris. En aquest cas 
d’una pregunta del Partit Popular, la va donar ell, està al Diari de Sessions i d’allà ho 
vàrem treure. Per tant, nosaltres teníem raó en que hi ha un increment de delictes, el 
què volem és que quan nosaltres proposem, també som proactius i proposem una 
cosa que es necessita vostès responguin també en el sentit d’acceptar-ho, encara que 
no sigui una iniciativa, una qüestió de pro activitat seva. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
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SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: No hi tinc cap inconvenient. Ens 
posarem d’acord, Sr. Benejam, veurà que sí, però ha de comprendre que nosaltres 
necessitem fer la radiografia des del propi servei municipal. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

(RÈPLICA):  

 

SEGURETAT CIUTADANA A SANT CUGAT: Jo del que em queixo, Sra. Alcaldessa, 
és que quan nosaltres ho demanem és que no existeix i després ho demanen vostès 
fent una roda de premsa, tenint en compte que aquí la Sra. Paraira va dir, “parlem-ho 
d’una manera més dialogada i plantegem a veure com ho podem fer”. Entenia jo aquí 
que parlar-ho, era parlar-ho, però a mi no se m’ha dit res i no hem fet cap diàleg més 
sobre aquest tema. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo crec que nosaltres estem complint el que 
vàrem dir al Plenari, que és realitzar aquest estudi i aquesta radiografia. Quan el 
tinguem fet és el que utilitzarem per negociar amb la Conselleria quines són les 
mesures més oportunes.  
 

Conclòs l’anterior i essent les 00:05 h del dia 20 de setembre de 2016, la 
Presidència aixeca la sessió en el lloc al principi indicat, de tot el qual com a Secretari 
General, certifico. 


