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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 
M. CONESA I PAGÉS 
 

Tts. d'Alcalde: 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
D. CALVET I VALERA 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
 

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

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 divuit de 
juliol 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 20 DE JUNY DE 2016. 
 

- APROVAR, per assentiment dels 24 membres electius presents, en trobar-se 
absent en el moment de la votació el regidor Sr. Ignasi Bea, l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior celebrada el dia 20 de juny de 2016. 
 

 2.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 1.510/16 SOBRE 

MODIFICACIÓ RÈGIM ECONÒMIC DE DEDICACIÓ DEL TINENT D’ALCALDE 

D’ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS HUMANS. 
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 - RESTAR ASSABENTATS de la Resolució d’Alcaldia núm. 1.510/2016, de 4 
de juliol, relativa a la modificació del règim econòmic de dedicació del tinent d’alcalde 
d’Economia, Empresa, Ocupació i Recursos Humans, Sr. Carles Brugarolas Conde. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CRISTINA PARAIRA: Es tracta de donar compte d’aquest Decret on canvia el règim 
de dedicació del tinent d’alcalde Sr. Carles Brugarolas que deixa de tenir dedicació 
exclusiva. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda donat compte en aquest plenari, ja ho vam 
també comentar en la Junta de Portaveus, el mateix regidor ha donat les explicacions 
pertinents i evidentment crec que correspon en aquest plenari poder-li fer un 
agraïment per la bona tasca i bona feina realitzada al llarg d’aquests anys i per tant 
crec que ho compartim tots plegats. Per tant Carles moltes gràcies i seguirem. 
Endavant. 
 

3.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1.545/16 

SOBRE NOVA COMPOSICIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL, NOMENAMENT DE 

TINÈNCIES D’ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES AMB ATRIBUCIÓ D’ÀREES 

DE RESPONSABILITAT POLÍTICA. 
 

 - RESTAR ASSABENTATS de Resolució d’Alcaldia-Presidència núm. 1.545/16, 
de data 8 de juliol, concernent a l’estructuració del Cartipàs municipal de la següent 
textualitat literal:  
 
“ DECRET NÚM.   1.545 / 16.-  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1360/2015, de 16 de juny, concernent a l’estructuració 
inicial en el present mandat del cartipàs polític circumscrit, entre d’altres extrems, a la 
composició de la Junta de Govern Local així com designació de Tinències d’Alcaldia i  
regidories-delegades amb atribució de l’exercici de competències. 
  
ATÈS que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en els 
seus articles 20 i 23 institueix i regula com a òrgan municipal d'existència preceptiva 
en els municipis de més de 5.000 habitants la Junta de Govern Local, fent el propi els 
articles 48.1.b) i 54.1) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la qual s'integrarà per l'Alcaldia i un 
nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels que integren la 
Corporació, nomenats i separats lliurament per la pròpia Alcaldia, donant-ne compte al 
Ple. 
 
ATÈS que d'altra banda els articles 21.2) de la Llei 7/85 i 53.2) i 55 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueixen a l'Alcaldia-Presidència el nomenament dels 
Tinents d'Alcalde, i quina designació, per imperatiu legal, ha de fer-se entre els 
membres de la Junta de Govern Local, no podent ultrapassar el nombre de Tinents 
d'Alcalde, el terç del nombre legal de Regidors. 
 
ATÈS que així mateix, els articles 23.4) de la Llei 7/85 i 56.1) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, faculten a l'Alcaldia per efectuar delegacions de l'exercici 
d'atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i per a establir delegacions 
per a comeses específiques en favor de Regidors encara que no pertanyin a 
l'esmentada Junta de Govern. 
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ATÈS que ha estat determinada la procedència d’incorporar determinades 
modificacions parcials en el vigent cartipàs de govern municipal.  
 
En virtut de tot el que s'ha exposat i en ús de les atribucions assignades a aquesta 
Alcaldia-Presidència dins del marc de la Llei de bases de règim local i de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 

R E S O L C: 
 

1. QUANT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 

- DESIGNAR com a membre de  la Junta de Govern Local  a la regidora Joana 
Barbany i Freixa, tot cessant a petició pròpia com a integrant de dit òrgan col·legiat al 
regidor Carles Brugarolas i Conde, restant en conseqüència establerta l’actual 
composició de la Junta de Govern Local en els següents termes: 
 

- Cristina Paraira i Beser 
- Carmela Fortuny i Camarena 
- Damià Calvet i Valera 
- Susanna Pellicer i López 
- Joana Barbany i Freixa 

 
2.- QUANT ALS TINENTS D'ALCALDE: 
 

2.1.- NOMENAR Tinent d’Alcalde a la regidora Joana Barbany i Freixa i DISPOSAR el 
cessament com a Tinent d’Alcalde a petició pròpia del regidor Carles Brugarolas i 
Conde, tot deixant constància del formal reconeixement per la tasca rellevant duta a 
terme en l’exercici de les corresponents funcions delegades, com a Tinent d’Alcalde 
d’Economia, Empresa, Ocupació i Recursos Humans. 
 

2.2.- ESTABLIR respecte a les tinences d’alcaldia, l’ordre de nomenament que així 
mateix s’indica als efectes previstos a l’art. 23.3) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local: 
 
1r Tinent d’Alcalde: Cristina Paraira i Beser  
2n Tinent d’Alcalde: Carmela Fortuny i Camarena 
3r Tinent d’Alcalde: Damià Calvet i Valera 
4t Tinent d’Alcalde: Susanna Pellicer i López 
5è Tinent d’Alcalde: Joana Barbany i Freixa 

  
3.- QUANT A DELEGACIONS FUNCIONALS: 
 

3.1.- Tinències  d'Alcaldia  responsables  polítiques d’Àrees i acumulació de 
regidories específiques: 
 
S'efectuen els següents nomenaments: 
 

- Tinent d’Alcalde d’Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana i Portaveu del grup 
municipal de Convergència, amb adscripció de la Regidoria de Medi Ambient: 
 
- Cristina Paraira i Beser 
 

- Tinent d’Alcalde de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat, regidora de 

Recursos Humans i Portaveu adjunta del grup municipal de Convergència, amb 
adscripció de la regidoria d’Esports i Joventut i del Comissionat del Reial Monestir: 
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- Carmela Fortuny i Camarena 
 

- Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda i Coordinador del govern, amb 
adscripció d’una regidoria sense cartera:  
 
- Damià Calvet i Valera 
 

- Tinent d’Alcalde de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge i 

regidora de Cooperació amb adscripció de la Regidoria d’Educació, Universitat, 
Ocupació i Família: 
 
- Susanna Pellicer i López 
 

- Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica, Innovació i Govern Obert i regidora de 

Comunicació amb adscripció de la Regidoria de Comerç: 

 
- Joana Barbany i Freixa 
 

3.2.- Regidories Delegades 
 
MEDI AMBIENT (Àrea d’Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana): 
 
- Joan Puigdomènech i Franquesa 

 
ESPORTS I JOVENTUT (Àrea de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat): 
 
-  Eloi Rovira i Campos 

 
EDUCACIÓ, UNIVERSITAT, OCUPACIÓ I FAMILIA (Àrea de Polítiques de Cicle de 
Vida, Progrés Social i Habitatge): 
 
- Esther Salat i Llorente 

 
COMERÇ (Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Govern Obert): 
 
- Mayte Pérez i Mateo 

 
3.3.- Regidories sense cartera 
 

REGIDORIA sense cartera (Àrea d’Urbanisme, Economia i Hisenda): 
 
- Carles Brugarolas i  Conde 
 

4.- QUANT A LES COMISSIONS INFORMATIVES: 
   
Tenint en compte la incidència de la reestructuració parcial dels àmbits competencials 
de l’equip de govern en la denominació i competències de les comissions informatives 
i tota vegada que la competència per a determinar el nombre, denominació i 
composició de les Comissions Informatives és atribuïda legalment al Ple Municipal, la 
designació per part de l'Alcaldia, de Presidències Delegades i Sots-Presidències en el 
seu cas, haurà d'ajornar-se fins tant per part del Ple Municipal sigui acordada la 
modificació denominativa i correlatiu àmbit material de les  Comissions Informatives 
creades pel Ple municipal en sessió de 26/06/2015, o bé incloure l'esmentada 
designació en la corresponent proposta global a ésser instrumentada com a Moció de 
l'Alcaldia a sotmetre a aprovació del Ple, tot permetent aquest últim procediment una 
més àgil instrumentació en fer-se en unitat d'acte. 
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5.- EFECTES DE LA PRESENT RESOLUCIÓ: 
 
- DISPOSAR a l’empara d’allò que preveu l’article 57.1) de la Llei bàsica estatal 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, que l’eficàcia dels nomenaments i altres 
determinacions efectuades a través del present Decret es produirà i, en conseqüència, 

tindran efectivitat a partir del propvinent dia 19 de juliol actual. 
 

6.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE MUNICIPAL: 
 
Del  present Decret en serà donat compte al Ple Municipal en la primera sessió que es 
celebri als únics efectes de formal coneixement. “ 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: També s’ha explicat abastament aquesta nova 
composició i per tant en donaríem compte en aquest plenari. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Del 
punt anterior no podem fer comentaris? Doncs el farem conjuntament llavors perquè 
ja hem passat al següent. 
 
 Per un costat el tema del Sr. Brugarolas. Jo li vull donar les gràcies al Sr. 
Brugarolas per les vegades amb les quals hem tingut entesa en les coses del dia a dia 
que han estat moltes, des de fa 5 anys que ell és regidor d’Economia, i per tant li 
desitjo molta sort en el sector privat i que li vagi molt bé, tot i que el continuarem tenint 
aquí present però no com amb la cartera d’Economia. Llavors referent a aquesta 
qüestió li vull dir que nosaltres no acabem d’entendre el canvi o la solució que s’ha fet 
del canvi, perquè el canvi és que el Sr. Brugarolas deixa d’exercir aquestes funcions. 
Si aquestes funcions no les fa el Sr. Brugarolas i es reparteixen entre diferents 
regidors, entenem que els regidors que les agafen no tenen la preparació suficient 
com per portar a terme totes les qüestions d’Economia que són bastants gruixudes i 
que ens ha costat en tot aquest mandat i en l’anterior portar-les endavant, sobretot en 
l’anterior. Per tant és una cartera suficientment complicada com perquè hi hagi un 
regidor d’Economia i entenem que les raons per les quals  no es posa un regidor 
d’Economia nou és perquè entenen que no ha de ser o no ha d’entrar una persona 
que era la següent de la llista per ser regidor i per tant perquè no entri en govern una 
persona que no sigui de Convergència, i aquesta és la raó al final per la qual no es 
posa un nou regidor i es manté al Sr. Brugarolas com a regidor sense una cartera 
adscrita. 
 
 I el segon tema, amb el responsable de Seguretat, que és el tema que estàvem 
ara. Ah no?, encara no hem arribat? Llavors ja està. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres també farem la intervenció en aquests dos punts plegats. Primer agrair la 
tasca que al llarg dels anys, a mi personalment tampoc no ha estat continua, però sí 
als companys del grup municipal Socialista en aquests 5 anys ha estat sempre 
disposat a atendre les nostres demandes i a parlar-ne, a rebre sempre informacions i 
explicacions i per tant li volem donar les gràcies. Cert és que arran del que deia el 
company, l’Álvaro Benejam del Partit Popular, nosaltres tampoc entenem aquest pas 
de dedicació de tinència d’alcaldia en exclusiva a regidoria sense cartera; suposo que 
obeeixen a altres criteris però creiem que en aquest cas es fa un flac favor. Els hi puc 
dir perquè tenim contactes amb la resta del món local i amb d’altres àmbits i el model 
de Sant Cugat s’havia destacat per aglutinar-ho tot en una mateixa àrea, tot el que 
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tenia relació amb l’àmbit econòmic, l’àmbit de la promoció econòmica, l’àmbit del 
comerç i tot això en aquest sentit donava una certa estabilitat i una certa expertesa 
que agrupava d’alguna manera tots els àmbits de treball. Nosaltres creiem que amb 
això hi ha un pas enrere, molt possiblement ho he dit per aquests motius creiem que 
per equilibris interns del seu grup municipal no han decidit que hi hagi un recanvi en 
aquest sentit i que hi hagi una persona que aglutini totes aquestes responsabilitats, i 
per tant la disgregació de tots els àmbits relacionats amb el tema d’Economia. Ens 
sap greu, estarem expectants a veure què passa amb tot això i veurem si funciona o 
no funciona. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas per fer explicació política, jo entenc que 
vostès fan una valoració política del nou cartipàs, és absolutament legítim i adequat, 
però jo no comparteixo els arguments que vostès posen sobre la taula. D’una banda 
perquè quan vam explicar ja la nostra exposició de com visualitzàvem aquest nou 
cartipàs atesa la petició personal que ens havia fet l’actual tinent d’alcalde, nosaltres ja 
vam explicar d’una banda que volíem centrar una àrea de planificació estratègica, que 
és planificació estratègica tant territorial com econòmica, pensem que aquesta àrea és 
el “hard core” del funcionament de planificació a nivell de ciutat i aquesta és la que 
comandarà el tinent d’alcalde Damià Calvet. Vam explicar com composàvem aquest 
nou cartipàs, jo sempre he dit que no era, i no hauria estat el meu desig, jo no hauria 
fet cap canvi si no fos perquè hem d’atendre també les situacions personals de cada 
un dels membres de l’equip de govern, i per tant atès que hi ha un membre de l’equip 
de govern que mostra la seva voluntat de poder compatibilitzar amb una activitat 
privada que li impedeix poder dedicar-se amb la dedicació que es voldria i que es 
necessitaria a l’àrea econòmica això entenem que ha de reorientar l’acció. Jo crec que 
encertarem amb el cartipàs que plantegem, perquè plantegem un cartipàs en el que hi 
ha una àrea molt centrada amb tots els aspectes de qualitat urbana i seguretat del 
municipi, una altra àrea que és tota l’àrea de cultura innovadora d’acord amb el pla de 
mandat que hem presentat, una altra àrea que és l’àrea de la planificació estratègica, 
de tenir molt clar a nivell de territori quines són les peces clau en aquest moment que 
tenim a sobre la taula com aquesta ciutat acaba el seu desenvolupament que va lligat 
també a la planificació econòmica de la ciutat, hem de pensar que en el moment en 
que tenim més ingressos a través de llicències urbanístiques també tenim més 
ingressos econòmics i per tant hi ha uns vasos comunicants en relació a aquestes 
dues àrees que són molt clares i l’impacte també urbanístic i de xifres urbanístiques 
impacten directament amb el pressupost quotidià de l’ajuntament i després unes 
àrees molt clares relatives al que és la cultura d’innovació empresarial, proximitat i 
economia urbana, que la deslliguem del que és la hisenda, el pressupost públic, ho 
deslliguem del que és l’economia urbana, que és aquesta economia urbana que creix 
perquè li podem posar nosaltres aquests espais facilitadors però que realment creix 
per la voluntat, per l’empenta de cadascun dels seus dinamitzadors que són els 
comerciants, els petits empresaris, la petita i mitjana empresa, i una àrea evidentment 
d’atenció a les persones. Per tant aquesta és la nostra visió atesa com li dic la realitat 
en la que ens trobem que no és la que hauríem volgut, però també som realistes, ens 
obliguem a ser molt pragmàtics i sobretot a garantir el bon govern de la ciutat i 
pensem que d’aquesta manera el podem garantir. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
vull recordar que hi ha alguns regidors, alguns dels que agafen avui competències de 
part del Sr. Brugaroles que les deixa en un altre regidor, que ja tenen diferents càrrecs 
a sobre, de responsabilitat a més a més, i a mi se’m fa difícil pensar que ho puguin 
compatibilitzar d’una forma correcta perquè no quedin desateses les seves 
competències. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo entenc el que diu però intentarem que no 
quedin desateses, i per tant quan una persona es compromet, es compromet perquè 
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entén que té la capacitat de poder fer això. En aquesta línia dir-li que és molt fàcil a 
vegades dir que tantes coses no les podrà fer, però jo crec que les persones avui dia 
tenim moltes eines d’intel·ligència tecnològica que ens permeten precisament poder 
comandar bé els equips i Sant Cugat compta amb un gran equip a totes les àrees, tant 
d’Economia com d’Urbanisme, per tant no tinc cap mena de dubte que no només la 
capacitat de la persona que ho entoma o de totes les persones que ho entomen sinó 
la capacitat de coordinació està per sobre de qualsevol mena de dubte. Per tant ho 
entenc que ho digui, a mi moltes vegades em diuen però tu com pots fer de mare i..., 
doncs les coses es fan, ha d’haver-hi voluntat, ha d’haver-hi responsabilitat, i sense 
cap mena de dubte molta dedicació i hores que se n’hi posen moltes. 
 

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE DECRET D’ALCALDIA SOBRE 

NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL (MODALITAT PERSONAL DIRECTIU). 
 
 Atès que si bé l’art. 306.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 9.1) 
últim paràgraf  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al servei de les Entitats Locals, atribueixen al Ple Municipal la competència 
per al nomenament del personal directiu configurat com a funcionaris eventuals, 
sempre a proposta de l’Alcaldia, tenint en compte que el propi Ple ja ha determinat 
prèviament en sessió ordinària de 21.03.2016, la configuració i règim retributiu del lloc 

de treball de Director/a d’Àmbit de Seguretat Ciutadana i Via Pública, procedeix 
d’efectuar el corresponent nomenament de personal eventual per a desenvolupar les 
funcions atribuïdes al susdit lloc de treball a través de Resolució d’Alcaldia sens 
perjudici del seu formal sotmetiment en allò que pugui esdevenir legalment necessari 
a ratificació del Ple Municipal en base a la legislació catalana en matèria de règim 
local ja que la Llei Bàsica Estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en el seu article 104.2) atribueix a l’Alcaldia la competència per al 
nomenament i cessament de tot el personal eventual sense diferenciar-se el de 
confiança o assessorament especial i el de caràcter directiu per a àrees o serveis 
complexos. 
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

 - RATIFICAR en allò que pugui esdevenir legalment necessari el Decret 
d’Alcaldia sobre nomenament de personal eventual en la seva modalitat o tipologia de 
personal directiu d’àrees o serveis complexos que es detalla a continuació: 
 
- Decret núm. 1546/16 de data 8.07.16 de nomenament de Jaume González 

Moreno com a Director d’Àmbit de Seguretat Ciutadana i Via Pública. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CRISTINA PARAIRA: El Ple del mes de març de 2016 ja vam aprovar la configuració i 
el règim retributiu del lloc de treball de Director o Directora d’àmbit de Seguretat 
Ciutadana i Via Pública, i després de tot un procés que ja se’ls ha anat informant, 
doncs avui el que portaríem seria el nomenament de la persona que passarà a ser el 
nou Director d’àmbit de Seguretat i Via Pública de l’Ajuntament de Sant Cugat que és 
el Sr. Jaume González Moreno, que avui també ens acompanya. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
volia comentar que aquest nomenament ens sembla molt bé perquè trobàvem que 
feia falta una persona que portés la seguretat perquè tenim un buit, i en aquest cas 
celebrem que vostè s’hagi donat compte que feia falta i que avui nomenem a aquesta 
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persona, sigui aquesta o una altra, la idònia pel càrrec, però que el càrrec feia falta i 
esperem que la persona que sigui nomenada ho faci amb encert. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres amb la creació d’aquesta plaça el mes de març vam votar en contra i ho 
vam fer avisant anteriorment en el penúltim Ple que ens deixaríem d’abstenir en la 
resta de places de personal directiu que s’anessin creant com havíem fet al principi de 
mandat doncs vèiem que hi havia una certa improvisació i descontrol respecte a la 
planificació inicial del mandat de quines àrees necessitaven directors, sotsdirectors, 
etc. A més creiem que el procediment de l’acció malgrat que per primera vegada s’ha 
fet a través d’una convocatòria oberta ha deixat una mica que de desitjar; ens sorprèn 
que d’una terna que s’havia de triar segons el Reglament es triessin 4 candidats per 
valorar i que sigui precisament el quart el que es nomena i evidentment és 
completament lícit com s’ha fet amb totes les altres places que es nomeni amb criteris 
de càrrec de confiança política, però precisament per coherència amb el que vam fer 
amb la creació de la plaça i perquè confiàvem amb el mètode d’elecció i ens ha 
decebut, doncs votarem en contra. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Ho té malentès Sr. Gutiérrez lo de la 
terna, però en tot cas ja li explicaran. 
 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Nosaltres també en coherència amb el que vam votar, o sigui que ens vam oposar en 
el seu dia a la creació de la plaça i utilitzant uns arguments que són exactament els 
contraris dels arguments que ha utilitzat el PP per justificar la creació d’aquesta plaça 
doncs votarem que no. 
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nosotros 
desde el grupo de Ciudadanos hemos reiteradamente denunciado la falta de previsión 
del equipo de gobierno, de la Sra. Conesa, en el área de Seguridad, entre otras. 
Recordar que inicialmente la alcaldesa se adjudicó el área de responsabilidad política 
de Seguridad a sabiendas que su apretada agenda, fruto de intereses personales 
ajenos a este municipio, le hacía imposible de gestionar. Ha sido prueba de ello que 
de las docenas de Comisiones Informativas de Seguridad apenas ha asistido a la 
mitad. Si bien es competencia o debería haberse asignado a un teniente de alcalde de 
este consistorio, de este equipo de gobierno, la responsabilidad en exclusiva de la 
Policía, un año después del mandato vemos que es necesario contratar a un 
profesional para hacerse cargo de este desbarajuste. 
 
 En Ciudadanos nos preocupan episodios diarios de robos y hurtos en el 
municipio y que desafortunadamente llegan con mayor asiduidad a nuestro partido, 
fruto de la dejadez política en esta área fundamental de gobierno, el ciudadano está 
preocupado por la seguridad de la ciudad, por tanto daremos nuestro voto positivo a 
esta propuesta de inclusión del Sr. Jaume González Moreno como personal eventual 
en el nuevo organigrama municipal como responsable de Seguridad y brindamos 
nuestra plena colaboración al Sr. González para que desarrolle las funciones para las 
que ha sido contratado con la mayor garantía posible. 
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Nosaltres en línia amb el que vam expressar quan es va anunciar la creació d’aquesta 
plaça perquè no estem d’acord amb el mateix concepte de la plaça i de la tasca a 
desenvolupar, tampoc estem d’acord amb la improvisació en aquest cartipàs que cada 
dia es va engreixant, al principi estava molt primet i avui està grassonet i sembla que 
cada mes que passa s’engreixa una mica més, i una mica en línia també amb els 
sous que ja hem comentat que ens semblava que estaven fora de la normalitat de la 
mitjana del nostre país pel que són els sous directius, i també per uns certs dubtes 
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que ens han fet arribar avui a última hora en el torn de procés selectiu que entenc que 
potser no és avui el dia però que entenc que els hem de contrastar, doncs per tot això 
votarem que no en sintonia amb el que ja vam declarar. 
 

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

CRISTINA PARAIRA: La veritat és que nosaltres estem molt convençuts d’haver 
portat aquesta plaça a aprovació, aquí veiem que uns estan a favor, uns estan en 
contra, i el que sí que vull que quedi clar és que no improvisem, no anem a cop de 
vent, sinó que fem el que creiem que és millor pel nostre municipi i pel nostre pla de 
govern. Per tant agrair als partits i als grups que votaran a favor, els que no doncs ja 
explicarem millor la necessitat si cal, però també dir que és un càrrec eventual, que la 
llei ho permet, que està dintre la legalitat, que es podia nomenar directament i que 
vam decidir fer un procés en el que s’ha donat opció a diferents professionals on hem 
tingut dubtes a l’hora de fer la tria perquè hem tingut sort i s’han presentat 
professionals molt bons, persones amb experiència i un bon currículum, i pensem que 
l’opció que hem fet és la correcta i és la bona, i per tant agrair als qui ara ens donaran 
suport. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       14 (Convergència i C’s) 

Vots en contra:    9 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Abstencions:        2 (PSC i PP) 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda aprovat aquest punt i donem la 
benvinguda per tant al Sr. González, moltes gràcies per ser avui aquí. 
 

TORN D’EXPLICACIÓ DE VOT 

 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: No he 
volgut usar la paraula abans, seré molt breu, el nostre grup s’ha abstingut perquè 
creiem que no és el nostre model de Policia Local el que està plantejat a Sant Cugat, 
sempre hem apostat per un model de proximitat i un model descentralitzat però a la 
vegada enteníem que era necessària aquesta plaça per a poder proveir un lloc que 
estava desatès d’ençà que vostè va agafar la responsabilitat, així li vam mostrar en el 
moment del cartipàs i ara entenem que es posa solució amb aquesta persona que ha 
de canalitzar i ha de coordinar el que és la seguretat i la prevenció en el nostre 
municipi i per això no hi hem votat a favor. 
 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 

 

 . REGIDOR SR. DIMITRI DEFRANC, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Quisiera intervenir porque tengo a mi hijo en el hospital, me acaban de informar que el 
desarrollo no es bueno y puede que dentro de un momento tenga que abandonar el 
Pleno. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs s’absenta i evidentment el primer és el 
primer. Esperem que ens mantingui informats i que tot vagi el millor possible. 
 

MOCIONS D’ALCALDIA 
 

 5.- MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ PARCIAL DEL QUADRE ECONÒMIC DE 

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS A MEMBRES DEL CONSISTORI I GRUPS 

MUNICIPALS I DETERMINACIÓ A EFECTES ECONÒMICS DEL RÈGIM DE 

DEDICACIÓ A LES ÀREES DE RESPONSABILITAT POLÍTICA. 
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Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària de 26.06.2015 va aprovar el 
quadre econòmic d’inici de mandat relatiu a la determinació quantificada dels drets 
econòmics dels membres del Consistori i grups polítics municipals, i havent-se 
aprovat amb posterioritat modificacions parcials del cartipàs municipal a través de les 
corresponents Resolucions de l’Alcaldia, correspon al Ple municipal introduir les 
pertinents modificacions en el susdit quadre econòmic. 

 
De conformitat amb allò que determinen els articles 73.3) i 75 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en matèria de retribucions per 
l’exercici del càrrec de Regidor amb dedicació parcial o exclusiva, assignació de 
dotació econòmica als grups polítics municipals, percepció d’assistències per 
concurrència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats i indemnitzacions 
compensatòries de les despeses derivades de l'exercici del càrrec, cal sotmetre les 
esmentades modificacions al Ple municipal, tot elevant-se a dit òrgan col·legiat la 
següent: 

 

PROPOSTA D'ACORDS 
 

 1r.- APROVAR, a l'empara d'allò que estableixen els articles 73.3) i 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 166 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 article 32, apartats 8 a 10, del vigent Reglament Orgànic 
Municipal, la incorporació de diverses modificacions parcials en el quadre inicial de 
percepcions econòmiques dels Regidors/es pels conceptes de retribució en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, assistències per concurrència efectiva a sessions i 
indemnitzacions per les despeses derivades de l’exercici del càrrec segons les 
normes d’aplicació general en les administracions públiques, tot remarcant-se en 
cursiva i color verd les susdites modificacions: 
 

QUADRE DE PERCEPCIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES DEL 

CONSISTORI: 
 
[...] 
 

D) Regidors oposició i regidors sense cartera: 
 
D.1. Regidors oposició amb règim dedicació exclusiva. Opció a la que poden acollir-se 
els portaveus dels grups municipals. 35.000,00 € (brut anual). 
 
D.2. Regidors oposició sense règim dedicació exclusiva i regidors sense cartera. 
Establir que les dietes per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de 
la Corporació corresponen a tots els regidors/es, excepte als que desenvolupin el seu 
càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. Les dietes es percebran per 
assistència a cada sessió dels òrgans que s’assenyalen a continuació: 
 
a) Assistència a Plens: 505 € 
b) Assistència a Plens extraordinaris: 545,40 € 
c) Assistència a Comissions informatives: 474,70 € 
d) Assistència a la Comissió Informativa especial de Comptes: 303 € 
e) Assistència a Junta de Portaveus: 353,50 € 
 
El nombre màxim d’assistències a les comissions informatives que es poden percebre 
es fixa en 2. 
 
A aquest efecte la secretària dels òrgans anteriors trametrà a la Intervenció municipal i 
a la secció de nòmines la relació certificada dels membres assistents a cada sessió. 
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[...] 

 

 2n.- ASSUMIR COMPROMÍS d’incorporar les dotacions econòmiques 
complementàries en els termes i quantia que pugui esdevenir necessari en el 
Pressupost Municipal General a través d’expedient de modificació de crèdit segons 
allò que preveu l’article 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 

DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LES ÀREES DE 

RESPONSABILITAT POLÍTICA 
 

 - APROVAR, a efectes econòmics, el règim de dedicació per a les següents 
Àrees de responsabilitat política: 
 

A) Tinències d’Alcaldia: 
 
Àrees en règim de dedicació exclusiva:  
 
- Àrea d’Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana 
- Àrea de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat  
- Àrea d’Urbanisme, Economia i Hisenda 
- Àrea de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge 
- Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Govern Obert 
 

B) Regidories delegades: 

 
[...] 
 

B.3) En règim de dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions: 

 
- Regidoria Delegada d’Educació, Universitat, Ocupació i Família. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . TINENT D’ACALDE DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS, SRA. 

CRISTINA PARAIRA: El que portem és una modificació del quadre econòmic de 
retribucions i indemnitzacions a membres del Consistori que vam aprovar ara farà un 
any i un mes, el 26 de juny de 2015. Portem diferents propostes d’acord i el que 
portem entre d’altres és el quadre de percepcions econòmiques dels membres del 
Consistori que faria referència als regidors de l’oposició i regidors sense cartera. Pel 
que fa als regidors de l’oposició que es dóna l’opció a que puguin tenir dedicació 
exclusiva es podran acollir els portaveus dels grups municipals si és que ho volen, i 
passarien a cobrar un import de 35.000 € bruts anuals. També fem referència als 
regidors de l’oposició que no tinguin aquest règim de dedicació exclusiva i regidors 
sense cartera on s’establiria l’import de les dietes per concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació. Per tant l’assistència a Plens seria 
de 505 €; l’assistència a Plens extraordinaris de 545,40 €; l’assistència a Comissions 
Informatives de 474,70 €; l’assistència a la Comissió Informativa especial de Comptes 
303 €; i l’assistència a la Junta de Portaveus de 353,50 €; mantindríem com ja havíem 
dit el nombre màxim d’assistències a les Comissions Informatives que és de dues. 
 
 Quant a la determinació de règim de dedicació de les àrees de responsabilitat 
política el que fem és canviar el nom de les tinències d’alcaldia conforme hem aprovat 
abans. 
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 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
el que volia dir és que entenc que es canvien les regles del joc ara, en aquest punt 
concret, sempre es poden canviar però en aquest cas jo crec que es fan a mida de 
persones concretes. No tinc cap interès en que algú cobri més o menys, a mi m’és 
igual, el que jo entenc és que si es pot fer aquest canvi s’hauria de fer en un conjunt i 
així ho vaig demanar a la Junta de Portaveus i s’hauria de valorar tot el que comporta 
aquest canvi, no només valorar si el canvi de règim afecta només a dues persones, o 
a tres o les que siguin, i els imports, sinó que això s’hauria de veure en conjunt per no 
fer greuges comparatius. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo vull 
començar dient que nosaltres ens fem corresponsables del règim de retribucions que 
aquest plenari té, va ser una negociació ara fa tres mandats amb la qual hi va 
participar plenament el Partit Socialista i en la qual es van assolir un seguit de drets 
sobretot per part dels membres dels grups municipals de l’oposició. Per tant el nostre 
partit en aquest sentit hi dóna suport a que hi hagi unes retribucions determinant la 
dedicació de l’oposició. Òbviament el model de cartipàs no és el nostre, vostès el fan 
a la mesura, per tant no ens pertoca a nosaltres dir si han de ser 5, 6 tinències 
d’alcaldia, 7 o 8, i evidentment les retribucions que aquestes persones reben respecte 
la dedicació exclusiva més enllà crec del que podem dir que sigui opinable i 
comparable amb d’altres poblacions de la nostra densitat doncs en podríem parlar. 
Però nosaltres no compartim aquest segon punt en que es fa una retribució única i 
exclusivament als portaveus de l’oposició, però no perquè es faci sinó perquè no sigui 
extensible a la resta del consistori i de membres de l’oposició, no només als portaveus 
sinó també als regidors que optin per aquesta situació; aquesta és la primera. La 
segona raó és perquè no entenem i no creiem que s’hagi d’augmentar la partida 
pressupostària respecte a les retribucions del consistori en qüestió. Els membres 
d’aquest consistori, cadascú té unes retribucions, i cadascú té uns nivells impositius 
respecte els impostos, respecte les seves percepcions personals. El fet que aquests 
regidors, aquests portaveus, passessin a retribuir a la Seguretat Social, nosaltres 
entenem que hauria d’haver-hi aquest descompte, aquest cost empresarial que se’ns 
va explicar perfectament, perquè nosaltres entenem que no ho hauria d’assumir 
l’ajuntament perquè és una despesa extraordinària sobre el que seria les retribucions 
als càrrecs electes. Per tant en base a aquestes dues qüestions que no se solidaritzen 
amb la resta de regidors de l’oposició i que hi ha un increment de la partida 
pressupostària respecte a les retribucions dels membres del Consistori, nosaltres no 
hi donarem suport. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres ara fa un any quan vam votar les retribucions del Consistori ens hi vam 
oposar, i ho vam fer perquè crèiem que calia una proposta equilibrada, coherent, que 
per fer política calien unes dedicacions justes i dignes, però que evidentment no érem 
partidaris d’acceptar propostes que conduïssin a una hiperprofessionalització dels 
regidors. Analitzàvem aquest desequilibri, sobretot en les dedicacions exclusives del 
Govern i vam demanar que les retribucions s’ajustessin sempre a l’entorn més 
immediat i això volia dir a la realitat dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, i 
vam fer la proposta de situar un salari màxim en la forquilla d’1 a 3, o d’1 a 3,5 i no 
se’ns va acceptar en el moment que vam estar-ho parlant, i nosaltres creiem que 
aquesta era una proposta raonable. En aquest cas se’ns planteja una modificació 
parcial de totes aquestes retribucions que sota el nostre parer sí que compleix els 
requisits que ens marcàvem, a diferència del mandat anterior que el regidor sense 
cartera cobri dietes per assistència a reunions i no tingui una dedicació exclusiva com 
sí passava en el mandat anterior, doncs em sembla una bona notícia, i també la 
possible dedicació exclusiva, una dedicació exclusiva per grup de l’oposició sí que 
compleix els requisits de forquilla salarial que ens marcàvem a inici de mandat. 
Evidentment ens agradaria que aquests criteris s’apliquessin a tot el consistori, també 
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a l’equip de govern, però pel que fa a aquesta modificació concreta doncs hi votarem 
a favor. 
 

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

MES: Jo faré una intervenció que ja l’he fet en d’altres circumstàncies i fa anys, per 
tant serà el mateix criteri que hem fet en altres reunions. Nosaltres entenem que Sant 
Cugat del Vallès no té 1.200 habitants, en té 90.000 i al final de tot el que hi ha sobre 
la taula és sobre si els polítics, també els polítics de l’oposició, han de tenir dedicació 
o no dedicació, o sigui si s’hi han de dedicar exclusivament, per tant no amb una altra 
feina, si poden, a defensar els interessos dels ciutadans, cadascú a la seva manera o 
no. Nosaltres entenem que sí, ho enteníem abans i ho entenem d’aquesta manera. 
Certament fins ara això no havia passat i nosaltres el que entenem és que hi ha una 
forquilla que ha comentat el company però hi ha un altre criteri i és el criteri de la 
possible exclusivitat o no, nosaltres entenem que aquesta ciutat sí que necessita una 
feina important per part del conjunt dels regidors, molts hem estat portaveus 
compaginant tasques laborals i també altres vegades no i fent exclusivitat sense tenir 
una exclusivitat des del punt de vista com la tindrem a partir d’ara i no els hi diré que 
seria un concepte de dignificació perquè en una societat que està complicada la 
dignificació és una altra cosa, estem parlant d’una altra cosa, però en tot cas ho 
considerem positiu. El company d’Iniciativa parlava de forquilla laboral i el que farem 
avui aquí és el mateix que el que s’està fent a Rubí, a Cerdanyola, o a Mollet del 
Vallès, amb menys retribució, sobretot respecte a Mollet, amb molta menys retribució, 
i per tant jo crec que està dintre dels paràmetres, i també volem destacar una cosa, 
aquesta ha estat una proposta del Govern, que no ha estat fruit de cap negociació ni 
de cap altra cosa, cosa que volem agrair que no formés part d’altres negociacions, 
perquè a vegades és el que es pot interpretar com a mínim d’una manera no 
adequada. Nosaltres creiem que aquesta és una proposta -i també ho parlava amb els 
companys- que pot estar no solament tancada en aquest àmbit, es podria parlar 
d’altres coses, no sé si ara, el mes que ve, d’aquí sis mesos o en el proper mandat, 
sobre si s’estan fent bé les coses des del punt de vista retributiu en uns costats, tant al 
Govern com a l’oposició, com als regidors, com als Consells de Barri, com en d’altres 
circumstàncies, o com passa en altres municipis veïns d’aquí al costat que quan un 
portaveu no pot exercir aquesta activitat en exclusivitat perquè té una altra feina que 
no pot deixar, o perquè el seu criteri personal està en no deixar-ho, hi ha una altra 
persona del mateix grup municipal que pot fer-ho, de fet tècnicament és possible. I 
l’altra no és una actuació que s’ha preparat per dues persones, s’ha preparat per a 
tothom i per tant tots els regidors de l’oposició, els portaveus de l’oposició, poden 
agafar aquest camí o no, evidentment quan hi ha tasques laborals en altres 
circumstàncies el fet ho complica i això ho entenem. En qualsevol cas la qüestió 
queda oberta, nosaltres entenem que donem un pas en una ciutat ja gran, com en 
d’altres municipis, l’entorn més proper hi és, i per tant el nostre grup s’hi sent còmode.  
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Hace 
apenas un año que nos reunimos en este Ayuntamiento para establecer unas 
condiciones de trabajo, unas condiciones de colaboración, un equipo de gobierno y 
que fue consensuado por la mayoría de los aquí presentes, sino todos. No quiero 
pasar por alto que esta moción, no sé exactamente hasta qué punto, de la aprobación 
de esta moción depende también de que se apruebe el nuevo cartapacio, debido un 
poco a la configuración que hay, por tanto entiendo que hasta cierto punto incluir 
cambios salariales no me parece apropiado ya que podría desvirtuar un poco la 
finalidad de la misma, entiendo que igual no tiene sentido lo que estoy diciendo, por 
tanto a mí me gustaría explicar a la gente que está aquí es que lo que estamos 
votando actualmente es que se pase de una retribución de 24.000 € a 35.000, es decir 
un sobrecoste al Ayuntamiento de 15.000 € por un tema de Seguridad Social, 
entonces nosotros, Ciudadanos, cualquiera de nosotros, actualmente cobramos por 
dietas, y dietas ¿qué significa?, pues que si venimos a los Plenos cobramos y si no 
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venimos no cobramos, y eso es lo que debería ser la política, cobrar por el trabajo que 
se hace y no por el que no se hace. Por tanto votaremos en contra, votaremos 
frontalmente en contra, ¿por qué?, primero de todo hace un año que nosotros nos 
sentamos aquí para establecer unas condiciones, ahora las estamos rechazando, y 
unilateralmente porqué en ningún momento nadie nos ha pedido a nosotros permiso 
para hacer este cambio salarial. Dos, curiosamente quedan excluidos el resto de los 
concejales, cosa que me parece injusta porqué tanto es exclusividad de los concejales 
como de los portavoces. Punto número tres, si un portavoz o un concejal quiere 
cotizar a la Seguridad Social de su dinero puede pagarse automáticamente y 
mensualmente la cuota de autónomos de 267 €, cosa que estamos haciendo aquí 
algunos de nosotros, por tanto está abierto a cada uno de nosotros poder cotizar des 
de 267 hasta 370 € me parece que es el máximo la cuota de autónomos, sin 
perjudicar en ningún caso a las arcas del ayuntamiento. Por este motivo nosotros 
votaremos en contra de este acuerdo, y porqué por cosas como ésta en mi partido 
han expulsado a concejales, por subirse los sueldos en Plenos como el de hoy. La 
política no debe servir en ningún caso para lucrarse. 
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
És sa parlar de retribucions, està bé, és sa perquè trobo que també situa el debat on 
s’ha de situar. És incòmode, no els hi negaré, nosaltres discutíem qui havia de parlar 
d’això i sempre fa com una mica de vergonya però penso que és sa perquè nosaltres 
fem una funció pública i per tant també hem d’explicar les necessitats i els llocs des 
d’on partim. La meva situació personal és que coordino un equip de quatre regidors , 2 
secretàries, 2 vocals, jo tenia una feina i l’he hagut de deixar per dedicar-me amb 
exclusivitat a la feina del que seria la política a l’oposició. Evidentment és la meva 
decisió i cadascú la pot jutjar o no. Com vostès saben nosaltres percebem unes dietes 
que no ens paguen l’assistència als Plens, ens paguen, el greuge s’entén que hi ha 
una despesa i per això aquestes dietes el que venen a fer és a pagar la despesa que 
es pressuposa el que ens suposa el cost d’oportunitat. Convindran amb mi que el 
tema de les dietes és un tema que està en una espècie de buit legal que no acaba de 
resoldre les dedicacions ni la feina que alguns de nosaltres fem aquí. Com vostès 
saben a la CUP nosaltres tenim un topall econòmic, un topall salarial, per tant 
nosaltres no és que només no percebem més diners amb aquest canvi que avui fem 
sinó que de cap de les maneres percebrem més diners, l’únic que estem demanant és 
que si hem d’estar tres anys a dedicació completa, si ens posem malalts, si ens 
atropella un cotxe, si volem tenir fills, qualsevol cosa, doncs que tinguem la Seguretat 
Social coberta com d’altra banda és una reivindicació laboral històrica que s’aplica al 
conjunt dels treballadors d’aquest país. Sí, la podríem pagar nosaltres, però és que 
nosaltres no volem assumir un greuge en comparació amb vostès. Vostès diuen que 
estem pujant sous i saben que el que estem pujant és el cost patronal. No ens agrada 
que hi hagi més despesa a la part de l’administració però estem parlant d’una forquilla 
salarial que és bastant raonable i en tot cas i per enganxar una mica amb el nostre 
plantejament del principi de mandat, el que nosaltres demanàvem, fins i tot vam oferir 
que els nostres sous es rebaixessin un 10%, fins i tot els de l’oposició, per tal que els 
del Govern es rebaixessin i tinguessin uns sous més raonables i més d’acord amb el 
que està cobrant la gent a la nostra ciutat i això nosaltres ho mantenim, esperem que 
quan es torni a discutir d’això ho tornarem a proposar i esperem que en algun moment 
es pugui dur a terme. Per tant estem demanant i agraïm el gest també del govern als 
nostres ajuntaments allà on governem nosaltres així ho hem ofert als portaveus dels 
grups municipals, en d’altres administracions i en diferents ajuntaments, com parla el 
Ferran, també es fa, estem demanant cotitzar però també contribuir a les arques 
públiques, evidentment, volem pagar les universitats, el transport, etc., etc. 
 
 Simplement no afegir res més, dir que pensem que pot millorar les nostres 
condicions laborals però que insistim en que nosaltres no percebrem més, sinó que 
estem regularitzant una cosa que està en un llimb legal i que ens sembla que és una 
bona manera per no posar un filtre de classe a la dedicació política i per tant que no 
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només s’hi puguin dedicar aquells que treballen en professions liberals i que per tant 
poden demanar festa a la feina, o treballen en bufets d’advocats, o treballen en 
empreses i per tant tenen la facilitat de dedicar-se a la política quan els hi plagui, sinó 
també la classe treballadora que a vegades ha de deixar la feina per dedicar-se a la 
política. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Només per a fer un petit comentari, aquest 
sistema és el mateix sistema que s’aplica també a la Diputació de Barcelona i no els hi 
sembla pas malament ni al grup del PP ni al grup de Ciutadans. 
 

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

CRISTINA PARAIRA: Només afegir que ara fa un any, quan es va parlar de les 
retribucions, sí que va ser un dels temes que tots pensàvem que podia ser millor si es 
podia fer d’aquesta manera, en aquell moment no acabàvem de veure com es podia 
fer i ara un cop passat aquest any, també amb l’experiència de la Diputació i d’altres 
ajuntaments, doncs hem vist que era possible; i també dir perquè tothom es quedi 
tranquil que amb aquesta modificació de cartipàs que hem fet amb el Carles, i tots els 
moviments que hem fet i que ja hem aprovat abans doncs el cartipàs ja era menys 
costós que ara, i ara jo crec que també es poden garantir uns drets i una estabilitat a 
les persones que es dediquen a la política i que ho intenten fer, siguin del grup que 
siguin, de la millor manera possible i una cosa va per l’altra, per tant a nivell 
pressupostari estaríem parlant del mateix. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Per 
aclarir dues coses Sra. Alcaldessa, una la que ha dit vostè, que nosaltres al contrari 
del que passa aquí a la Diputació com a Partit Popular sí que estem d’acord amb 
aquesta mesura. Jo no he dit que estigui en contra, no sé si m’ha escoltat, jo el que he 
dit és que això no pot suposar un greuge comparatiu amb els altres regidors o 
portaveus, jo no he dit que no estigui d’acord en que es pugui donar d’alta a la 
Seguretat Social a una persona que està treballant en un ajuntament com a regidor de 
l’oposició, sigui portaveu o no sigui portaveu, perquè aquesta és una altra.  
 
 I a la Sra. Gibert li diré que no sé com entén ella les formes de treballar, però 
aquesta distinció entre els treballadors i les persones que treballen als despatxos 
d’advocats jo no l’entenc. O sigui, les persones que treballen als despatxos d’advocats 
són les persones que treballen a qualsevol altre tipus de negoci i aquesta distinció 
està fora de lloc perquè són treballadors iguals, som tots treballadors i tots treballem 
moltes hores al dia, i per tant no fem distincions que no toquen. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument perquè quedi clara també la postura del Partit dels Socialistes, nosaltres 
hem dit que des de fa anys estem treballant perquè això es pogués donar, però no 
només limitar-ho als portaveus, nosaltres entenem que s’hauria de fer extensiu també 
a la resta de regidors que en aquests moments també per qüestions personals estan 
a l’atur o que els hi agradaria senzillament dedicar-se a això. La segona qüestió és 
que no parlem de quantitats ni de situacions personals, i no voldríem que ningú ens 
malinterpretès, sinó que diem seguint una mica l’argument: greuges comparatius i la 
massa salarial ha de ser compartida i després cada persona en funció de les 
retribucions que rep aquí a la casa o a fora té una massa d’impostos i és molt difícil 
poder regular que tots en un moment donat, les dietes, es percebin en la mateixa 
quantia, llavors el que estem dient és que no entenem que això hagi de ser assumit 
per l’ajuntament, senzillament és aquesta. La tercera qüestió és una disposició que 
passa així de volada i que nosaltres entenem que volem fer la consulta legal si 
existeix o no existeix una limitació en la limitació que ens posem en l’assistència, 
perquè és clar nosaltres com a grup municipal tenim l’obligació d’assistir a les totes les 
Comissions Informatives perquè així ens ho diu com a òrgan que som, per tant tenim 
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una obligació però hi ha una limitació respecte a la percepció, per tant això ens 
trontolla una mica i nosaltres farem la consulta legal en aquest sentit. Per tant estem 
d’acord en el fons, no amb les formes que s’estan utilitzant en aquest sentit. I Ferran, 
no som tots, tots no estem en el mateix sac, només hi ha uns privilegiats que són els 
portaveus que es podran acollir en aquest sistema precís. 
 

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

MES: Molt breument, quan dic “som tots” em refereixo als grups municipals, i ara el 
que et diré serà una demagògia, Pere, però tu també et pots acollir, per tant gairebé 
tots els portaveus us podeu acollir i la resta de regidors no perquè no s’ha pactat, i jo 
estic d’acord en part del que deies, que segurament hi ha altres aspectes que s’han 
d’obrir, però ara en aquests moments no estem parlant d’això, insisteixo, hi ha temes 
de Consells de Barri i altres circumstàncies. 
 
 Respecte al company de Ciutadans, ets un “cachondo”, com tu saps no existeix 
cap epígraf per fer-se autònom per a fer tasques electes, per tant els regidors que 
aquí et parlen mai cometrem un delicte en aquest sentit. 
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Sr. Benejam, les meves disculpes, jo només volia posar d’exemple la categoria de 
professionals lliberals perquè històricament han tingut més facilitat per dedicar-se a la 
política, no volia fer cap categoria, no distingeixo entre treballadors, però vostè 
s’avindrà amb mi en que hi ha més facilitats amb depèn quines professions, com ser 
autònom, etc., etc., per dedicar-s’hi, que no pas qui té horaris rígids, era un exemple i 
no volia ofendre a ningú, i si s’ha ofès li transmeto les meves disculpes. 
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Por 
alusiones, primero de todo le agradecería Sr. Villaseñor que tratara con el mismo 
respeto que le tratamos a usted ¿de acuerdo? A partir de ahí el problema 
precisamente es ese, que ustedes nunca han sido autónomos, ese es el gran 
problema, ni lo serán. 
 

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

CRISTINA PARAIRA: Uns petits aclariments ràpids. Sí que tot i l’import que hem 
aprovat avui al que es podrien acollir els portaveus, si és que ho volguessin, a l’hora 
de la percepció ve a ser el mateix, gairebé és el mateix.  
 
 També recordar que hi ha una limitació de la Llei LARSAL que sí que diu que hi 
ha un número total pel número d’habitants que som al nostre municipi de dedicacions 
exclusives. I també comentar que en aquest cas el Secretari sí que ens va fer el 
comentari, que els hi mirava ara de recuperar i no he pogut per poder-los-hi enviar, de 
per què només es podien acollir en aquest cas els portaveus, per tant aquesta 
informació els hi acabarem d’acomplir. I jo crec que avui a part de parlar d’aquests 
temes que a vegades sí que són una mica incòmodes i que és la veritat, sí que fem un 
petit pas en avançar a totes les persones que es dediquen a la política i crec que 
també això és important. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:   3 (C’s)    

Abstencions:      2 (PSC i PP) 

 

6.- MOCIÓ SOBRE CREACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE PERSONAL 

EVENTUAL EN LA TIPOLOGIA DE PERSONAL DIRECTIU AMB DETERMINACIÓ 

DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I ECONÒMIC. 
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 Els articles 104.1) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 304.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preceptuen que el 
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel 
Ple de cada Corporació en començar el mandat. 
 
 A través de Resolució d'Alcaldia núm. 1.545/16, de data 8 de juliol, ha estat 
estructurat un nou Cartipàs Municipal amb la corresponent delimitació de les diverses 
Àrees de responsabilitat política atribuïdes a Tinències d'Alcaldia i Regidories-
Delegades, havent estat creada una Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, 
Innovació i Govern Obert. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària de 26.06.2015 va aprovar 
l’estructura de personal eventual en la doble tipologia de càrrecs de confiança o 
d’assessorament especial i de personal directiu, havent estat en el propi acord plenari 
determinat el nombre, característiques, règim de dedicació i econòmic dels 
corresponents llocs de treball, havent de tenir-se en compte l’art. 19 i següents de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
pel que fa a l’increment global de l’1% de les retribucions del personal al servei del 
sector públic respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015. 
 
 Atès que amb posterioritat ha estat determinada la conveniència de configuració 
d’un nou lloc de treball de Sots Director/a de Promoció Econòmica, tot enquadrant-se 
aquest lloc de treball com atribuït a personal eventual de conformitat amb allò que 
disposen l’article 306.4) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
vigent text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb 
l’article 9.1.b) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.  
 
 En base a l'anterior, se sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORDS 
 

 1r.- APROVAR, de conformitat amb l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, la creació i determinació del règim del següent 
lloc de treball, reservat a personal eventual en la modalitat de personal directiu -amb 
nivell en aquest cas de funcions de sotsdirecció-, en els termes previstos pel Decret 
Autonòmic 214/1990, de 30 de juliol, amb el règim de dedicació i retribució que 
s’indiquen (*): 
 
(*) Revisió salarial anual segons pacte condicions treball personal Ajuntament per 
assimilació a règim estatutari funcionaris carrera ex article 305.1) Llei municipal 
Catalunya. 
 

Personal Directiu d’Àmbits Municipals de Gestió 
 

Denominació lloc   Règim dedicació     Règim retributiu (**) 
 
Sots Director/a de Promoció Eco- 
nòmica .........................................    Exclusiva            61.610.00 € 

 
(**) Brut anual 
 
 2n.- ASSUMIR COMPROMÍS d'incorporar en la part que pugui esdevenir 
necessària les dotacions econòmiques complementàries en el Pressupost Municipal 
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General a través d'expedient de modificació de crèdit en els termes previstos a l'article 
177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CRISTINA PARAIRA: El que portem és com diu el títol la creació d’aquesta plaça de 
personal directiu de Sots-director de Promoció Econòmica amb el règim de dedicació 
exclusiva i amb el règim retributiu corresponent de 61.000 €. En aquest cas seria com 
la plaça de director de Seguretat o directora que en el seu dia vàrem aprovar la 
creació de la plaça i després més endavant es farà tot el procés; intentarem que sigui 
el més participatiu i obert possible per poder ajudar-nos en l’elecció d’aquesta 
persona. També dir que estem dins de la legalitat de les places que permet la llei de 
creació d’aquests càrrecs eventuals i per tant per això en fem ús. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Comentar vàries coses. Per nosaltres el Sant Cugat Actiu és un culebrot, fa uns anys 
quan es va crear el Director de Sant Cugat Actiu se li va posar un sou de 60.000 €, si 
no recordo malament, va ser en Lluís Fernández nomenat com a director del Sant 
Cugat Actiu. Al cap d’un temps, el juny de l’any passat, també si no recordo malament, 
el Sr. Lluís Fernández va quedar en segon lloc i es va posar com a directora la Sra. 
Sílvia Solanellas, per tant es va augmentar en bastanta quantitat els diners en sou del 
Sant Cugat Actiu. Nosaltres en aquell moment no ho vàrem qüestionar perquè 
enteníem segons se’ns va explicar que seria una mesura bona per poder portar a 
terme les activitats del Sant Cugat Actiu i tot el que això comporta de promoció 
econòmica. Ara el Sr. Lluís Fernández ho deixa i per tant aquesta plaça la recupera 
l’Ajuntament per poder fer-ho des de dintre, des de l’Ajuntament directament, no des 
del Sant Cugat Actiu, i es posa una persona, val, si es posa una persona substituirà 
les funcions que feia el Sr. Lluís Fernández, entenc, no? El que no entenem es per 
què la dimissió del Sr. Lluís Fernández no se’ns comunica a nosaltres en el moment 
que es produeix i al cap d’un mes i pico, més d’un mes, se’ns diu que es nomena una 
altra persona perquè el Sr. Lluís Fernández ja no hi és, així amb aquestes paraules. 
Llavors nosaltres no sabíem que el Sr. Lluís Fernández havia marxat, no ho sabíem, i 
va marxar, i ens vàrem assabentar que havia marxat el dia 31 de maig. A la Comissió 
Informativa posterior no es va dir res, s’ha dit ara a la de juliol. El juny en vam fer una i 
no se’ns va dir rés i aquesta és la queixa que nosaltres hauríem d’estar assabentats 
d’aquestes qüestions.  
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Dos 
comentaris molt breus. El primer és que això que portem avui a Ple és la primera 
conseqüència del canvi de cartipàs, de l’absorció d’una cartera que es necessita 
reposicionar un lloc de treball per tal d’adequar-lo al cartipàs, se’ns dóna també 
l’argumentari que el Sant Cugat Actiu pot quedar-se en no rés però és que ja partíem 
d’una quasi inactivitat o inexistència perquè el Sr. Lluís Fernández ha passat una mica 
sense pena ni glòria en aquest ajuntament al front de Sant Cugat Actiu i que realment 
ha deixat molt que demostrar, en tot cas estem en les mateixes, no se’ns va 
comunicar tampoc la marxa del Sr. Lluís Fernández i entenem que a la Comissió 
Informativa s’hagués hagut de comunicar, s’hagués hagut de dir alguna cosa en 
aquest sentit. Això és una moció i nosaltres no li donarem suport. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Amb els mateixos arguments del què s’ha exposat fa un parell de punts votarem en 
contra de la plaça. També sembla que ara es fa necessària la plaça perquè amb el 
nou organigrama i això que ja han exposat els meus companys. De nou esperem -bé, 
no sé si dir que esperem- que es compti amb personal de la casa per cobrir aquesta 
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plaça -no sé perquè ho dic- i/o es faci una convocatòria ben feta i amb condicions però 
aquest cop la veritat és que ja no hi confiem de cap manera. 
 

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

MES: Com vostès saben hem votat en contra dels anteriors llocs directius primer 
perquè no s’havia pactat un,  i l’altre perquè no entrava dintre del nostre planejament 
sobre el cos policial i altres coses que ja ha explicat la meva companya. Com vostès 
saben nosaltres vàrem fer declaracions i així consta sobre la necessitat que el triangle 
IGEPESI, Fundació Sant Cugat, Promoció Econòmica de l’Ajuntament, hi hagués o 
tingués un replantejament, bàsicament perquè com saben és difícil que treballadors 
estiguin en tres àmbits, no sé per exemple en les vacances és difícil perquè hi ha 
diferents comandaments i cal una distribució; nosaltres en aquests moments creiem 
que l’estructura de la Fundació Sant Cugat Actiu està en entredit i considerem que cal 
un replantejament, tancament, replantejament o alguna qüestió al voltant. En aquest 
sentit comparteixo part del discurs que ha fet el company del Partit Popular també 
sobre la informació, nosaltres ens vàrem assabentar per “radio macuto” i vam fer la 
pregunta i sí que ens ho van explicar després d’haver-nos assabentat, per tant crec 
que sí que s’hauria d’haver millorat aquesta necessitat. Per tant encara hi ha un 
replantejament global que encara no estem encetant del tot, estem en un principi de 
plantejament i per tant el nostre grup s’abstindrà en aquesta votació perquè encara no 
hem arribat al final. Nosaltres considerem que sí que cal un reforçament en l’àmbit de 
Promoció Econòmica i els citaré tres exemples pel qual cal, que podria ser amb una 
promoció interna o amb un concurs, per nosaltres el que és necessari i imprescindible 
és que hi hagi un concurs obert sinó ja no li donaríem suport i no li donaríem suport en 
el posterior nomenament, vostè ho ha dit, però m’agradaria que quedés en acta, que 
quedés clar, tenim el CIT i tenim les subvencions de risc 3 i com vostès saben la 
setmana passada es van presentar una sèrie de subvencions que vindran 
acompanyades d’altres sobre creació d’ocupació, creació d’empreses i hauran també 
subvencions sobre reducció d’IBI en determinades actuacions i sembla mentida però 
les coses s’han de fer i algú les ha de fer o algun equip les ha de fer, i nosaltres 
donarem suport a que l’equip de Promoció Econòmica tiri endavant, augmenti, tot i el 
que els hi dèiem que cal encara un replantejament sobre aquest triangle que comença 
a prefigurar-se clarament avui i en el passat i per tant el nostre grup s’abstindrà en 
aquesta ocasió. 
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nosotros 
llevamos apenas un año, desconocemos la persona de Luís Fernández, es más ni 
siquiera nos enteramos cuando hace unos seis meses, creo recordar, que en la Junta 
de Portavoces se nos informó que se le había echado o se había ido, perdón, se 
había ido, disculpad la terminología, por tanto entendemos que no era una persona de 
suficiente relevancia o importancia ni su trabajo era fundamental para este 
Ayuntamiento puesto que nadie lo echó en falta. Aprobar un nuevo cargo de confianza 
cuando desconocemos completamente el trabajo de la Fundación porque no se nos 
ha presentado en ningún momento qué hace, en qué repercute, o cual es la finalidad 
de la misma, nos parece desacertado como mínimo en este Pleno; podríamos haberlo 
pospuesto al Pleno de septiembre y haber acertado la presentación que nos brindaba 
la Sra. Fortuny que nunca ha llegado de momento. Por tanto más aún cuando 
estamos promocionado a una persona, un Teniente de Alcalde para que ocupe el 
cargo de Teniente de Alcalde de Promoción Económica entendemos que promocionar 
y aprobar dos salarios directivos para el mismo tipo de trabajo nos parece 
desacertado. Nosotros votaremos no. 
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Doncs una mica també en la línia d’abans, aquí sumat a que nosaltres la Fundació 
Sant Cugat Actiu no la vàrem veure clara en el seu moment, no hem vist clar la feina 
que ha fet i no vèiem clar per què la  feina de promoció econòmica no es pot fer des 
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del mateix ajuntament, entenem que hi ha mecanismes que així ho faciliten i per tant 
hagués sigut òptim que des del principi així hagués estat, entenem que el sou també 
està fora de barem i sí que celebrem que aquesta funció torni una altra vegada a 
l’ajuntament però en tot cas votarem en contra pels antecedents perquè no podem fer 
una altra cosa. 
 

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

CRISTINA PARAIRA: Em sap greu el to que ha utilitzat Ciutadans, crec que totes les 
persones es mereixen respecte i vostè avui ha parlat d’una que no es pot defensar 
aquí. Vostè ha dit que no se’l troba a faltar amb un to despectiu que espero que no es  
trobi vostè que alguna vegada parlin així de vostè. 
 

El que estem aprovant és la plaça de sots direcció de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, no de la Fundació ni rés d’això, és una plaça de sots direcció amb 
dedicació exclusiva dintre de Promoció Econòmica. A la junta de portantveus ho 
vàrem comentar, molts de vostès van expressar el que ara han expressat, la Tinent 
d’Alcalde Carmela Fortuny es va comprometre a fer un monogràfic respecte el tema 
de la Fundació, però sí que voldria que quedés clar que no és un càrrec de la 
Fundació. El Sr. Lluís Fernández va plegar perquè ell va voler, ens ho va comunicar, 
del que diuen que no es va tractar jo vaig traslladar els seus comentaris al Carles 
Brugarolas, Tinent d’Alcalde, i li vaig dir escolta han comentat això, vols dir que no es 
va explicar? vols dir que sí?  suposo que ja se’ls hi acabarà de comentar el tema, però 
el que fem és el sou del Sr. Lluís Fernández s’ha deixat de pagar, és una despesa 
menys que tenim, el que fem no és que estiguem duplicant, el que fem és que ara 
aprovem una plaça de Sots director de Promoció Econòmica degut a l’empenta que 
volem que es porti des de l’Ajuntament, com deia la CUP és un càrrec de 
l’Ajuntament, on el control serà des de l’Ajuntament, no a través de la Fundació. 
Pensem que és una àrea estratègica per la nostra ciutat i és l’impuls que li volem 
donar. 
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Si me he 
referido en términos despectivos al Sr. Luís Fernández pido disculpas porque no era 
mi intención, sin embargo era mi intención poner en evidencia que no se ha 
preocupado el equipo de gobierno de informar de este baja tan sensible como parece 
ser. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li acceptem les disculpes perquè s’ha entès així 
Sr. Ciprián, i en tot cas nosaltres millorarem els nostres sistemes d’informació si és 
que realment des de l’Àrea no se’ls va informar adequadament. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      11 (Convergència) 

Vots en contra: 10 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i PSC) 

Abstencions:      4 (ERC-MES i PP) 

 

 7.- MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 

MUNICIPALS DE CARÀCTER PERMANENT. 
 
 Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària de data 26.06.2015 va 
aprovar l’estructuració de les Comissions Informatives municipals de caràcter 
permanent amb la corresponent denominació i àmbit material de competències 
d’estudi, informe, consulta i dictaminació dels assumptes sotmesos al Ple municipal, i 
havent-se aprovat amb posterioritat modificacions parcials del cartipàs municipal a 
través de les corresponents Resolucions d’Alcaldia, esdevé necessari adaptar la 
denominació de les Comissions Informatives inicialment creades, així com ajustar de 
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manera congruent els seus àmbits materials de competència, i d’altra banda en base 
a criteris organitzatius es considera procedent de reduir el nombre de Comissions 
Informatives tot passant de les 8 actuals a 6 Comissions amb coetània reconfiguració 
en la part necessària dels àmbits materials de competència. 
 
 Per tot l'anterior s'eleva al Ple municipal la següent proposta: 
 

 - MODIFICAR PARCIALMENT la denominació i correlatius àmbits materials de 
competència de diverses Comissions Informatives, tot resultant el següent quadre 
refós amb incorporació de les corresponents modificacions que es remarquen en lletra 
cursiva: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ENTORN URBÀ I MOBILITAT, MEDI AMBIENT I 

SEGURETAT CIUTADANA   

 
Presidència: Cristina Paraira i Beser 
 
Vocals:                           Suplents:  Grup municipal: 
Joan Puigdomènech   Mayte Pérez   (Convergència) 
Núria Gibert    Ramon Piqué           (CUP) 
Aldo Ciprian        Munia Fernández-Jordán        (C’s) 
Èric Gómez                         Ferran Villaseñor                    (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez   Roser Casamitjana          (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -    (PSC) 
Àlvaro Benejam    - - - -   (PP) 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA, PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, ESPORTS, JOVENTUT I RECURSOS HUMANS 

 
Presidència delegada:  Carmela Fortuny i Camarena 
 
Vocals:                            Suplents:  Grup municipal: 
Eloi Rovira    Susanna Pellicer  (Convergència) 
Ramon Piqué    Ignasi Bea           (CUP) 
Sergio Blázquez    Aldo Ciprian           (C’s) 
Èric Gómez                           Mireia Ingla                             (ERC-MES) 
Roser Casamitjana   Ramon Gutiérrez          (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -           (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -           (PP) 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Presidència delegada: Damià Calvet i Valera 
 
Vocals:                           Suplents:   Grup municipal: 
Carles Brugarolas   Cristina Paraira   (Convergència) 
Ignasi Bea    Núria Gibert          (CUP) 
Sergio Blázquez   Munia Fernández-Jordán       (C’s)  
Ferran Villaseñor   Mireia Ingla           (ERC-MES) 
Roser Casamitjana   Ramon Gutiérrez          (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -           (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -           (PP) 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 

SOCIAL, COOPERACIÓ, HABITATGE, EDUCACIÓ, UNIVERSITAT,  FAMILIA I 

OCUPACIÓ 
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Presidència delegada: Susanna Pellicer i López 
 
Vocals:                          Suplents:   Grup municipal: 
Esther Salat    Eloi Rovira   (Convergència) 
Núria Gibert    Ramon Piqué           (CUP) 
Munia Fernández-Jordán  Sergio Blázquez          (C’s)   
Mireia Ingla                         Ferran Villaseñor                    (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez   Roser Casamitjana          (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -           (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -           (PP) 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ, GOVERN 

OBERT, COMUNICACIÓ I COMERÇ  

 
Presidència delegada: Joana Barbany i Freixa 
 
Vocals:                           Suplents:  Grup municipal: 
Mayte Pérez    Damià Calvet  (Convergència) 
Ignasi Bea    Núria Gibert          (CUP) 
Aldo Ciprian    Sergio Blázquez         (C’s) 
Ferran Villaseñor   Èric Gómez              (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez   Roser Casamitjana         (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -   (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -   (PP) 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

 
Presidència : Joan Puigdomènech i Franquesa 
 
Vocals:                           Suplents:  Grup municipal: 
Joana Barbany   Eloi Rovira  (Convergència) 
Ramon Piqué    Núria Gibert          (CUP) 
Munia Fernández-Jordán    Aldo Ciprian          (C’s)  
Mireia Ingla     Èric Gómez              (ERC-MES) 
Roser Casamitjana   Ramon Gutiérrez          (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -          (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -          (PP) 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CRISTINA PARAIRA: El que fem és que com que ha canviat el cartipàs les 
Comissions Informatives també canvien. Resumint és que abans n’hi havia 8, ara n’hi 
ha 6. Cinc correspondrien a cada Tinència d’Alcaldia més una de Participació que ja hi 
era abans i que aquesta es manté. Cada partit polític ha nomenat els representants 
que han volgut que assisteixin a cada Comissió Informativa, tant com a titular i com a 
suplent, en quedarien 5 presidides pels 5 tinents d’alcalde i amb un vocal de cada 
grup polític. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:    2 (C’s *) 

Abstencions:       2 (PSC i PP) 
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(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la regidora Sra. Munia 

Fernández-Jordán. 

 

8.- MOCIÓ SOBRE MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 

REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS I 

ENS O ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS. 

 
 Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 20.07.2015 va aprovar la 
designació de representants municipals en organismes autònoms municipals i ens o 
associacions supramunicipals, i havent-se aprovat amb posterioritat modificacions 
parcials del cartipàs municipal a través de les corresponents Resolucions d’Alcaldia, 
esdevé necessari introduir alguns canvis en les corresponents designes, i en 
conseqüència procedeix ara d’elevar al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

 - MODIFICAR parcialment als següents representants del Consistori en els 
corresponents òrgans col·legiats de les persones jurídiques o entitats així mateix 
indicades, tot figurant en lletra cursiva i color verd les modificacions introduïdes: 
 

INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE 

LA INFORMACIÓ (IGEPESI): 
 

Consell General: 
 
Presidència:   
Mercè Conesa i Pagès 
 
Vicepresident 1r: 
Joana Barbany i Freixa 
 
Vicepresident 2n: 
Damià Calvet i Valera 
 
Carmela Fortuny i Camarena (Convergència) 
Aniol Pros i Tàrrega (CUP) 
Sergio Blázquez Aguirre (C’s) 
Pilar Gibert (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez Illana (ICV) 
Roman Escuer  (PSC)  Vicenç San Francisco (suplent) 
Álvaro Benejam Peretó (PP) 
 

Consell Rector: Integrat, entre d’altres, pels mateixos membres del Consistori     
designats pel Ple per formar part del Consell General. 
 

PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA: 
 
Damià Calvet i Valera i Joana Barbany i Freixa. 
 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA  

 
CONSELL METROPOLITÀ DE L’AMB. 

 
Cristina Paraira i Beser 
Carmela Fortuny i Camarena 
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(L’Alcaldia forma part també del Consell Metropolità com a membre nat). 
 

CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE L’EIX B-30, 

SANT CUGAT, RUBÍ I CERDANYOLA: 

 
Joana Barbany i Freixa 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 
 
Presidència-delegada: Damià Calvet i Valera  
 
Vocals: Un regidor de cadascun dels grups polítics del Consistori. 
 
Carmela Fortuny i Camarena (Convergència) 
Ignasi Bea Seguí (CUP) 
Sergio Blázquez Aguirre (C’s) 
Ferran Villaseñor Romero (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez Illana (ICV) 
Pere Soler Artalejo (PSC) 
Álvaro Benejam Peretó (PP) 
 

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS SA: 
 
Joana Barbany i Freixa 
 

AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU): 
 
Cristina Paraira i Beser 
Damià Calvet i Valera 
 
Observació: En el cas de designar-se dos regidors, segons els estatuts de l’AMTU 
només tindran un vot. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CRISTINA PARAIRA: Aquest punt també correspon a diferents canvis quant a la 
representació en aquests instituts, o òrgans, o associacions supramunicipals, que en 
aquest cas els canvis corresponen a diferents membres de l’equip de govern. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:   0 

Abstencions:       2 (PSC i PP) 
 

MOCIONS INSTITUCIONALS 
 

9.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA MILLORA DEL MANTENIMENT AL 

BARRI DE LES PLANES.  
 

ATÈS que cal vetllar per assegurar un manteniment adequat de tots els barris 
de la ciutat, sobretot d’aquells que per la seva especial orografia necessiten un 
manteniment més específic com ara les Planes i la Floresta. 
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ATÈS que existeix una preocupació creixent de la ciutadania per manca d’un 
manteniment adequat en diversos espais de les Planes: les escales de la ruta Ringo 
Rango, els espais ECO, les pistes esportives -ara espai Mossèn Pere-, etcètera. 

  

ATÈS que la particular geografia de les Planes, situades al mig de la Serra de 
Collserola, genera dificultats de mobilitat per al veïnat del barri, tant si es desplacen en 
transport privat com si ho fan en transport públic, i que aquests problemes s’agreugen 
quan no es desenvolupa un manteniment adequat de l’entorn: com ara de les voreres, 
de les places d’aparcament, de l’asfaltat dels carrers o dels cablejats elèctrics. 

 

ATÈS que a les Planes viu gent gran que depèn de l’autobús urbà per a poder-
se desplaçar cap a l’estació, el CAP o a comprar, i que al ser la freqüència de pas 
molt reduïda, és important garantir que a les parades hi hagi  marquesines i bancs que 
facilitin l’espera. 

 

ATÈS que la presència de porcs senglars a l’entorn de les Planes malmet el 
mobiliari i l’espai urbà. 

 

ATÈS que les Planes és un barri envoltat de bosc, la qual cosa vol dir que calen 
accions de prevenció d’incendis i, per tant, de neteja de matolls i altres. 

 

ATÈS que la particular realitat territorial del barri de les Planes, dividit entre Sant 
Cugat i Barcelona, comporta problemes en el manteniment d’alguns espais limítrofs, 
per manca de coordinació entre els ajuntaments d’ambdós municipis. 

  

ATÈS que Sant Cugat és una ciutat molt extensa i amb moltes necessitats de 
manteniment del mobiliari urbà i dels equipaments municipals, així com de neteja dels 
seus carrers i places i que, per tant, la brigada municipal molts cops no pot assumir la 
feina del centre de la ciutat i la dels districtes. 

 

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

acordi: 

 

PRIMER.- Destinar dues persones de la nova convocatòria de plans d’ocupació, 
que seran efectius en el tercer trimestre de l’any 2016, al barri de les Planes, i veure i 
analitzar d’aquesta manera, la capacitat executiva d’un equip d’aquestes 
característiques destinat íntegrament al barri de les Planes.   

 

SEGON.- Finalitzar l’estudi territorial de les tasques de la brigada per poder 
conjuntament analitzar a la Comissió Informativa de Serveis Urbans les possibilitats 
de millora del manteniment dels districtes. 

 

TERCER.-Traslladar els següents acords a la Federació d’Associacions de 
Veïnes i Veïns de Sant Cugat, a les associacions veïnals de les Planes i al Consell de 
Barri de les Planes. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Abans de llegir els acords simplement agrair i donar-los la benvinguda als veïns de les 
Planes que avui han baixat per escoltar aquesta moció institucional fruit d’aquesta 
reivindicació històrica del barri de les Planes que avui podrem dur a terme, i agraeixo 
també a la resta de grups municipals i al Govern evidentment les facilitats. 
 

(En aquests moments la regidora Sra. Ingla dóna lectura a la part 

dispositiva de la moció). 
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MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 

 

 10.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP I C’s PER A 
INSTAR A LA GENERALITAT A AUGMENTAR EL NÚMERO D’EFECTIUS DE 
MOSSOS D’ESQUADRA A SANT CUGAT. 
 

CONSIDERANDO que a pesar de no tener los habitantes de Sant Cugat 
sensación de inseguridad, los delitos por robo con violencia y el allanamiento, entre 
otros, son casos demasiado habituales en nuestra ciudad. 
 

CONSIDERANDO también demasiado habituales algunos problemas de 
incivismo, por otro lado habituales en muchas ciudades de Cataluña, éstos son un 
campo en el que hay mucho camino que recorrer, siendo la policía un instrumento 
fundamental. 
 

CONSIDERANDO que según el acuerdo 154/VI del Parlamento de Cataluña de 
mayo de 2002, se establece una ratio de 2,5 Mossos d’Esquadra por cada 1.000 
habitantes. 
 

CONSIDERANDO que Sant Cugat tiene una población, que todos los años 
aumenta, cercana a los 90.000 habitantes en una extensión de más de 48 km2. 
 

CONSIDERANDO que Sant Cugat cuenta con 69 Mossos d’Esquadra, según 
respuesta parlamentaria. 
 

CONSIDERANDO que Sant Cugat tiene una ratio de 1,84 policías por cada 
1.000, la tercera más baja de toda Cataluña según datos de la propia Generalitat. 
 

CONSIDERANDO que este déficit de efectivos policiales supone un riesgo 
eventual, además de un incumplimiento de las competencias básicas que por ley tiene 
atribuidas la Generalitat, que puede mermar la capacidad operativa de los agentes, en 
caso de emergencia y/o a la hora de garantizar la seguridad y el orden en Sant Cugat. 
 

Los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos proponen al 
Pleno del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS: 
 

Primero.- Denunciar la situación de riesgo eventual que supone el déficit de 
efectivos policiales de Mossos d’Esquadra en Sant Cugat del Vallès. 
 

Segundo.- Instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar el número de 
efectivos de Mossos d’Esquadra destinados a Sant Cugat hasta cumplir la ratio de 2,5 
policías por cada 1.000 habitantes. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Esta moción la hemos presentado para poner de relieve el problema que tenemos con 
la falta de efectivos en Mossos d’Esquadra. También tenemos el problema de los 
agentes de la Policía Local, que también estamos por debajo de los ratios necesarios. 
Es nuestra opinión, nuestro modo de verlo. Pero en este caso nos referimos a los 
Mossos, porque el problema ya viene de lejos. En Sant Cugat, según preguntas del 
Partido Popular en el Parlament de Catalunya al Conseller correspondiente, siendo un 
municipio que tiene casi 90.000 habitantes y con una extensión de 48 km2, bastante 
extenso, tenemos 72 Mossos d’Esquadra. Esta información es de final de junio de 
2016, tenemos 72 Mossos d’Esquadra. Esta dotación de Mossos d’Esquadra está 
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muy por debajo de la ratio que la Generalitat de Catalunya ha fijado orientativamente 
en 2,5 agentes por cada 1.000 habitantes. Nosotros, en Sant Cugat, de aplicarse esta 
ratio, de aplicarse este ratio de 2,5 agentes por cada 1.000 habitantes tendríamos que 
tener 220 agentes. Por tanto, estamos al 33% de agentes de lo que deberíamos tener 
según la ratio de la Generalitat. Es verdad que Sant Cugat tiene una composición, el 
municipio tiene una composición de población y unos datos de delincuencia que no 
están por encima de otros municipios, pero también es verdad que en el último año 
han aumentado estos datos de delincuencia y que además esa delincuencia, en 
muchas ocasiones y en momentos diferentes del año, se focaliza en algunos puntos 
concretos del municipio. Toda esta información dada por los Mossos d’Esquadra, 
evidentemente. Según el informe del Director General de los Mossos d’Esquadra, 
Albert Batlle, entregado al Parlamento de Catalunya el 4 de julio de 2016, hace 
escasos días, Sant Cugat cuenta con un ratio de 1,84 efectivos policiales por cada 
1.000 habitantes, sumando Policía Local y Mossos d’Esquadra, 1,84, muy por debajo 
del ratio que se acordó en el propio Parlament de Catalunya en el año 2002, que es de 
4,5 por cada 1.000 habitantes. Lo que queremos evidenciar es que este déficit del 
número de agentes de Mossos d’Esquadra va en detrimento de la seguridad y no 
queremos ser alarmistas y siempre se nos dice que no hay que causar alarma, que 
todas estas cosas causan alarma. No queremos ser alarmistas, pero lo que queremos 
es que se cumplan los ratios porque delitos hay, y como hay delitos queremos que 
haya menos y queremos que la delincuencia tenga más dificultades para operar en 
Sant Cugat y como se producen muchos robos y además son de una tipología 
concreta, actúan en casas, Sant Cugat es un municipio extenso como ya hemos 
dicho, y tiene problemas para cubrir toda la geografía pues la Policía tiene que tener 
más efectivos y si hay más efectivos hay menos robos, porque la presencia policial 
siempre evita que haya más robos.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, 
últimamente estamos viviendo algunos episodios en nuestra ciudad de inseguridad 
ciudadana. El último, bastante rocambolesco, como las patrullas ciudadanas que se 
están organizando en la calle Brasil, donde en el último mes han sido robados 6 de las 
10 casas colindantes. No menos grave por ejemplo es el hecho de que en Valldoreix 
haya vecinos que tengan que pagar seguridad privada de su bolsillo, cuando están 
pagando unos impuestos para tener ese servicio. Recordar que nosotros, hace cosa 
de un año, cuando entramos solicitamos incrementar las patrullas y la vigilancia en 
Valldoreix y sin embargo hasta la fecha no se ha puesto ningún remedio y estamos 
directamente en las mismas que hace un año, con los mismos asaltos sino más. 
Quisiera recordar una serie de artículos publicados en periódicos de tirada nacional: el 
Conseller de Interior de Junts pel Sí, Sr. Jordi Jané, solicita al Ministerio del Interior un 
aumento de efectivos para pasar de los 17.000 a los 18.267. Esto es de enero de 
2016. Mayo de 2016: el Conseller de Interior, Jordi Jané, creará más de 400 plazas de 
Mossos que estarán en la calle en el 2018. Conocemos perfectamente que la Policía 
Autonómica trabaja por distritos y en el caso de Sant Cugat protege también a otras 
poblaciones colindantes. Somos conscientes que la zona del Vallés es una zona 
amplia y que tenemos diferentes ciudades y diferentes densidades de población. Sin ir 
más lejos, C’s ha pasado en los últimos, perdón, Sant Cugat ha pasado en los últimos 
años hasta la población de 88.000 habitantes y eso es un incremento de población 
que justifica la presencia mayor de Policía, Mossos d’Esquadra. Por este motivo 
debería ser normal que esta moción fuera apoyada por la mayoría de los Grupos 
políticos, ya que la presencia de una dotación mayor de Policía reafirma la seguridad 
de nuestro municipio, provocando además ningún gasto adicional para las arcas del 
Ayuntamiento.  
 

TORN DE POSICIONAMENT 
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. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
començarem pel costat. Home! No és qüestió de crear alarma. Vull dir, quan un 
Consistori demana més recursos de Mossos d’Esquadra és perquè com si hi hagués 
una alarma i que ens estem quedant sense efectius. Vostès dos, precisament, formen 
part de la Comissió Informativa, bé, vostè no Sr. Aldo, però formen part de la 
Comissió Informativa i que se’ls explica fil per randa quins són els índex i les 
comparatives que hi ha, any rere any, vostè també porta anys, per tant, nosaltres 
veiem que Sant Cugat és una ciutat tranquil·la i que en aquest sentit no ens hem de 
preocupar. També hem pogut, no és la primera vegada que nosaltres assistim a la 
informació que se’ns diu com es va realitzar el desplegament de Mossos d’Esquadra, 
tenint present una visió més global i tenint unes unitats en territoris com ara Sant 
Cugat o Rubí, que Sant Cugat depèn de la Comissaria de Rubí, però en canvi amb 
una alta facilitat pel desplaçament de manera ràpida i efectiva, com s’ha demostrat en 
controls precisos de trànsit mateix o amb actuacions que han fet els Mossos 
d’Esquadra, també a la nostra ciutat. Òbviament és millorable, tot és millorable, però 
posant més policies no garanteix que hi hagi més seguretat en el nostre municipi i 
mes amb l’extensió que tenim al nostre municipi. El discurs aquest de més seguretat, 
home, potser ens hauríem de mirar tots una mica el melic i veure quines són les 
responsabilitats que tenim en els diferents Governs i en els diferents nivells, quan 
vostès mateixos són els que limiten l’accés a nous funcionaris en aquest sentit. El seu 
Govern és el que va limitar les places de funcionariat per a poder crear noves places 
per a poder desplegar, ja no només de Policia sinó també de bombers, de metges, de 
professors, etcètera, etcètera. Per tant, el primer que haurien de fer és traslladar 
aquesta petició al Govern interí, funcional o digui-li com vulgui, del Sr. Rajoy, però clar, 
ja fa anys que això està. Per tant, nosaltres entenem que no hi ha una demanda en 
aquests moments, també entenem i així li hem fet arribat al Sotsinspector de la Policia 
d’aquí de Sant Cugat, que funciona bé, que hi ha una bona coordinació entre Policia 
Local i Mossos d’Esquadra, que en definitiva és la Policia de Catalunya, en això es 
basa, en un sol criteri, i que en aquest cas doncs creiem que a Sant Cugat sí que tots 
voldríem més policia, però potser en comptes de demanar més efectius persones el 
que hauríem de demanar són més eines que en aquest moment sí que tenen certa 
mancança, instruments, vehicles, material, armilles, etcètera, etcètera. Per tant, 
nosaltres entenem, focalitzaríem més l’increment per part dels recursos en aquest 
sentit que no pas per demanar els efectius a la nostra ciutat.  
 

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

EUiA: Nosaltres en principi no donarem suport a aquesta moció com ja vàrem 
anunciar a la Comissió Informativa de Seguretat i no ho farem perquè li trobem certes 
contradiccions. És una moció que reconeix que a Sant Cugat no hi ha sensació 
d’inseguretat però que en canvi són necessaris més efectius policials per evitar casos 
d’incivisme. Llavors potser el que necessitem realment és un policia a cada carrer per 
evitar doncs que ningú faci malbé el material urbà i que no entrin a robar a les cases. 
Total, que nosaltres en principi la trobem poc efectiva i el que sí que veiem és que és 
un tema recurrent que el PP va traient sobre la inseguretat en aquest Ple, tot i 
reconèixer, com diuen ells, que els habitants de Sant Cugat no tenen sensació 
d’inseguretat però que en canvi hi ha una situació de “riesgo eventual por el déficit de 
efectivos”. Nosaltres, en tot cas, demanaríem un augment dels efectius policials quan 
les dades que se’ns donin doncs demostrin d’una forma contundent que realment els 
necessitem i, en qualsevol cas, nosaltres, ho hem dit sempre i continuem dient, 
apostem per una Policia Local de proximitat.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
jo no entenc aquesta obsessió que tenen per dir que a Sant Cugat necessitem més 
policies, sincerament és que no sé on viuen, vull dir, conec Sant Cugat i parlem amb 
els veïns tots plegats i en cap cas a ningú de nosaltres ens arriba aquesta percepció 
de que Sant Cugat “Ciudad sin Ley”, no ho entenc. Miri, a més, a banda d’això, és a 
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dir, que aquesta percepció vostès la tenen esbiaixada, després intentaré entendre el 
per què, però d’entrada dir-los que a més ho saben, perquè participen de les 
Comissions Informatives on ho expliquen, doncs que els Mossos d’Esquadra, és a dir, 
la nostra Policia Nacional, és una policia integral i que col·labora, col·laborativa amb 
les altres policies que tenim al país, és a dir, sobretot amb les Policies Locals. 
Treballen conjuntament, es coordinen i ho fan de manera que comparteixen 
competències, de manera que no s’entén la feina d’un sense la feina de l’altre. Tenen 
una estructura organitzativa, la del Cos dels Mossos, per tal de poder fer les seves 
funcions de forma correcta que es divideixen en diferents òrgans de manera que el 
què ens afecta en aquest cas concret és l’òrgan de la Regió Policial, que afecta a 
àmbits supramunicipals. Nosaltres formem part d’una d’aquestes Regions Policials, en 
concret formem part de la Regió Metropolitana Nord. És una entitat que està 
organitzada de manera que les seves pròpies funcions i les àrees d’intervenció com si 
fossin una sola unitat. Hem de saber i de fet això vostès ja ho saben, que no tots els 
Mossos que fan accions a Sant Cugat, que treballen aquí, que intervenen a Sant 
Cugat, són de la Comissaria de Sant Cugat. Per exemple, serveis d’investigació, 
informació, antiavalots, patrulles de trànsit, formen part d’aquesta Regió, que a cada 
moment que Sant Cugat té necessitat, com altres municipis, perquè aquí intentem 
anar una mica més enllà, donen suport a les diferents Comissaries. Val? I aquesta 
demanda que han fet vostès i per part de C’s, no té cap fonament, perquè vosaltres ni 
tan sols us heu dignat a parlar amb l’Inspector en Cap dels Mossos, dels Mossos de 
Sant Cugat, perquè jo he parlat aquest matí, he preguntat si PP i C’s ha parlat amb 
vosaltres i vosaltres esteu demanant aquests i no ho heu fet. Vosaltres no teniu ni tan 
sols en compte els òrgans que per la Llei de Seguretat Pública són obligatoris en 
aquesta matèria, en primer lloc, la Junta Local de Seguretat i la Mesa de Coordinació 
Operativa, que en cap cas han demanat, en cap cas, la necessitat de que tinguem 
més agents i, evidentment, insisteixo amb el que he dit al començament, jo no entenc 
on viuen. Escolti, si vostès el que volen és un Policia davant de casa seva doncs 
s’hauran de pagar seguretat privada perquè la resta considerem que no és necessari i 
que estan fent, un cop més, demagògia amb aquest tema.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, el nostre vot és contrari a l’increment d’efectius policials al municipi, no 
considerem que l’increment policial sigui sinònim de major seguretat. Ens crida també 
l’atenció que en el text de la moció, tal com han fet els companys d’ICV-EUiA doncs 
reconegui que els habitants no tenen sensació d’inseguretat, la qual cosa contradiu, al 
nostre entendre, la mateixa proposta de la moció. No volem, però, menystenir els 
incidents i delictes que es poden produir al municipi, però entenem que abordar el 
tema de la seguretat passa també per obrir més tard o més d’hora un debat sobre el 
model de seguretat a la ciutat. En el Ple passat, si vostès recorden, ja es va debatre 
sobre l’ús d’armes elèctriques i en ocasions anteriors, des de Grups diferents, s’ha 
posat èmfasi sobre altres aspectes relacionats amb la seguretat, independentment de 
com es van resoldre aquestes qüestions, pensem que fóra bo iniciar aquest debat des 
de les seves diferents vessants, com podien ser com entenem quin hauria de ser un 
model policial de proximitat, per exemple, o aprofundir en la mediació com a eina de 
resolució de conflictes o una major formació i especialització per les persones 
relacionades amb la seguretat o quins recursos. Potser podríem aprofitar avui que 
tenim al Sr. Jaume González, o teníem, és que abans l’he vist allà, convidar-lo a iniciar 
aquest debat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Li traslladem. Sra. Paraira, té la paraula.  
 

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

CONVERGÈNCIA: Avia’m, entenem que aquest és un tema que preocupa al Partit 
Popular i en aquest cas també a C’s i evidentment als veïns que en algun moment han 
sofert un robatori o un ensurt. Nosaltres a la Comissió Informativa ja vàrem anunciar, 
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o a la Junta de Portaveus, ara no recordo, que votaríem en contra d’aquesta moció, 
però sí que ens agradaria que entenguessin que amb totes les explicacions que s’han 
donat ara, del funcionament, de com es funciona. A veure, nosaltres sí que volem i 
que quedi clar, doncs tenir els Mossos que siguin necessaris per a la nostra ciutat i pel 
nivell de seguretat de la nostra ciutat. Les dades que tenim en aquests moments, que 
malauradament doncs hi ha robatoris i hi ha incidents que quan els pateixes doncs 
potser ara dius, ostres, jo em sento malament, o ara no volen demanar, sinó que crec 
que hem de fer i una mica recollint el discurs de tots els companys, regidors, que han 
parlat abans, avia’m, tal com està organitzat, si és necessari i això ens ho van explicar 
també a la Comissió Informativa, doncs els efectius que fossin necessaris vindrien al 
nostre municipi per a fer-ho. Una altra cosa és que no haguem d’incidir en com ha dit 
la Sra. Ingla, en la Junta Local de Seguretat, o en la Mesa de Coordinació Operativa 
en la que es va treballant de manera coordinada i també, si cal, insistir a nivell de 
Conselleria, doncs si es detecta un problema, o un malestar o un augment d’alguna 
situació que ens pugui fer estar alerta, actuar. Ara, a cop de moció tampoc no 
aconseguirem que se’ns donin els efectius que nosaltres o que, en aquest cas, els dos 
Grups proposants creuen. Crec que ho podem anar treballant, que si vostès volen que 
insistim més i repassem tot el tema de ràtios per vostès estar més tranquils o per a 
més aprofundiment en les ràtios o en els efectius que ens corresponen o també en el 
model o com ho tenim plantejat, doncs fem-ho, i si realment 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 es faria des de la 
Conselleria és mirar les nostres dades i que tampoc aconseguiríem res, quan 
robatoris hi ha i quan patiment i malestar per algunes persones s’està produint. 
Parlem-ho d’una manera més dialogada o plantegem a veure com ho podem fer.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno, empezaré por el final, con la Sra. Paraira, que le quería contestar. Las ratios 
se puede hacer dos cosas con ellas: cumplirlas o no cumplirlas y nosotros no las 
cumplimos. Ahora veremos si eso afecta o no a Sant Cugat el que no las cumplamos, 
porque no las cumplimos, es un hecho objetivo que no tiene discusión, no las 
cumplimos, vale. Son las de la Generalitat, no me las invento ¿Pueden venir policías 
de otros municipios? Sí, pueden venir policías de otros municipios, cuando vienen el 
delito ya se ha producido. Entonces, en el año 2012, según respuesta del Conseller 
Jané a pregunta del Partido Popular, en el Parlament, el número de robos en 
domicilios de Sant Cugat, robos con fuerza, en el 2012 fue de 294, en el 2013 de 357, 
en el 2014 de 351, en el 2015 461. Ahora ya pegamos un salto cuantitativo hacia 
arriba y en el 2016, de enero a mayo, llevamos 305. Si hiciéramos una suposición y 
mantuviéramos este ritmo hasta diciembre tendríamos 732. No sé si llegarán a 
producir, espero que no, ojalá que no, pero el ritmo que llevamos es este en el año 
2016. Los datos no me los invento yo, el Conseller Jané, que es la persona 
responsable de seguridad en Catalunya. Al PSC le diría que la ley que hizo el Partido 
Popular para limitar la contratación de funcionarios no afecta a la Policía, porque la 
propia ley prevé que se puedan contratar funcionarios para la Policía.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En 
casos d’excepcionalitat. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Y 
este lo es. La seguridad es un caso de excepcionalidad, evidentemente, por lo tanto, 
no me sirve la respuesta. Y a ICV-EUiA les diría y a ERC-MES les diría que nosotros 
decimos que no hay una percepción de inseguridad en el municipio, bueno, eso son 
las noticias que nos hacemos eco de las noticias que se publican el TOT, porque ellos 
dicen que no hay una sensación de inseguridad en el pueblo, pero nosotros lo que 
tenemos son vecinos concretos que nos van diciendo, oye esto no puede ser, esto no 
está bien, me han entrado en casa. A mí me han entrado en casa dos veces, no sé, 
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no sé si es que estoy dentro de un colectivo especial a por el que van, no lo sé, pero 
vamos, me han entrado en casa dos veces, no sé si estoy dentro del ratio o fuera, 
pero vamos, son peticiones concretas de vecinos y de barrios concretos que tienen 
una falta de seguridad. Este fin de semana no sé si ha habido alguno, pero el pasado 
hubo un robo con fuerza en una casa, y este fin de semana, perdón, ha habido un 
intento de robo que ha sido frustrado por los propios vecinos, porque avisaron a la 
Policía que llegaron al cabo de un rato, cuando los ladrones ya se habían ido, porque 
empezaron a hacer ruido. Bueno, esto pasa cada fin de semana en según en qué 
sitios. ¿Es focalizado? Pues sí, es focalizado, y a lo mejor es ahí donde hay que 
incidir, pero bueno, pero pasa, eso no quiere decir que no pase. Sí, en general está 
bien, si en general sí, pero hay focos concretos donde hay problemas más altos de lo 
normal y aquí están los datos, no me los invento, los dice el Conseller Jané que es de 
su propio partido. Decía el Sr. Piqué que había que hablar del tema y que podíamos 
ver las fórmulas en cómo se puede mejorar la Policía de proximidad, por ejemplo, y 
que nosotros no tenemos ningún problema en eso. O sea, siempre vamos a estar 
abiertos a debatir sobre ese tema y a proponer nuestras propuestas y a debatirlas con 
ustedes en lo que haga falta.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, yo 
no entraré a debatir uno a uno todos los Grupos, lo que sí que me gustaría hacer un 
pequeño recordatorio y es que desde el principio de legislatura hemos estado 
hablando con el Grupo del equipo de Gobierno, sobre el aumento de la Policía Local. 
Eso según los números que ustedes presentan de pasar a 125 unidades de… 
efectivos, perdón, de Policía Local, significaría un incremento de medio millón de 
euros calculado, según los salarios que están a disposición de todos los Grupos 
municipales. La opción que estamos presentando con esta moción es una moción que 
es bastante más económica ya que sería la intervención de Mossos o la participación 
de Mossos más activamente en la seguridad del municipio y eso es lo que hace falta, 
que la Policía esté en la calle. Podemos tener 300 policías metidos en la Comisaría 
que no sirvieran para nada, si no tenemos Policía en la calle automáticamente no 
habrá seguridad.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Dues 
qüestions: deia que no es pot incrementar la funció pública a no ser que siguin temes 
d’excepcionalitat i Sant Cugat no és una excepcionalitat. Apart de que el propi 
desplegament de Mossos d’Esquadra, diríem, podríem dir, escolti’m, incrementem 
1.000 efectius de Policia de Mossos d’Esquadra, però a lo millor a Sant Cugat igual li 
tocarien 2 o 3 Mossos d’Esquadra per la ràtio, el què passa és que tenen la capacitat 
de desplegament i d’intervenció ràpida i que nosaltres creiem que aquest model està 
funcionant en aquest sentit. Per tant, el Partit Popular té l’aixeta tancada perquè Sant 
Cugat no és una excepcionalitat. El fet de que sigui focalitzat, i no li nego, que poden 
haver-hi focus delictius en determinats llocs de Sant Cugat, però possiblement el què 
hem de fer és una intervenció focalitzada també. Si no recordo malament, en aquesta 
zona també s’hi va posar una càmera de seguretat o hi ha previst posar-hi una 
càmera de seguretat com s’han posat. Doncs hem d’anar a buscar aquells recursos 
que d’alguna manera facin que aquells delictes deixin d’existir. I ja està, senzillament 
veure que la Policia Local s’incrementa perquè és un compromís i perquè a més 
havíem parlat d’aquests temes, doncs perfecte. 
 

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

CONVERGÈNCIA: Sí, només fer el recordatori. Avia’m, la seguretat absoluta no 
existeix per molt que tinguéssim els 1.000 Mossos d’Esquadra potser també es 
donaria algun incident. I després que, tampoc no volem viure en un Estat Policial. Una 
altra cosa és que s’ha de dimensionar bé el nombre d’efectius policials, sigui dels 
Cossos Policials que sigui, d’acord amb les necessitats del municipi i això en el Ple no 
és on es fa, per tant, podem anar parlant d’aquests temes i està molt bé que expressin 
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la preocupació i mirarem de treballar-ho bé i per a millorar, però crec aquest debat ni 
el tema de la seguretat el solucionarem aquí anant dient uns que sí i uns que no. 
Nosaltres revisarem els temes de ràtios, perquè no són les dades que a mi em 
consten, ara en la intervenció anterior que ha dit, ho revisarem per a treballar-ho 
conjuntament i veure que anem tots orientats en la mateixa línia. 
 

 (En aquests moments, essent les 20,44 hores, s’absenta de la sessió el 

regidor Sr. Dimitri Defranc). 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:        4 (C’s i PP) 

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

Abstencions:       0 

 

11.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC I 

CONVERGÈNCIA DE SUPORT A LA MARXA SOM . 

 
La Marxa Som (www.lamarxasom.cat)  és una caminada popular que recorrerà 

totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes 
que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme 
cultural El Camí (www.elcami.cat). 
 

Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, 
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació 
al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un 
país i un món millors i per a tots. 

La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes 
aquelles persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi 
vulguin participar. 
 

A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí -  
Serveis de Participació i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL Camí 
per la qual transcorrerà La Marxa Som, alhora membre del projecte Reinicia 
Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).  

  
El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i 

senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla 
catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les 
gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, 
consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement 
dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general 
pel país des del punt de vista cultural, social i turístic. 
 

Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 
seguint l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de 
Catalunya. 
 

Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments 
d’abast nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics. 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat compta entre els seus compromisos i 
objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i 
nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible. 
 

http://www.lamarxasom.cat/
http://www.elcami.cat/
http://www.reiniciacatalunya.cat/
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Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al 
servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud 
nacional de forma col·lectiva. 
 

Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents 
maneres: 
 
a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar 

actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 

disponibilitat. 
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem. 
 

Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Sant Cugat del 
Vallès els dies 26 i 27 de juliol. 
 

Atès que aquest any és materialment impossible donar suport logístic i 
econòmic a la marxa Som, donat que finalitza aquest proper mes de juliol. 
 

Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents 

ACORDS: 
 

PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Cugat s’adhereix formalment a la Marxa 
Som perquè considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a 
la vertebració del país i perquè fomenta la democràcia participativa. 
 

SEGON.- L’Ajuntament de Sant Cugat es compromet a treballar per donar 
suport logístic i econòmic en properes edicions de la marxa. 

  

TERCER.- Traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som 
(info@lamarxasom.cat), al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a presidència de 
la Diputació de Barcelona, a presidència del Parlament de Catalunya i a Presidència 
del Govern de la Generalitat de Catalunya.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Tal 
com s’apunta a la moció, la iniciativa de la Marxa SOM és una caminada popular que 
vol recórrer totes les comarques del Principat de Catalunya i inicialment i 
posteriorment convidar a que es faci arreu dels Països Catalans. És tota una ruta 
coneguda com El Camí. Bé, hi ha més explicacions en la moció que ara no entraré en 
detall i que té dos objectius fonamentals aquesta iniciativa: d’una banda, bé, ser un 
instrument de democràcia participativa, que és posar al servei de les persones, 
entitats i moviments socials que hi participen; i per a recollir la voluntat del poble, 
quant al model de Democràcia que volem. En arribar a les poblacions es formaran 
petites assemblees obertes a tothom per a recollir les propostes i inquietuds que el 
propi territori exposi per entre tots fer un país millor i més participatiu i cito el que 
textualment recull a la pàgina en aquest aspecte. L’altra gran objectiu és recollir les 
propostes que es vagin consensuant que recolliran adhesions que les persones que 
lliurement es vulguin comprometre a participar en una acció pacífica, col·lectiva, en 
cas que la voluntat expressada pel poble no fos respectada. Per alguns de nosaltres 
aquesta Marxa ens connecta amb la Marxa per a la Llibertat, la Marxa de la Llibertat, 
que just ara fa 40 anys va travessar el país en demanda d’Amnistia, Llibertat i la 
reivindicació de l’Estatut del 32’, com a pas previ a l’exercici d’autodeterminació. No 
podem pas dir que totes aquestes fites s’hagin assolit. Hi ha unes esmenes 
presentades per Convergència Democràtica de Catalunya, les quals les acceptem i 

mailto:info@lamarxasom.cat
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aprofitem per apuntar que la mateixa moció sense les emenes, ha estat aprovada per 
la Junta de Veïns de Valldoreix, la qual cosa permet donar resposta material a les 
peticions que els organitzadors de la Xarxa demanaven al municipi.  
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Bé, breument, manifestar el suport a la moció i agrair la 
incorporació d’aquestes esmenes i bé, donar aquest recolzament evidentment a tot 
tipus de senderisme, més quan és un senderisme de caire cultural i de cohesió social.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Només per informar que nosaltres no donarem suport, perquè la iniciativa entenem 
que ve d’entitats de caire independentista, amb les quals nosaltres no compartim 
ideari.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
molt breument. Nosaltres qualsevol entitat que demani suport a l’Ajuntament de Sant 
Cugat, vingui d’on vingui, vingui del caire que vingui, doncs és benvinguda. A més, si 
és gent que camina doncs que camini el que vulgui, que demani el que vulgui, i que 
vingui d’on vulgui. Per tant, amb això cap entrebanc. Només un matís, ens demana 
suport i no se’ns diu de què, ens demana logística i suport econòmic, sé que és molt 
prematur però no sabem el què, per tant, no podem donar suport amb una cosa que 
ens pot costar uns recursos de l’Ajuntament, que podem ser 60.000 euros o poden ser 
3.000, o poden ser 72.000 euros o no ser-ne cap o si hem de deixar un pavelló per a 
que dormin o unes rentadores per a que rentin la roba, per entendre’ns. Per tant, és 
quelcom tot indefinit de cara a l’any que ve, llavors pregaria que es deixés sobre la 
taula i de cara l’any que ve, quan sapiguem els que són, quan vinguin i què fan, doncs 
puguem tirar-ho endavant amb un suport, amb una partida extraordinària perquè ja 
veiem que aquest any ja no els agafarem. Evidentment, a ningú se li escapa que 
nosaltres no podem donar suport arreu del territori, el nostre partit no hi ha donat 
suport en aquest sentit i nosaltres tampoc votarem en contra, però per tant, estem 
contents que com això, la Flama del Canigó o si ve qualsevol altre col·lectiu a 
demanar suport a l’Ajuntament i no vull menystenir ni fer burla.  
 

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

EUiA: Nosaltres sí que donarem suport a aquesta moció, perquè creiem que la 
iniciativa que en ella es proposa té uns objectius amb els quals hi estem totalment 
d’acord, com són el foment de la participació ciutadana en relació al model de 
democràcia que nosaltres volem i, per tant, estem d’acord que l’Ajuntament s’impliqui 
malgrat en aquests moments probablement sigui una cosa inconcreta perquè segons 
se’ns va explicar les connexions no van ser totes les possibles que fos i, per tant, no 
sabem de quantes persones probablement estem parlant, de quina situació tindran, 
etcètera i probablement per aquest any no serà possible i sí que ho serà pels propers 
anys, però en qualsevol cas, donar suport a la moció com a tal i donar suport a la 
implicació de l’Ajuntament en quant es tinguin les dades concretes. 
 

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

MES: Molt breument. Convidar al company del Partit Popular que els vagi a veure 
quan caminen, caminen com tothom, de fet, amb pals alguns i altres sense, però de 
fet, fora de bromes, evidentment és una acció reivindicativa però també que combina 
una caminada pel conjunt del país. Hi ha una sèrie d’interrogants que apuntaven els 
companys, sobre, clar, no sabem exactament com, de quina manera vindran, és un 
primer any, que serà una prova de transició de cara a l’any que ve ja ho tindrem una 
miqueta més clar, i en tot cas, instar als companys de la Marxa que el més aviat 
possible ens passin les dades perquè sinó serà difícil de gestionar.  
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. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Cuando entramos en la página web de la marxasom.cat, observamos que el lema de 
bienvenida es “marxa per un nou país, on és el poble qui decideix”. Nosotros vamos a 
votar en contra de la moción y voy a aprovechar este mismo lema que ellos tienen 
para exponer nuestro posicionamiento. En primer lugar, nosotros no apostamos por 
un nou país, probablemente porque los nacionalistas refiriéndose a país se refieren a 
Catalunya, que a la postre es un territorio con una historia, como sabemos, por lo 
menos milenaria, y si somos más abiertos de mente y no sólo contemplamos estos mil 
años veremos que nuestro territorio tiene por suerte una historia mucho más antigua y 
rica. Nosotros no necesitamos un nou país, el que tenemos ya nos gusta, lo queremos 
con su diversidad y a pesar de ser evidentemente mejorable, lo queremos con sus 
contradicciones también. Simplemente el hecho de que la moción haga constancia a 
un nuevo proyecto político en el que no nos sentimos en absoluto partícipes ya 
serviría para no apoyarla. Este mismo lema que dice “on és el poble el que decideix” y 
cuando leemos la moción, en su parte expositiva aboga por un sistema básicamente 
asambleario, con un protagonismo preferente por lo que son las asambleas y no un 
sistema de toma de decisiones tradicional, mejorable, pero que bueno, ha funcionado 
hasta cierto punto, lo cual tampoco lo compartimos como modelo de toma de 
decisiones, es más, este nuevo espíritu creemos, sinceramente, que tampoco es el 
sistema por el que aboga Convergencia, y por tanto lo entendemos como el peaje 
necesario, forzoso y obligado para intentar mantener unos equilibrios que resultan 
complicados dentro del mundo nacionalista. Se busca una pax romana, que no haga 
encallar el proceso separatista y de ello surgen extrañas alianzas y por lo tanto, 
extrañas mociones. Por último, queremos dejar constancia, y lo digo sinceramente, 
desde nuestro sincero y profundo respeto a los participantes en dicha Marcha, decía 
el Sr. Villaseñor, que caminan y tal, bueno, yo también camino por la montaña, 
entonces no lo compartimos pero hemos dejado claro, digamos, que la respetamos y 
que caminen y hagan lo que les parezca pero sobre todo, yo creo que la fiesta se la 
tienen que pagar ellos. Especialmente es doloso, o lamentamos que en uno de los 
acuerdos, no tanto la actitud pedigüeña de los organizadores y promotores sino la 
actitud servil, y lo digo claramente, de este Ayuntamiento pagando con el dinero de los 
sufridos contribuyentes la fiesta solamente de unos pocos. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Volia comentar al Sr. Pere Soler, en tot cas, la moció a la qual fa referència vostè, 
interpreto, és la que no incorpora les esmenes, perquè aquí s’han eliminat ja la 
referència a l’aplicació sobre el suport directament, bé, perfecte, m’ha semblat que no. 
Només això. Al Sr. Sergio Blázquez, només una cosa, clar, tindríem un debat d’aquest 
nou país com ha de ser i suposo que no acabaríem mai, però a mi m’agradaria que en 
el nou país que fem vostès hi tinguessin cabuda, ja construïm tots plegats, també amb 
vostès. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       19 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Vots en contra:    4 (C’s i PP) 

Abstencions:        1 (PSC) 

 

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

CONVERGÈNCIA PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ.  
 

ATÈS que el diari Público va difondre les gravacions d'unes converses entre el 
ministre de l'Interior en funcions i diputat del Partit Popular per Barcelona, Jorge 
Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, excap de l'Oficina Antifrau, en què s’ha 
demostrat la persecució dels poders de l'Estat contra Esquerra Republicana de 
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Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer 
descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la connivència 
de l’excap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per 
desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la 
societat. 

 

ATÈS que malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els 
implicats en aquestes gravacions no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho.  
 

ATÈS que les forces polítiques independentistes són perseguides per tots els 
poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de 
Catalunya.  
 

ATÈS que la publicació de les gravacions va generar una ràpida reacció entre la 
societat civil que va convocar manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
 

ATÈS que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de 
treballar per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la 
investigació de la corrupció. 
 

ATÈS que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra 
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar 
impunes fets com els descrits, propis d’estat totalitaris. 
 

ATÈS que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics 
d’un Estat. 
 

ATÈS que ni el ministre Fernández Díaz ni el seu partit, el Partit Popular, han 
assumit cap tipus de responsabilitat política.  

 

Per tot això, es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat acordi: 

 

PRIMER.- Exigir la dimissió del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge 
Fernàndez Díaz, així com també la seva inhabilitació, per fer un ús indegut del seu 
càrrec en intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 

 

SEGON.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat a les accions que 
tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme 
per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades. 

 

TERCER.- Donar suport a totes les manifestacions de la societat civil que 
defensin un nou país lliure de corrupció d’Estat.  

 

QUART.- Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis per 
la Independència i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 
Congrés dels Diputats i del Senat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Tan de 
bo no haguéssim hagut de presentar aquesta moció. Aquesta moció neix arran de la 
difusió per part del Diario Público de les gravacions d’unes indignes, miserables i 
repugnants converses entre el Ministre de l’Interior en funcions i Diputat del Partit 
Popular, Jorge Fernàndez Diaz i Daniel de Alfonso, ex Cap de l’Oficina Antifrau i me 
n’alegro de poder dir ja ex Cap. Converses en que aquests conspiraven i en que es 
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demostra la persecució dels Poders de l’Estat contra Esquerra Republicana i 
Convergència Democràtica per fer descarrilar el procés d’independència, arribant fins i 
tot a intentar construir casos de corrupció. Tenim molt clar que el Regne d’Espanya no 
és un veritable Estat Social i Democràtic de Dret. No és un Estat democràtic perquè si 
ho fos el encara Ministre de l’Interior, Jorge Fernàndez Diaz hauria dimitit l’endemà 
mateix que es conegués que havia estat conspirant amb l’ex Cap de l’Oficina Antifrau i 
no només no ha dimitit sinó que es van negar a comparèixer al Congrés dels Diputats 
per donar explicacions pel que havien fet. No és un veritable Estat de Dret perquè si 
ho fos la Fiscalia estaria actuant d’ofici pels delictes com a mínim de prevaricació, 
revelació de secrets i tràfic d’influències. Com a mínim. Perquè Fernàndez Diaz i de 
Alfonso han comès un delicte investigant, sense cap indici, a dirigents polítics i als 
seus familiars. I per últim, tampoc és un Estat Social perquè si ho fos de debò ningú 
seria tan indigne i miserable d’enorgullir-se d’haver-se carregat el nostre sistema de 
salut, com s’escolta a les converses. Parlar d’això avui, 18 de juliol, doncs encara fa 
recordar molt a temps del passat. Vivim en una Democràcia low cost, els fonaments 
de la qual encara són en persones que resen al Valle de los Caídos i es dediquen a 
conspirar, persones que no tenen cap mena de pudor en utilitzar les clavegueres de 
l’Estat i totes les eines que tinguin a l’abast contra la Democràcia i contra la Llibertat. 
Ho han remenat tot per desprestigiar-nos i desacreditar-nos, tot, i no se n’han sortit. 
No se n’han sortit perquè per molt que busquin Esquerra Republicana és un partit amb 
85 anys d’història, 85 anys d’impol·luta i neta història, 85 anys sense ni un sol cas de 
corrupció i o se’ls inventen o no els trobaran. Per tant, ja poden buscar tot el que 
vulguin. Nosaltres tenim tota la dignitat i la indignitat, lamentablement, se l’ha quedat 
tota el Govern espanyol. Per això, avui hem de presentar aquesta moció i exigir la 
dimissió del Ministre de l’Interior en funcions, Jorge Fernandez Diaz, així com la seva 
inhabilitació per fer un ús indegut del seu càrrec en intentar perseguir i reprimir 
ideològicament als polítics independentistes. Volem que l’Ajuntament de Sant Cugat 
mostri el seu suport a les accions que el Parlament de Catalunya i el Govern de la 
Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar les responsabilitats a 
les persones implicades. De moment ja hem fet plegar a l’ex Cap de l’Oficina Antifrau i 
donar suport a totes les manifestacions que la societat civil ha fet per un Estat lliure, 
per a que puguem construir un Estat lliure de corrupció.  
 

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

CONVERGÈNCIA: Sí, la veritat és que originàriament aquesta moció la van presentar 
des del Grup d’Esquerra. Nosaltres des de Convergència, una vegada llegida, la 
subscrivim 100%, per això ens vàrem permetre d’afegir-nos com a Grup proposant i, 
per tant, també expressar el nostre agraïment i que estem totalment d’acord amb tots 
els punts que es diuen.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno, nosotros expresaremos ahora mismo lo que sentimos, en base a las palabras 
que acaba de decir el Sr. Gómez, bueno, por cuestión de la moción. No sé si ellos han 
presentado ya alguna querella contra el Ministro del Interior, no lo sé, pero si no la han 
presentado pues la pueden presentar en cualquier momento. La función de un 
Ministro de Interior, aparte de otras cosas, es la seguridad y dentro de la seguridad 
pues la persecución de delitos y lo que hacían ellos en la conversación por raro que 
pueda ser escuchada por terceras personas es la persecución de delitos y en ese 
interés seguramente estarían, en ese interés y en esos términos seguramente están 
todos los partidos políticos que estamos aquí representados. Vamos, es que a mí no 
me cabe ninguna duda. Y desde la Generalitat, bueno, Convergencia participa en la 
presentación de esta moción, también se han hecho cosas y también se han 
generado grupos de Mossos d’Esquadra que son espías y bueno, un poco peliculero 
pero es la verdad, está así, se les ha enviado fuera a formarse para espiar y para 
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espiar es para espiar, no es para hacer otras cosas. Entonces, a mi lo que me 
sorprende es que Convergencia se sume a esta moción como si Convergencia no 
tuviera casos de corrupción. Sí, bueno, esta moción va en contra del Partido Popular y 
por un país libre de corrupción, bueno, quiero decir, si quiere un país libre de 
corrupción ahora no vayan contra el Partido Popular como si los demás aquí no 
tuvieran ningún pecado. Es que tengo aquí una lista, que creo que me voy a ahorrar 
de decirla pero tengo aquí una lista de casos de corrupción y de Esquerra también ha 
habido algún Conseller que hacía contrabandos y cosas de estas, en fin, y alguno que 
ha hecho cosas peores, que tampoco conviene recordarlas porque dan asco en vez 
de…no corrupción, bueno, es igual, pero son peores. Si quiere le doy la lista cuando 
acabemos porque la tengo aquí, pero bueno, los casos de ITV no han significado 
nada y ahora se suman ellos a la moción de ustedes, ADIGSA, EFIAL, aquí ha habido 
un concejal que se llama Xavier Martorell que ha tenido un procedimiento judicial 
penal por escuchar a otras personas y encima cargar facturas a un club deportivo, y 
que además, justamente hoy hemos conocido que ha sido condenado y aquí hay un 
acuerdo con la parte contraria para pagar una indemnización de 150.000 euros junto 
con otra persona. Bueno, es que no sé, como si les quedara muy lejos, no les queda 
muy lejos, esto lo tienen ustedes dentro de casa, no digo que haya aquí concejales o 
que haya políticos que no sean decentes, no, no, al contrario, yo digo que seguro que 
hay muchos y que seguro que son la mayoría, pero que hay garbanzos negros y 
seguramente los hay en todos los partidos y aquí nadie está exento de eso y un 
garbanzo negro era el Conseller Ausás, que era de ERC, no lo nieguen, es así y oye, 
esta persona tendría que estar fuera, ya lo está, está fuera, pero también está 
contratado por alguna persona del partido y todavía está medio vinculado. Entonces, 
bueno, las cosas en su justa medida y no tengamos superioridad moral, si hay que 
limpiar, hay que limpiar y cada uno que se limpie lo suyo. Pues ya está. Pero lo que no 
se puede hacer es decir que queremos un nuevo país exento de corrupción porque 
nosotros, los partidos independentistas estamos exentos de corrupción, eso no es así, 
y esta moción es esto.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El 
titular, sens dubte, de la moció té confusió. Té confusió perquè ens llegim tot el cos de 
la moció, ha explicat, inclús vostè ha explicat el cos de la moció, i tot fa referència al 
cas Fernández Diaz “Gate”, el famós cas Fernández Diaz “Gate” i, per tant, indueix el 
titular, si vostè m’ho permeten, certa confusió perquè diuen “per un nou país lliure de 
corrupció”. No, no estem parlant d’això, estem parlant que el titular hauria de ser, en 
tot cas, cadascú fa lo seu, però hauria de ser “per reprovar l’actitud del Sr. Fernández 
Diaz, inclús demanar la dimissió”. Nosaltres entenem que hauria de ser d’aquesta 
manera perquè tant la part expositiva com tots els acords, a excepció d’un, parla 
només del Sr. Fernández Diaz. Com saben, el nostre partit, el Partit dels Socialistes 
de Catalunya, el Grup Parlamentari, va prendre la iniciativa a fer una proposta, que 
finalment ha estat acceptada per la majoria de la Cambra, de reprovar l’actitud del Sr. 
Fernández Diaz i que a més s’ha tramitat als òrgans que corresponien i res, estem 
totalment d’acord amb el fet expositiu i amb tot l’acord, ara, ens han volgut colar això 
del nou país lliure de corrupció. Home! jo abans de començar i encetar un nou país 
prefereixo també tenir aquest també una mica lliure de corrupció i vostès a través del 
Grup Parlamentari formen conjuntament i estan donant cobertura a casos d’algun 
partit que té alguna presumpta corruptela per allà el mig. Per tant, home! Miraria de fer 
les mocions quan toquen i pertoquen però no intentem colar tot el de la independència 
sempre, perquè a vegades no lliga, llavors jo estic d’acord en tenir un país lliure de 
corrupció, però ara ja l’actual. En tot cas, si després tenim un altre país doncs ja el 
fem lliure però ara de moment no. Per tant, jo demanaria votar els acords per separat, 
tal com vaig demanar a la Junta de Portaveus i aquest tercer acord votar-lo per 
separat.  
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. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres creiem que la claveguera de l’Estat no és un invent del PP, és més aviat un 
dels pilars de la Transició i els successius Governs de l’Estat de PP i de PSOE també 
van preferir fer-la servir en benefici seu que no pas desmantellar-la. El que ens ha 
passat ara és que la claveguera se n’ha anat de mare, s’ha desbordat i hem vist que 
Fernández Diaz l’ha utilitzat tant per tombar l’independentisme com per intentar 
tombar també adversaris polítics d’esquerres. Tot s’hi val, i hem vist la claveguera 
descontrolada i el senyor que la remenava traient pit i anant de víctima. És evident que 
el sentit de l’ètica del PP no farà que es faci fora ni s’inhabiliti a aquest senyor i 
segurament tampoc l’aprovació d’aquesta moció serveixi per això, però almenys que 
no sigui dit que no dimiteix perquè ningú li ha demanat. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
nosotros anunciamos que nos vamos a abstener en esta moción y seguramente 
porque hay abstenciones que a lo mejor no son tan claras, esta yo creo que sí, porque 
la moción es capaz de incorporar verdades como puños y yo creo que digamos que 
son patentes y además lo hace compatible con también mentiras absolutas. Lo cual 
estamos ante una extraña moción. Yo creo que el Sr. Benejam ha intentado desviar el 
discurso y creo que no tocaba y que seguramente ahí se ha equivocado. La actitud del 
Sr. Fernández Díaz yo creo que es lamentable, es lamentable y el hecho de que seas 
Ministro y que haya unas grabaciones donde presuntamente se están utilizando las 
herramientas del Estado para desvirtuar un proceso, bueno, pues yo creo que por 
encima de todo tenemos que ser demócratas y esto es intolerable y se tiene que 
investigar y hay que depurar responsabilidades. Y nosotros, nuestro partido lo hará y 
así lo exigirá. ¿Entonces por qué a la vez apreciamos que hay en la moción cosas que 
nos hacen imposible que nos podamos sumar? Pues porque lo que parece un caso 
de alguien que por lo menos pueda actuar de forma individual o en connivencia con 2, 
3 personas o con un grupo, aquí la moción lo que hace es una generalización que yo 
creo que es bastante mezquina, en concreto el ATES número 3 dice que “les forces 
polítiques independentistes són perseguides per tots els Poders de l’Estat espanyol, 
per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya”. Yo creo que 
esto es absolutamente falso. Y luego al Sr. Gómez, bueno, pues la Democracia 
española le podrá parecer mejor, peor, pero en las democracias, por suerte, los 
escándalos se destapan y este escándalo ha sido destapado por un periódico de 
ámbito nacional pero que tiene sede en Madrid y que a nadie se le escapa que es el 
periódico PÚBLICO. Por lo tanto, esta Democracia, que es bastante mejorable, pero a 
veces da síntomas de esperanza. Por lo tanto nos abstendremos.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, la 
moció parla d’una qüestió que ens porta a la constatació que l’Estat espanyol fa servir 
els recursos públics, ens n’escaparem tots i totes, siguem independentistes o no, per 
fer guerra bruta contra determinades opcions polítiques, en aquest cas contra 
l’independentisme, perquè com que no aconsegueixen fer minvar la voluntat de decidir 
d’una gran majoria, i la voluntat d’una majoria també de marxar de l’Estat espanyol per 
mitjans democràtics, doncs ho intenten amb la guerra bruta. La guerra bruta no ve 
d’ara, de tant en tant surt, ara és un GAL judicial, abans era un GAL de calç viva que 
amb els fons reservats va matar fins i tot Diputats del Congrés dels Diputats, doncs 
han tancat diaris després, el Fiscal no sé si va ser amb el tancament d’EGUNKARIA o 
amb la il·legalització de partits polítics que ens hem passat però que ha colat, doncs 
bé, abans era calç viva, després va ser tancar diaris, ara és buscar casos que no 
existeixen per tal de combatre opcions polítiques que no són capaços de derrotar 
d’altres maneres. Avui es l’alterament del funcionament judicial, pressionar per buscar 
casos, suprimir drets bàsics i drets fonamentals, com són el pensament, el fet de voler 
ser independentista. Però nosaltres aquestes consideracions que dèiem no ens 
sorprenen en absolut, el Sr. Fernàndez Diaz és un personatge tenebrós, funest, en 
blanc i negre, que condecora verges, li dóna la Medalla del Mèrit Policial a una verge, 
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això ja de per si seria estrany en un país normal, però és que l’Estat espanyol no tan 
sols no és un país normal, sinó que és la demostració que Estat espanyol i 
Democràcia són com aigua i oli, no casen de cap de les maneres. El Sr. Fernández 
Diaz l‘any 82 quan era Governador Civil, va empresonar un grup de persones, sis, 
durant un mes per dur una pancarta que posava independència, en una manifestació 
contra la LOAPA, i els va empresonar perquè sí, al·legant apologia a la rebel·lió, 
perquè si ell pogués, no només ens faria això sinó que ens portaria a la “trena” com 
feien sense massa excusa a qualsevol “rojo separatista” durant els anys que aquest 
senyor, que és un filo feixista, enyora profundament. No cal dir res més del Sr. 
Fernández Diaz, nosaltres sí que estem d’acord que el títol de la moció segurament 
hauria de ser per demanar la dimissió i la inhabilitació d’aquest personatge funest, 
com hem dit, però farem una esmena que no hem fet, perquè per terminis i perquè 
sabem que no s’acceptaria, almenys per un dels dos Grups proposants, nosaltres ens 
creiem plenament les converses, per tant, donem credibilitat al fet que hi ha una 
guerra bruta de l’Estat contra l’independentisme, però ens creiem totes les converses, 
aquí en cap moment surt el nom de Germà Gordó, que a les converses es parla, és 
un personatge que és del partit del President i que està fent de cavall de Troia per 
acabar amb el procés sobiranista, segons les converses. O sigui, si ens creiem que 
Fernàndez Diaz conspira, ens creiem que Germà Gordò conspira, i creiem que 
s’hauria hagut de dir, i el fet que s’ometin coses com aquestes, doncs fa que no pugui 
ser una moció contra la corrupció o contra tot en general, sinó una moció per la 
dimissió de Fernàndez Diaz que com que es el que demanen en els ATESOS, jo diria 
la dimissió i la inhabilitació, i pensem que en un país normal segurament aquest 
senyor hauria d’acabar a la presó. Per això votarem a favor, malgrat aquesta esmena 
que ho havíem de dir, ho hem trobat a faltar de debò. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, per 
a la tranquil·litat del Sr. Benejam li diré que nosaltres sí que hem denunciat, almenys 
davant de la Fiscalia, i esperem que la Fiscalia actuï. No hi tenim masses esperances, 
sabem com actua l’Estat espanyol en relació als partits independentistes, però en tot 
cas la denúncia sí que l’hem posat. Sr. Benejam vostè és jurista i, per tant, jo ara 
pensava si buscar o no buscar el tipus penal de corrupció i llegir-li o no,  però sap 
perfectament que el que va fer el ex Conselles Ausàs, motiu pel qual com que va 
contra el Codi Ètic del nostre partit, fou expulsat de manera fulminant, però el que va 
fer l’ex Conseller Ausàs no és corrupció, no ho és a nivell legal i, per tant, no hi té res 
a veure, perquè no es va aprofitar del seu càrrec públic per enriquir-se, no va acceptar 
suborns...per tant, no és corrupció. Portem 85 anys d’història i no tenim ni un sol cas 
de corrupció i ho sap, per tant, no enganyi a la gent. El que vostè ha fet és referint-se 
a les converses i dient que el que fan és investigar, és o bé un insult a la intel·ligència, 
el convido a que les escolti, perquè de debò es reconeixen coses que res tenen a 
veure amb investigar, vull dir, és que es convida a la gent a inventar-se els delictes si 
no hi són, o sigui, si això és investigar doncs en parlaríem, i el segon que vostè ha fet i 
ho diré molt vulgarment, és encendre el ventilador i tirar merda a tothom. I clar, jo ara 
també ho podria fer i podria agafar la llista de tots els casos del Partit Popular, un 
partit que a més està imputat de corrupció i llegir-li sencera, el què passa és que un 
cop ho vàrem intentar fer al Congrés dels Diputats i se’ns va acabar el temps. Se’ns 
va acabar el temps i, per tant, aquí se m’acabaria el temps, per tant, bé, el què ha fet 
l’Estat es fer servir les clavegueres amb un fi molt concret i no era investigar. Sr. 
Soler, cap problema, votem els acords per separat, no hi ha problema i no seré jo qui 
contesti defensant els casos d’un altre partit com vostè comprendrà. Llavors, pel que 
fa a la CUP, no sé si el què deia és que ens fan una esmena in voce o no, en tot cas, 
per nosaltres si l’haguessin fet no hi hagués hagut problema en incorporar-ho, per 
tant, lamentem que no s’hi trobin del tot còmodes perquè no hi sigui, i en un cas 
semblant si que els demanaríem que la facin. D’acord? Gràcies. 
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. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Sí, només afegir que en el cas que ha comentat el Sr. Benejam, 
nosaltres volem un país lliure de corrupció. La corrupció la fan les persones i les 
persones que són corruptes, siguin del partit que siguin, doncs no hi haurien de ser i 
se les ha de penar. Per tant, ho diem tranquils, o sigui, poden haver casos sí, però 
nosaltres, la nostra opinió com a Grup és que això no hauria de ser i que qui sigui 
corrupte que ho pagui i que no embruti el nom dels demès ni al partit. Nosaltres el que 
volem és un país millor i un país on això estigui lliure de corrupció, per això ens hi hem 
afegit. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: A 
mi el què em sorprèn és que no hi hagi mocions d’aquestes quan surten casos de 
corrupció d’altres partits. O sigui, surten, ja, ja, sí, sí, jo entenc que s’afegeixi, i no sé 
què, i tal, i no sé quantos, però quan surten aquí no hi ha cap moció, quan surten 
d’altres partits no hi ha cap moció, només quan surt algun tema del Partit Popular. En 
aquest cas no és corrupció, perquè aquí ningú s’ha lucrat en qüestions de diners 
públics, és un altre tema i si jurídicament té un altre possible encaix amb un punt 
diferent del Codi Penal doncs és un altre tema, però no és corrupció. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, li demano brevetat perquè no fem 
tercer torn i excepcionalment.... 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
el segon. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És el segon? Val, val..., doncs endavant, estava 
liada. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Sempre em toca a mi. I a més, a la conversa aquesta que està gravada no hi ha cap 
moment que hi hagi una voluntat de crear casos doncs no hi són i la prova no la tenim 
que hi hagi corrent per aquí casos de corrupció que no existeixen, no, no, és que no 
estan, és que d’allò no ha sortit res de cap Conseller, de cap membre d’ERC, oi que 
no? Doncs llavors és que ningú s’ha inventat res, perquè aquestes converses són de 
fa dos anys. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Yo 
creo que la Sra. Paraira en su intervención ha dado en el clavo, pero a la vez ha 
cometido un pequeño desliz, seguramente en el espíritu de la moción. Usted ha dicho, 
con mucha razón, que la corrupción la hacen las personas, en cambio y seguramente 
la guerra sucia también la hacen las personas, lo cual ustedes en la moción no lo 
recogen porque dicen que todos los aparatos del Estado luchan contra el 
independentismo, lo cual es una contradicción en términos. Y ya para finalizar 
entiendo la torpeza del Sr. Fernández Díaz porque a quien se le ocurre inventarse 
casos de corrupción cuando Convergencia los tiene a cientos.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, a cents o no, depèn, que es demostrin. En tot 
cas, jo crec que ha quedat molt clara la posició. També si vostès en tenen els 
posarem tots a sobre la taula. Doncs passem a la votació amb acords separats. Ho 
accepta el proponent? Perfecte, per tant, podem passar en primer lloc a fer la votació 
del punt primer, que és u, dos i quatre i el tercer apart? 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 1r, 2n i 4t 

 

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

Vots en contra:   1 (PP) 
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Abstencions:      3 (C’s) 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORD 3r 

 

Vots a favor:      19 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA)  

Vots en contra:   2 (PSC i PP) 

Abstencions:      3 (C’s) 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) SOBRE LA CREACIÓ 
D'UN CONSELL EDITORIAL TÈCNIC DE LA REVISTA MUNICIPAL. 
 

ATÈS que, després d’un període d’inactivitat, l’Ajuntament de Sant Cugat ha 
recuperat el format de revista municipal en paper enviada a les llars. 
 

ATÈS que la revista o butlletí municipal pot ser un bon instrument d’informació i 
aproximació de les actuacions que realitza l’ajuntament i que afecten al conjunt de la 
ciutadania. 
 

ATÈS que el consistori santcugatenc comparteix que la revista municipal ha de 
tenir per objectiu informar amb objectivitat, veracitat, transparència i rigor de l’acció 
dels poders públics en el territori.  
 

ATÈS que els mitjans de comunicació de titularitat municipal han de funcionar a 
través d’òrgans de gestió participatius. 
 

ATÈS que, des de fa un temps, l’EPEL Cugat.cat ha actualitzat les seves 
normes de funcionament, forma jurídica i mecanismes de direcció per adaptar-se a 
protocols recomanats de transparència i gestió, essent un exemple a seguir 
organitzatiu per a altres actuacions comunicatives municipals. 
 

ATÈS que considerem que els mitjans de comunicació local de titularitat pública 
han de funcionar amb estructures organitzatives que garanteixin la tasca dels seus 
professionalitat  
 

ATÈS que molts ens locals -ajuntaments i altres òrgans supramunicipals- han 
creat consells de redacció de les respectives revistes municipals. 
 

ATÈS el debat sorgit arrel de mocions de caràcter similar presentades en altres 
mandats. 
 

ATÈS que creiem que cal reforçar la participació, el pluralisme i l'objectivitat, 
independentment de qui tingui responsabilitats de govern. 
 

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

PRIMER.- Formalitzar la creació del Consell Editorial de la revista municipal de 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el termini màxim de quatre mesos i, en 
qualsevol cas, abans del lliurament de la propera edició de la revista.  
 

SEGON.- Traslladar a la comissió informativa de referència el mandat 
d'elaborar una proposta, que haurà de ser votada, de formulació i funcionament del 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.07.16                    pàg. 43 

 
ESBORRANY ACTA 

Consell Editorial que es caracteritzi per la presència de professionals de l'àmbit de la 
comunicació, tant a proposta dels diferents grups municipals com professionals 
interns.  
 

TERCER.- Encomanar al Consell Editorial de la revista municipal la realització 
d'un llibre d'estil que haurà de ser aprovat abans de quatre mesos comptant des del 
moment de la constitució del Consell Editorial.  
 

QUART.- Comunicar els següents acords al Consell de l'Audiovisual de 
Catalunya i al Col·legi de Periodistes de Catalunya.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ ERC-MES 

 

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

MES: Bé, breument. Com molt bé diu el nom, ara tenim revista, tornem a tenir revista 
municipal, que és allò que rebem a les bústies de casa. Fa un temps no la teníem, fa 
molt temps sí la teníem i nosaltres el que portem és un debat, que ja s’havia fet en el 
seu moment i, en tot cas, recordar la iniciativa presentada pel Partit Socialista ja fa 
anys en aquest sentit i el que proposem és que atès que tenim una revista es creïn 
dues coses: bàsicament seria un consell editorial, com es fan en molts altres àmbits, 
que no regula el que s’ha de fer sinó que és un consell editorial com en tot tipus de 
revistes i també un llibre d’estil. En aquest Consell Editorial, que serà un consell 
editorial professional i, per tant, amb persones proposades pels grups polítics però 
que siguin de l’àmbit de la comunicació i que estiguin col·legiades i també, com és 
evident per les persones que treballen a l’Ajuntament en aquest àmbit, doncs es 
conformarà el més aviat possible, a final d’any, que seria el que hem pactat. Hi havia 
unes esmenes de Convergència Democràtica que inicialment eren unes, després les 
hem pactat i, per tant, som feliços perquè tiri endavant i el nostre Grup les acceptarà. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Barbany, per les esmenes que hem 
presentat, té la paraula.  
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PRESENTA A LA 

MOCIÓ D’ERC-MES SOBRE LA CREACIÓ D’UN CONSELL EDITORIAL TÈCNIC 

DE LA REVISTA MUNICIPAL. 

 

ESMENA 1 

Supressió de l’Atès 4 

 

ESMENA 2 

Substituir el redactat de l’acord primer per el següent redactat: 
Formalitzar la creació del Consell Editorial de la revista municipal de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, al llarg del 2016, per fer-lo efectiu a principis del 2017. 
 

ESMENA 3 

Substituir el redactat de l’acord segon per el següent redactat: 
Traslladar a la Comissió informativa de referència el mandat d’elaborar una proposta 
de formulació i funcionament del Consell Editorial que haurà de ser consensuada en el 
marc d’aquesta Comissió. Aquest Consell es caracteritzarà per la presència de 
professionals col·legiats de l’àmbit de la comunicació. La composició del Consell 
estarà formada per un membre a proposta de cada grup municipal, i personal tècnic 
municipal que ja desenvolupa actualment aquesta tasca.  
 

ESMENA 4 
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Substituir: 
“Abans de quatre mesos comptant des del moment de la constitució del Consell 
editorial” per: “un cop constituït aquest Consell”. 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA 
 

. REGIDORA, SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Bé, 
nosaltres, evidentment tot el que fa referència a la voluntat de transparència i pluralitat 
ens hi trobareu. Quan vàrem veure la moció vàrem convenir que calia fer una sèrie 
d’esmenes. Bàsicament les esmenes que hem presentat són, com deia el Sr. 
Villaseñor, van en la línia de que si el que volem és despolititzar la revista, entenent 
que la pitjor manera de fer-ho és que siguin els propis partits qui marquin els 
continguts i en aquest sentit el que fem és afegir les esmenes on demanem que qui 
formi part d’aquest Consell siguin professionals que estiguin col·legiats del món del 
periodisme. I també hem fet unes esmenes en funció d’allargar el període d’aplicació 
d’aquest reglament o d’aquest Consell perquè per calendari no ens donava suficient. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
nosaltres, com ha dit en Ferran, és una proposta que vàrem portar fa temps quan 
aquesta revista formava part de l’ideari dels santcugatencs i va desaparèixer per 
qüestions econòmiques, ara es veu que anem bé i la tornem a posar al carrer, del qual 
ens alegrem, mantenint aquest espai de difusió també dels partits polítics al darrere i, 
per tant, tot allò que sigui millorar la transparència creiem que té sentit en aquest 
moment la creació d’aquest consell editorial. Jo crec que ha tingut una petita relliscada 
Sra. Barbany, quan ha dit “per despolititzar la revista”, home, si amb un número ja 
l’hem de despolititzar, doncs anem malament! Però bé, suposo que no volia dir això i, 
en tot cas, és encertat que els partits polítics hi participin però a través dels 
professionals que són els que han de donar aquesta visió objectiva i despolititzada. En 
tot cas, hi donarem suport. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres també hi votarem a favor. Crec que és bo que la revista municipal representi 
la pluralitat de l’Ajuntament ja que som un Ajuntament plural. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nuestro 
grupo municipal votará a favor de la propuesta d’Esquerra Republicana, que solicita la 
creación de un libro de estilo, para revisar la información presente en la revista 
municipal, visto que la tendencia de la misma, apropiarse trabajo de la oposición con 
mérito exclusivo del equipo de Gobierno y de nuestra ausente Alcaldesa. Si bien 
nuestro posicionamiento inicial era el cierre de la misma, una conversación con el Sr. 
Eric Gómez, que agradezco, bueno, pues nos ha convencido para votar a favor, 
puesto que consideramos apropiado que un consejo editorial verifique la información 
que contiene la revista, siempre estamos a tiempo de cerrarla si no funciona, como 
hablamos en su día. De obtener una buena dinámica, propongo este libro de estilo 
sería también aplicar a la prensa del Ayuntamiento, donde sólo aparece información 
de las actividades de la Alcaldesa y de su equipo de gobierno. En estas actividades 
siempre hay representantes de la oposición, curiosamente también tenemos opinión 
de estas iniciativas locales y nunca aparecemos. Creo que fue un comentario del 
portavoz del Partido Socialista, es cierto. Dudo que en este año y en medio o año y 
poco del inicio del mandato mi nombre o el de mi grupo haya salido ni una sola vez 
promocionada en la prensa del Ayuntamiento, servicio subvencionado con dinero 
público, dinero de todos. Ni mío ni de ninguno de los portavoces de la oposición. Será 
un buen ejercicio para empezar a dar información en lugar de publicidad corporativa.  
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Estic aquí, Sr. Ciprián, per si no em veu. 
Per si no em veu estic aquí, present, no de cos present, present. Val. Li agraeixo. Per 
part de la CUP el Sr. Bea, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Nosaltres votarem a favor perquè ens sembla molt bé el que proposa la moció. 
 

. REGIDORA SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Bé, és 
per a donar un parell de respostes. A veure, és evident que vistos els observatoris que 
anem publicant i que estan penjats a la web, el grau de coneixement dels ciutadans 
respecte els serveis municipals són justos, no passem del 5, bé, 5,2 la del mes de 
febrer. Per tant com a servei públic que és la informació, entenem que donada a 
través d’un butlletí com el que estem presentant ara és important i és la nostra 
obligació fer-ho. Es va prendre la decisió de treure-ho en l’anterior mandat per un 
tema de cost i en aquest mandat el que hem fet és variar el que és la periodicitat, el 
número de pàgines, per tant, diguem-ne que el cost evidentment no és el mateix 
aquest que el que tenia abans. Llavors el ZOOM SANT CUGAT evidentment el que 
pretén és donar resposta a aquesta necessitat d’informació pública que tenen com a 
dret, l’entenem com un canal més de comunicació per informar de les actuacions que 
fem a l’Ajuntament. També em sobta -vostè parlava de politització- que només 2 
números, que en portem 2, que tinc aquí, ja pensem, ja suposem, que hi haurà manca 
de pluralitat i transparència. Jo crec que amb els que hem fet no surt ni cap fotografia 
ni cap nom de cap persona de l’equip de govern, cosa que no fan altres mitjans, ja 
sigui del meu color o del seu, per tant, bé, evidentment ens sumarem però aquesta 
suposició tampoc l’acabo d’entendre. I en resposta al Sr. Aldo, crec que està fora de 
lloc, ja n’hem parlat a la Comissió Informativa i no entraré a debatre aquest tema ara. 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ORIGINÀRIA 

AMB LES ESMENES DE CONVERGÈNCIA 

 

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

membres electius presents). 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

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

D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, SOBRE LA CREACIÓ D'UN CONSELL 

EDITORIAL TÈCNIC DE LA REVISTA MUNICIPAL. 

 

ATÈS que, després d’un període d’inactivitat, l’Ajuntament de Sant Cugat ha 
recuperat el format de revista municipal en paper enviada a les llars. 
 

ATÈS que la revista o butlletí municipal pot ser un bon instrument d’informació i 
aproximació de les actuacions que realitza l’ajuntament i que afecten al conjunt de la 
ciutadania. 
 

ATÈS que el consistori santcugatenc comparteix que la revista municipal ha de 
tenir per objectiu informar amb objectivitat, veracitat, transparència i rigor de l’acció 
dels poders públics en el territori.  
 

ATÈS que, des de fa un temps, l’EPEL Cugat.cat ha actualitzat les seves 
normes de funcionament, forma jurídica i mecanismes de direcció per adaptar-se a 
protocols recomanats de transparència i gestió, essent un exemple a seguir 
organitzatiu per a altres actuacions comunicatives municipals. 
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ATÈS que considerem que els mitjans de comunicació local de titularitat pública 
han de funcionar amb estructures organitzatives que garanteixin la tasca dels seus 
professionalitat  
 

ATÈS que molts ens locals -ajuntaments i altres òrgans supramunicipals- han 
creat consells de redacció de les respectives revistes municipals. 
 

ATÈS el debat sorgit arrel de mocions de caràcter similar presentades en altres 
mandats. 
 

ATÈS que creiem que cal reforçar la participació, el pluralisme i l'objectivitat, 
independentment de qui tingui responsabilitats de govern. 
 

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

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Formalitzar la creació del Consell Editorial de la revista municipal de 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al llarg del 2016, per fer-lo efectiu a principis 
del 2017. 

 

SEGON.- Traslladar a la Comissió informativa de referència el mandat 
d’elaborar una proposta de formulació i funcionament del Consell Editorial que haurà 
de ser consensuada en el marc d’aquesta Comissió. Aquest Consell es caracteritzarà 
per la presència de professionals col·legiats de l’àmbit de la comunicació. La 
composició del Consell estarà formada per un membre a proposta de cada grup 
municipal, i personal tècnic municipal que ja desenvolupa actualment aquesta tasca.  
 

TERCER.- Encomanar al Consell Editorial de la revista municipal la realització 
d'un llibre d'estil que haurà de ser aprovat un cop constituït aquest Consell. 
 

QUART.- Comunicar els següents acords al Consell de l'Audiovisual de 
Catalunya i al Col·legi de Periodistes de Catalunya.  
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 

14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA PER DECLARAR SANT 
CUGAT DEL VALLÈS CIUTAT AMIGA DE LA CULTURA VEGANA I 
VEGETARIANA. 
 

Atès que el Plenari de l’Ajuntament de Sant Cugat ja ha aprovat diferents 
mocions que ens fan avançar com a societat, com la protecció del medi ambient, de la 
salut pública, de l’agricultura ecològica i de proximitat, dels drets de les dones, dels 
consumidors, de les persones treballadores, de l’accés públic a la informació i dels 
serveis públics essencials que sustenten la vida com ara l’educació, la salut i la gestió 
de l’aigua, entre d’altres. 
 

Atès que l’ONU reconeix que la producció de productes d’origen animal és una 
de les principals causes del canvi climàtic, arribant a contribuir-hi més que el transport.  
 

Atès que la producció ramadera és una de les principals causes de la 
degradació de terres, de la pèrdua de biodiversitat, de la contaminació de les aigües, 
de la inseguretat alimentària, de l’especulació financera i del desplaçament de 
persones per l’acaparament de terres per a la producció de cereals farratgers. 
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Atès que l’ONU i altres organismes oficials insten a una reducció del consum de 
productes d'origen animal de les famílies, tant per motius de salut com per motius 
medi ambientals. 

Atès que cada cop un major nombre de persones redueixen el seu consum de 
carn per prevenir la crueltat animal, sent Sant Cugat una ciutat que treballa per la 
protecció dels animals. 
 

Atès que les ciutats més preocupades per qüestions ambientals i de salut ja han 
proclamat el “Dilluns sense carn”. 
 

Atès que els darrers anys s'ha produït un augment molt important del nombre 
de botigues i de restaurants vegetarians i vegans, una nova forma de dinamisme 
comercial respectuosa amb el medi ambient, les persones i els animals. 
 

Atès que malgrat la seva oferta, Sant Cugat no es troba entre les ciutats 
capdavanteres del públic vegà i vegetarià, sector de gran interès turístic per la seva 
alta qualitat, interessat pel petit comerç, el producte de proximitat i la cultura local. 
 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Declarar Sant Cugat com a ciutat amiga de la cultura vegana i 

vegetariana. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat es compromet a endegar 
processos de foment, difusió i informació sobre les opcions de consum vegà i 
vegetarià, com a forma de garantir el ple dret i comoditat de qualsevol persona, sigui 
local o visitant, per conèixer les opcions de consum alimentaris, de vestimenta, d'oci i 
altres productes a tot el territori de la ciutat. 

 
SEGON.- Emprendre les següents accions i mesures per garantir el compliment 

efectiu d'aquesta moció: 
 

 Crear un espai a la pàgina web per a la informació general i la trobada 
d'emprenedors, ONGs, consumidors i inversors, que afavoreixi el petit i mitjà 
comerç local, de proximitat, vegà i vegetarià. 

 Establir el compromís que als esdeveniments i festes promogudes per l’Ajuntament 
que es garanteixi, sempre que sigui possible, que hi hagi opcions veganes i 
vegetarianes.  

 Incloure informació sobre el comerç vegà i vegetarià a la ciutat en les guies i 
mecanismes de promoció turística de la ciutat. 

 Instaurar el "Dilluns sense carn" que determina que tota l'alimentació que provingui 
de l'administració de la ciutat serà vegetariana els dilluns, per sumar-se així a la 
campanya impulsada ja per nombroses ciutats, com a mecanisme per lluitar contra 
l'escalfament global. 

 Promoure entre el sector de la restauració la disposició d'opcions veganes i 
vegetarianes a les seves cartes i opcions de consum. 

 
TERCER.- Comunicar aquests acords a l'Associació Animalista Libera, a la 

Fundació Franz Weber i a les associacions municipalistes de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ ICV-EUiA 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, amb aquesta moció el que preteníem presentant-la és conscienciar i promoure 
que des de les polítiques públiques es pot promoure un estil de vida més saludable, 
respectuós amb el medi ambient, amb els animals, amb la defensa dels valors com la 
justícia alimentària, la justícia econòmica. És una moció que no va en contra de ningú, 
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ni cap dieta, ni cap estil de vida, crec que cal repetir-ho, però creiem que les 
institucions públiques sí que poden ajudar a conscienciar. Ja ho fan institucions com la 
FAO o l’OMS, però no fan polítiques directament per a canviar la situació. A nivell local 
ho podem fer, podem fer que es generi un debat sobre el tema i podem ajudar a un 
canvi de consciència ambiental i de salut. No es poden fer polítiques globals de lluita 
contra el canvi climàtic prescindint del sector ramader, que és el causant de més del 
15% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, una de les fonts més grans de 
contaminació. Quan parlem de contaminació, parlem per exemple dels purins, un cas 
que ens afecta molt a Catalunya. És que no em vull enrotllar molt i estic esborrant 
coses...parlem també que per a produir un quilo de carn es necessita fins a 15 
vegades mes aigua que per a produir un quilo de cereals, i parlem del fet de que un 
30% de la superfície del planeta es destina a la ramaderia o que el 70% de la 
superfície agrícola es destini a l’alimentació del bestiar. Comparat amb els anys 50’ el 
consum mundial de carn s’ha multiplicat per 5. La FAO recomana un consum mitjà 
diari de 50 grams de proteïna per persona, i en els països desenvolupats consumim 
de mitjana 102 grams de proteïna per dia. Avui en dia els aliments d’origen animal 
costen poc, moltes vegades menys que els productes vegetals, tot i que aquests 
últims necessiten menys matèria prima, menys energia i mà d’obra. Aquesta 
contradicció aparent és conseqüència del fet que el sector agrari rep finançament 
directe i indirecte als Estats Units i a la Unió Europea. Mentre que a Europa la vaca 
rep de mitjana 2,5 dòlars en subsidi, el 75% de la població mundial viu amb menys de 
2 dòlars al dia. Aquest model, els pobres dels països rics es veuen forçats a menjar 
carn barata, l’aliment animal barat és la pedra fonamental de la indústria càrnica, 
americana i europea, i és un element més d’especulació i causant del canvi climàtic. 
Aquesta moció, per tant, pretén conscienciar en totes aquestes coses, no pretén 
criminalitzar res, ningú, sinó promoure un canvi de consciència, d’hàbits i promoure 
des de la institució pública una reducció del consum de carn. 

 
També valoraré i així ho faig tot junt, les esmenes que s’han presentat, hi ha 

unes esmenes que hem incorporat a la moció, que hem transaccionat amb l’equip de 
Govern, creiem que han desvirtuat una mica la idea que teníem però tot i així creiem 
que era bo acceptar-les. No volem que s’aprovi una moció per dir simplement que 
Sant Cugat és una ciutat “guai”, cool i amiga dels vegetarians, i que som molt “guais”, 
sinó promoure des de l’Ajuntament accions necessàries per generar aquest debat a la 
societat i per generar un element de canvi. Per tant, de les esmenes que se’ns 
proposen, o sigui, que han quedat vives i que no hem incorporat, la primera hem 
decidit finalment que ens abstindrem, entenem que desvirtua massa la moció i, per 
tant, no hi donarem suport directe però entenem que la majoria de grups sí que ho 
vegin i, per tant, ens abstindrem; i amb la segona ho votarem en contra. 
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PRESENTA A 

LA MOCIÓ D’ICV-EUIA PER DECLARAR SANT CUGAT DEL VALLÈS CIUTAT 

AMIGA DE LA CULTURA VEGANA I VEGETARIANA. 

 

ESMENA 1 

Substituir l’apartat quart de l’acord segon pel següent redactat: 
Commemorar a Sant Cugat el dia 20 de març, Dia mundial sense carn, amb l’objectiu 
de conscienciar i informar a la població de totes les possibles opcions de dietes 
alimentàries existents, lliures de carn, i de l’estalvi que suposa, per exemple, no 
menjar carn en un sol àpat, tant pel planeta com per la pròpia persona. Organitzant 
una xerrada. O conferència, amb degustacions de menús lliures de carn, per exemple.  

 

ESMENA 2 

Supressió de l’apartat cinquè de l’acord segon 
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TORN PRESENTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA 
 

. REGIDOR SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Bé, 
el nostre Grup evidentment estem d’acord en que és interessant que el ciutadà disposi 
de tota la informació sobre l’opció vegetariana i vegana i fins i tot que es fomenti el seu 
coneixement. Per exemple, totes aquestes informacions que el representant d’ICV-
EUiA ens ha dit en aquí doncs és informació que és interessant que estigui disponible 
a tots els ciutadans, per raons de benestar animal, per raons de reducció d’emissions i 
també per criteris sanitaris. Ara bé, nosaltres, les nostres esmenes van en la direcció 
següent: entenem que és la consciència individual, el fet és la consciència de cada 
una de les persones quan disposant de tota la informació i reflexions que es fa, que 
vinguin al cas, que és el que proposa la moció que tenim al davant, doncs és una 
opció individual fer aquest pas cap a una opció d’aquest tipus, però en cap moment 
ens sembla interessant que sigui l’Administració Local la que exerceixi una 
certa...imposició potser és una paraula massa dura, però que exerceixi una certa 
pressió. És un tema de consciència individual i, per tant, la nostra esmena va 
exactament en aquest sentit. Per altra banda, en el que afecta el camp de la 
restauració val a dir que a la nostra ciutat existeixen ja alguns centres de restauració 
que efectivament poden oferir a la nostra ciutat precisament opcions vegetarianes i 
també veganes i és evidentment en funció una mica de que la gent de Sant Cugat 
acabi fent aquest tomb cap aquest tipus d’opció que efectivament el gremi de la 
restauració doncs es veurà obligat i veurà amb bons ulls doncs oferir també com una 
opció alternativa dintre dels seus oferiments dintre del camp de la restauració opcions 
d’aquest tipus. Per tant, efectivament no ens sembla bé exercir aquesta pressió, ens 
sembla innecessari, però per altra banda ens sembla molt interessant el fet de que el 
ciutadà disposi de la informació i d’una informació fins i tot amigable amb aquest tipus 
d’opció per aquests 3 criteris que havíem dit abans. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros no votaremos a favor, tampoco en contra, pero hay cosas de la moción que 
no compartimos, porque el tema de la información ese sí que lo compartimos, es 
verdad que hay que informar y que la gente tiene que estar informada de las 
bondades de cualquier tipo de dieta. Con lo que acaba de decir el Sr. Puigdomènech, 
por ejemplo con promover que haya  menús vegetarianos, bueno, yo eso no lo acabo 
de entender porque tú puedes ir a un restaurante y pedir todo vegetariano, no sé, 
puedes pedir ensalada de primero, de segundo y de postre. Es decir, y lo que hay que 
concienciar es que es bueno pues un poco tener una dieta variada pero no que no es 
bueno comer carne, no sé, yo no creo que haya que concienciar de eso y que obligar 
o hacer que haya unos menús especiales, no sé, pero si eso ya la vida diaria lo trae. 
Lo que hay es que concienciar a la gente de tener unos hábitos saludables en 
alimentación, pero no otras cosas. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
home, tot allò que sigui afavorir els hàbits saludables de la nostra societat doncs està 
bé. Nosaltres estem d’acord en el principi, estem d’acord en el fons de la moció, que 
això és una cosa que sempre queda bé durant el Ple, però home! hi ha algun dels 
acords que estan esmenats, sobretot el primer, que és l’esmena que vostès plantegen 
que és per a que la gent que ens està escoltant que és “instaurar el dilluns sense carn, 
que determina l’alimentació, etc....”, home! això d’instaurar té certa obligatorietat i que 
nosaltres no podem compartir perquè recordem que en temps passats l’Església 
també ens prohibia menjar carn en determinades èpoques i no intentem fer d’Església 
“por ahí”, que fan bé o no la seva feina. En tot cas, compartiríem el cos de la moció, 
ens queda també el dubte de com podem promoure menús a restauració, és a dir, a 
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comerços privats, més enllà de fer una etiqueta de certificació a qui serveix un menú 
vegetarià, sense entrar en la broma, però ens costa veure això com hauria de ser. Per 
tant, nosaltres amb el cos de la moció i amb les esmenes que hi presenta 
Convergència hi estaríem d’acord i, per tant, votaríem a favor de les esmenes.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
nosaltres compartim el contingut de la moció. De fet Barcelona va ser la primera ciutat 
del món en declarar-se ciutat amiga de la cultura vegetariana i vegana i va ser a 
proposta nostra. Per tant, nosaltres ho compartim plenament, creiem que és molt 
positiu vetllar per a que totes les persones que han optat per una dieta sense carn o 
amb un menor consum de carn puguin desenvolupar-la amb les majors facilitats 
possibles. També compartim la denúncia de les conseqüències que té per al medi 
ambient el consum excessiu de carn i, per tant, votarem a favor de la moció i ja està. 
 

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

DE C’s: La idea de nuestro grupo es también sumarnos a la moción traída por 
Iniciativa sobre la intención de hacer de esta ciudad una ciudad amiga de la cultura 
vegetariana y vegana. Creemos que una ciudad saludable está bien que se enmarque 
en esta posición. La ONU recomienda la reducción de la alimentación con productos 
de origen animal y es cierto que desde las administraciones se puede impulsar y 
soportar sobretodo el fomento de la información. Felicitar a Ramón por casi el 100% 
de su exposición y en concreto por la idea de decir que no se trata de decir que somos 
una ciudad smart, cool y estupenda si no llevar realmente medidas a cabo que puedan 
favorecer que esta cultura que hoy en día se está, como decía Èric, también en 
Barcelona y en otras partes del mundo, se está implementando, llegue a Sant Cugat. 
Respecto a las enmiendas que se han establecido, nosotros también pensábamos 
que imponer el lunes como un día de obligado cumplimiento no iba con el signo de los 
tiempos y en ese sentido nos vamos a abstener en este punto.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, jo dono fe que és un dels debats més encesos que hem tingut al si de la nostra 
candidatura a l’entorn d’aquesta moció. Algunes coses que s’han plantejat a mi em 
recorden fa no tant de temps com es pot promoure què la gent no mengi tanta carn? 
Com es va promoure que la gent no llencés el plàstic amb el vidre barrejat i l’orgànic, 
promovent, o sigui, promoure és promoure, explicar què passa, etcètera. Fa molt de 
temps, el tema de l’opció individual, a mi, nosaltres particularment, vostès ja saben 
que som..., que vostès en dirien intervencionistes, sobretot si les coses van mal 
dades. En tema ambiental està més justificat que mai, o sigui de que és una opció, 
era una opció individual reciclar fa molt de temps, però vaja, vàrem veure que si no 
fèiem una petjada ecològica que feia fàstic, i que teníem abocadors a tot arreu i que 
per tant, havíem de reciclar, tenir cotxes amb unes emissions de CO2 molt elevades, 
doncs era una opció individual fins que es va començar a reglamentar perquè vàrem 
dir que sinó doncs potser començàvem a no tenir oxigen, o construir amb amiant 
doncs també era una opció individual fins que es va començar a reglamentar i es va 
començar a treure perquè es va veure que causava malalties. Amb el tema 
mediambiental, ja em perdonaran, però s’ha de ser molt prudent perquè al final les 
opcions individuals, vulguis o no, repercuteixen a tots. Què ens trobem? Doncs que la 
producció de carn i el consum de carn també, són un dels principals problemes 
mediambientals que tenim però a nivell planetari, és que això que exposa el Ramon 
no és una qüestió de dieta, o de salut, o de figura per l’estiu, o sigui, no, el tema de 
que tu pots escollir amanides, és evident que pots escollir amanides, el que estem 
dient és que hem de tendir cap a un canvi de consum de carn i, per tant, hem de, 
diguéssim, la indústria alimentària productiva de la carn ha de deixar de desforestar i 
de desertitzar les nostres terres i ha de deixar de produir carn com si no hi hagués un 
demà, perquè un Primer Món pugui consumir carn mentre es produeix les tres quartes 
parts de la plantació alimentària que es produeix es fa per alimentar bestiar. Per tant, 
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tenim un problema amb el consum de carn, és molt greu i, per tant, nosaltres amb el 
fons i amb les formes doncs estem completament d’acord amb aquesta moció. Ho 
deia el Ramon, nosaltres tenim un problema molt proper, no sé si vostès donen voltes 
per Catalunya, però mig Catalunya, l’aigua que hi ha al substrat no es pot ni veure i 
molta de la terra està contaminada pel problema dels purins i venen d’una sola 
comarca, o sigui, imagini’ns a nivell planetari. Estem d’acord amb el fons, el que ens 
passa i aquí és on teníem el dilema és que pensem que a vegades les obligatorietats 
fan l’efecte contrari, o sigui, que et diguin que això serà així causa rebuig i pensem 
que és tema tan cabdal i tan important que més val fer-ho d’una manera proactiva 
però conscient i sense perdre-hi ni un minut d’anar informant i d’anar creant 
consciència entorn del que és aquest consum desaforat de carn. Per tant, pel que fa a 
les esmenes de Convergència votarem a favor de la primera i en contra de la segona.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Primer una cosa que ja ha comentat la Núria, que fa un temps a nosaltres 
precisament se'ns tractava de bojos i se’ns feia moltes “conyetes” quan parlàvem del 
canvi climàtic i ara tothom ho comparteix i ho entén i tal i de fet al principi es deia allò 
“hem d’apel·lar a la consciència individual, a canviar la bombeta”, però ara tothom té 
claríssim que les polítiques en contra del canvi climàtic no és només canviar la 
bombeta, també hi ha polítiques públiques i també hi ha elements de promoció en 
general de les institucions i nosaltres anàvem per aquí i entenem que se’ns hagi 
tractat de bojos, jo durant aquestes setmanes he sentit moltíssimes “conyetes” sobre 
això i entenc que totes les formacions polítiques hagin tingut un debat encès sobre 
això, però fixeu-vos en la contradicció: d’una banda, se’ns diu que és molt fàcil menjar 
amanida de postres, i que és molt fàcil optar per aquesta dieta i de fet tenim proves i 
en la majoria d’escoles de la nostra ciutat ja es menja molts dies sense carn i no 
passa res i nosaltres en una de les propostes que és la que més rebuig ha generat, 
que era la de fer els dilluns sense carn, generava una gran contradicció a tothom i no 
sé què quan en realitat era posar-li un títol a una cosa que segurament ja es fa, 
perquè segurament estàvem demanant que en aquella alimentació que prové de 
l’administració els dilluns no se serveixi carn i segurament no és el dilluns, segurament 
és el dimecres, ara mateix, i l’únic que estem demanant és institucionalitzar que hi 
hagi un dia a la setmana i que públicament poder dir que aquell dia no servim carn 
perquè ens servia per donar-nos aquesta marca de ciutat de defensa d’una cosa que 
ja estem fent segurament però que ens serveix per generar una consciència. Jo crec 
que, bé, s’ha dit moltes vegades que és un element d’hàbits, de salut, jo crec que hem 
de parlar, jo en la meva intervenció no he parlat en cap cas d’això, perquè crec que 
ens hem de centrar en l’aspecte de l’impacte no en la consciència individual sinó en 
l’impacte de la consciència col·lectiva i del que ens genera com a societat que estem 
vivint per sobre de les possibilitats del nostre planeta i per aquí és per on anava la 
nostra moció, en els elements tècnics i en els elements reals i de ràtios que genera la 
ramaderia en la nostra economia i parlo nostra com a planetari. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Simplement això, entenc el posicionament de la resta de grups i és per això que ens 
abstindrem en el punt dels dilluns sense carn, tot i així m’agradaria, ja com a colofó, 
doncs que reflexionéssim tots sobre el fet d’aprovar mocions que només serveixen 
com a declaració d’intencions i que a vegades els acords que realment són 
transformadors, simplement perquè ens sonen malament o creiem que la societat no 
està preparada ens “caguem una mica a les calces”. Simplement això.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, no sé si és l’expressió adequada aquesta 
darrera que ha fet servir, la veritat li haig de dir. Jo crec que hem d’anar acabant 
exhaurint el debat perquè a l’hora que anem avui, no soparem sense carn, és que 
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farem dejuni, no podrem sopar, no arribarem a l’hora de sopar. Per tant, Sr. Soler, té 
la paraula, Sr. Gómez, després. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo crec 
que el debat és prou interessant però que el consum és el graó final, no és el que 
provoca només tot el que són les explotacions de producció i de carn i aquí hem parlat 
tots i ningú ha parlat de la indústria que genera la carn..., no, no, però l’important que 
és pel nostre país i per la nostra ciutat la producció i la venda de carn, de productes 
càrnics, la restauració, les botigues, les xarcuteries, no, sí, sí, els cotxes també, i els 
telèfons mòbils que vostè porta també, hem d’avançar cap a una societat sostenible i 
amb això estem d’acord i que les granges siguin sostenibles, i que el tracte animal 
sigui l’adequat i que no hi hagi vexacions o no hi hagi maltractament animal. Estic 
d’acord i el debat hauria d’avançar cap a aquesta situació. Ara, en aquest moment fer 
un dia sense carn, doncs escolti’m, jo crec que no és el que competeix en aquest Ple, 
ara, intentem promoure els hàbits saludables que és cap on hauríem d’avançar 
perquè a aquest Ajuntament no li pertoca regular com s’ha de fer la producció de carn, 
ni com desfer els purins, que s’aprofiten en altres indrets i aquí no els aprofitem. Jo 
crec que és un debat interessant. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, molt 
breument, abans ja jo he estat excessivament, perquè de fet m’he deixat només de dir 
què faríem amb les esmenes i per tant, és això l’única cosa que vull dir. Dir que 
nosaltres a la primera esmena ens abstindrem, de fet anàvem a votar que no, però 
vist el criteri del grup proposant ens abstindrem i a la segona hi votarem que no. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Per tant, hi ha unes esmenes 
presentades per part del govern. L’objectiu de les esmenes del govern en concret és, 
d’una banda, substituir aquests dilluns sense carn, que nosaltres pensem -i per molts 
motius que ja s’han explicat- que no ens pertoca fer una imposició o una declaració a 
la nostra ciutat dels dilluns sense carn, però en canvi sí proposar commemorar el 20 
de març com a Dia Mundial sense Carn, amb l’objectiu de conscienciar i informar a la 
població de totes les possibles opcions de dietes alimentàries existents, lliures de 
carn, l’estalvi que suposa, etcètera, etcètera, etcètera. També organitzar xerrades, 
conferències, degustacions de menús lliure de carn, per exemple. Per tant, aquesta és 
la primera esmena que la votarem. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENA NÚM. 1 

 

Vots a favor:       12 (Convergència i PSC) 

Vots en contra:    0  

Abstencions:      12 (CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i PP) 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Prospera l’esmena, i variaríem, queda modificat el 
tema de que no hi hauran els dilluns sense carn, com deia l’esmena original, però en 
canvi es farà acció de promoció del què suposa. 

 
La segona esmena és la supressió de l’apartat 5è de l’acord segon, que és el 

que afectava als restauradors, en relació als restauradors. Per tant, la supressió és 
aquesta, la de promoure entre el sector de la restauració la disposició d’opcions 
veganes i vegetarianes a les seves cartes i opcions de consum. Bé, entenem que ja 
ho fan i entenem que ja està a sobre la taula i precisament ells són els primers 
interessats.  

 

TORN DE VOTACIÓ ESMENA NÚM. 2 
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Vots a favor:       13 (Convergència, PSC i PP) 

Vots en contra:  11 (CUP-PC, C’s, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Abstencions:        0  
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, AMB INCORPORACIÓ 

D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, PER DECLARAR SANT CUGAT DEL VALLÈS 

CIUTAT AMIGA DE LA CULTURA VEGANA I VEGETARIANA. 
 

Atès que el Plenari de l’Ajuntament de Sant Cugat ja ha aprovat diferents 
mocions que ens fan avançar com a societat, com la protecció del medi ambient, de la 
salut pública, de l’agricultura ecològica i de proximitat, dels drets de les dones, dels 
consumidors, de les persones treballadores, de l’accés públic a la informació i dels 
serveis públics essencials que sustenten la vida com ara l’educació, la salut i la gestió 
de l’aigua, entre d’altres. 
 

Atès que l’ONU reconeix que la producció de productes d’origen animal és una 
de les principals causes del canvi climàtic, arribant a contribuir-hi més que el transport.  
 

Atès que la producció ramadera és una de les principals causes de la 
degradació de terres, de la pèrdua de biodiversitat, de la contaminació de les aigües, 
de la inseguretat alimentària, de l’especulació financera i del desplaçament de 
persones per l’acaparament de terres per a la producció de cereals farratgers. 
 

Atès que l’ONU i altres organismes oficials insten a una reducció del consum de 
productes d'origen animal de les famílies, tant per motius de salut com per motius 
medi ambientals. 
 

Atès que cada cop un major nombre de persones redueixen el seu consum de 
carn per prevenir la crueltat animal, sent Sant Cugat una ciutat que treballa per la 
protecció dels animals. 
 

Atès que les ciutats més preocupades per qüestions ambientals i de salut ja han 
proclamat el “Dilluns sense carn”. 
 

Atès que els darrers anys s'ha produït un augment molt important del nombre 
de botigues i de restaurants vegetarians i vegans, una nova forma de dinamisme 
comercial respectuosa amb el medi ambient, les persones i els animals. 
 

Atès que malgrat la seva oferta, Sant Cugat no es troba entre les ciutats 
capdavanteres del públic vegà i vegetarià, sector de gran interès turístic per la seva 
alta qualitat, interessat pel petit comerç, el producte de proximitat i la cultura local. 
 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Declarar Sant Cugat com a ciutat amiga de la cultura vegana i 
vegetariana. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat es compromet a endegar 
processos de foment, difusió i informació sobre les opcions de consum vegà i 
vegetarià, com a forma de garantir el ple dret i comoditat de qualsevol persona, sigui 
local o visitant, per conèixer les opcions de consum alimentaris, de vestimenta, d'oci i 
altres productes a tot el territori de la ciutat. 
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SEGON.- Emprendre les següents accions i mesures per garantir el compliment 
efectiu d'aquesta moció: 
 

 Crear un espai a la pàgina web per a la informació general i la trobada 
d'emprenedors, ONGs, consumidors i inversors, que afavoreixi el petit i mitjà 
comerç local, de proximitat, vegà i vegetarià. 

 

 Establir el compromís que als esdeveniments i festes promogudes per l’Ajuntament 
que es garanteixi, sempre que sigui possible, que hi hagi opcions veganes i 
vegetarianes.  

 

 Incloure informació sobre el comerç vegà i vegetarià a la ciutat en les guies i 
mecanismes de promoció turística de la ciutat. 

 

 Commemorar a Sant Cugat el dia 20 de març, Dia mundial sense carn, amb 
l’objectiu de conscienciar i informar a la població de totes les possibles opcions de 
dietes alimentàries existents, lliures de carn, i de l’estalvi que suposa, per exemple, 
no menjar carn en un sol àpat, tant pel planeta com per la pròpia persona. 
Organitzant una xerrada. O conferència, amb degustacions de menús lliures de 
carn, per exemple.  

 

TERCER.- Comunicar aquests acords a l'Associació Animalista Libera, a la 
Fundació Franz Weber i a les associacions municipalistes de Catalunya. 
 
 15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s SOL·LICITANT LA GRATUÏTAT 
DELS LLIBRES DE TEXT EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA. 
 

La Constitución Española establece en su artículo 27, reconoce el derecho a la 
educación, disponiendo que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. A su vez, el 
artículo 39, fija la educación, como principio rector de la política social, económica y 
jurídica de la familia. Igualmente, en su artículo 9, señala que corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge en el artículo 4.1 

que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas y define en 
el artículo 3.3, que la educación primaria y secundaria constituyen la educación 
básica. 

 
La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala con 

respecto a los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación 
didáctica de los centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar 
los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las 
diversas enseñanzas, que deberán de adaptarse al rigor científico adecuado a las 
edades del alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa. 

 
El Artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las Administraciones 

Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la 
gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo, 
numerosas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tanto de Cataluña como del 
resto de España, han dispuesto diferentes sistemas para hacer efectiva la gratuidad 
de los libros de texto, ante el reclamo sistemático, que desde las Asociaciones de 
Padres y Madres se vienen realizando en los últimos años para lograr la gratuidad de 
los libros de texto. 
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La Ley 12/2009, de 10 de julio de Educación de Cataluña establece en su 

artículo 5 que son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación 
primaria y la educación secundaria obligatoria.  

 
En ese mismo sentido, la Ley de Educación de Cataluña, en el artículo 50 

establece que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para 
hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas 
gratuitas. 

 
La Ley de Educación de Cataluña entre los principios que rigen la gestión de los 

recursos económicos del sistema educativo recoge el principio de suficiencia y 
estabilidad presupuestaria para poder dotar al sistema educativo de los recursos 
económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica derivada de la 
gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2, establecidos en la 
programación educativa, y para alcanzar sus objetivos. 

 
Desde la oficina del Defensor del Pueblo se afirma que “las actuales políticas de 

gratuidad de los libros de texto no agotan las obligaciones que se derivan para los 
poderes públicos del carácter necesariamente gratuito con que deben proporcionarse 
al alumnado todos los medios precisos para cursar las enseñanzas obligatorias, ya 
que sólo cubren, y no de manera completa un capítulo de los gastos educativos que 
cada curso deben realizar las familias para la escolarización obligatoria de sus hijos.” 

 
Es por tanto conveniente, que la Comunidad Autónoma de Cataluña aborde la 

financiación de los libros de texto y materiales curriculares, teniendo en cuenta que la 
gratuidad de la enseñanza es un objetivo y un derecho que se ha de alcanzar. 

 
El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès debe procurar dar un significativo 

impulso a las políticas de protección a la familia, considerada como primera expresión 
de solidaridad que percibe todo ser humano, así como demostrando que una de las 
prioridades de este municipio es la educación. 

 
Desde el Ayuntamiento y en coordinación con las AMPAS y dirección de los 

centros de educación obligatoria públicos y concertados del municipio, y de cara al 
curso 2017-2018, una de las primeras medidas a emprender ha de ser la creación de 
un banco público de libros de texto, con la finalidad de prestar gratuitamente libros a 
las familia con su posterior devolución una vez concluido el curso escolar de modo 
que se puedan obtener de forma gratuita los del curso siguiente, siendo requisito 
indispensable para no abonar cantidad alguna, que los libros se devuelvan en buenas 
condiciones de uso, caso contrario tendrían que sufragarse los deteriorados. 

 
Desde Ciudadanos consideramos que la educación es el instrumento vital para 

construir una sociedad más justa, capaz de crear riqueza y de distribuirla. Invertir en 
educación no se ha de considerar un gasto sino una inversión a futuro. Y que mejor 
destino puede tener el dinero público que gestionan las Administraciones Públicas que 
el ser destinado a garantizar una mejor educación, redundando en velar por la 
economía de las familias. 

 
La gratuidad de los libros de texto y materiales curriculares es un requisito 

imprescindible para que la universalización de la educación sea realmente efectiva y 
constituye un medio para garantizar la igualdad de oportunidades. 
 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone al Pleno del 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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1.- Que desde el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, en tanto el Gobierno 
de la Generalitat no aborde la financiación de los libros de texto y materiales 
curriculares, cree y ponga en marcha para el curso 2017-2018, en coordinación con 
las AMPAS y direcciones de los centros públicos y concertados de educación 
obligatoria, un banco de libros de texto con la finalidad principal de conseguir el ahorro 
familiar en la compra de los libros, así como una mayor sostenibilidad medioambiental 
dada la reutilización de los mismos, respetando en todo caso la autonomía de los 
centros y poniendo en valor el gasto en libros socializados que ya hayan podido 
realizar. 

 
2.- Que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès adopte los acuerdos 

necesarios para garantizar que en la dotación presupuestaria para el año 2017 se 
contemple la financiación para crear el banco público de libros de texto, así como las 
ayudas necesarias para el alumnado de primero y segundo de primaria, que utiliza 
libros no reutilizables. Igualmente, en dicha partida debería incluirse el gasto en 
material escolar que es una parte sustancial de lo que actualmente pagan las familias. 

 
3.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a presentar y poner en 

marcha un Programa de Gratuidad y Préstamo de Libros de Texto y Materiales 
Curriculares para la Educación Obligatoria en los centros públicos y concertados. 

 
4.- Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consejo Escolar 

Municipal, AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de la localidad, así 
como al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nosaltres ja a la Junta de Portaveus havíem manifestat que aquest cap de setmana 
rumiaríem la possibilitat de retirar la moció i finalment la retirarem. De forma molt breu 
explicaré per què la retirem. En primer lloc hi ha un fet, potser fins i tot ja a nivell 
personal, i és que nosaltres sempre intentem fer propostes que siguin locals i m’ha 
donat la sensació de que amb l’esmena a la totalitat d’ERC-MES i de Convergència 
doncs podríem enverinar un debat que jo no volia que s’enverinés perquè parlàvem de 
llibres de text i de reutilització i al final donava la sensació de que poguéssim haver 
acabat parlant de qui tenia la culpa, si el Govern espanyol o la Generalitat. En segon 
lloc, sobretot perquè companys d’altres grups polítics, com el Partit Socialista o la 
CUP, han tingut, en aquest cas, la sensibilitat de voler dir la seva i també les portes 
estan obertes i hi havia hagut algunes aportacions i segur que en el futur seria 
interessant també treballar-ho amb les AMPA’s. I en tercer lloc, i el més important, és 
perquè tant en la nostra moció original, com en la que es va presentar de forma 
alternativa, al cap i a la fi, parlàvem de que se’n parlaria a més de poder-ne parlar en 
els propers mesos, se’n parlaria segur, sí o sí, de cara als pressupostos, perquè hi 
hauria una major dotació pressupostària. Per tot això, pel fet de que en els propers 
mesos crec que podrem tirar endavant una moció més completa i més transversal i 
perquè ho parlarem també en pressupostos, retirem la moció.  
 

(La present moció fou retirada de l’Ordre del Dia pel grup proposant). 

 

16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC  PER A LA CREACIÓ D'UNA 
CASA DE LA DONA A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 

ATESOS 
 

Les dades de violència masclista i els indicadors d'igualtat d'oportunitats entre 
homes i dones mostren que a Catalunya estem molt lluny d'aconseguir la igualtat 
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d'oportunitats entre homes i dones, i d'eradicar la violència contra les dones (que 
augmenta de manera alarmant entre la població més jove).  
 

Les violències masclistes són un problema estructural d’origen sociocultural; el 
trobem a l’escola, al treball, al carrer, als mitjans de comunicació, dins les llars… i per 
tant, és necessari un canvi de mentalitat i de conducta per eradicar-lo. La violència 
física suposa la màxima expressió de la violència masclista vers les dones, però no és 
més que la punta de l’iceberg d’una piràmide de diferents formes d’opressió. A sota, 
tota una sèrie de diferents mecanismes de les violències masclistes (psicològica, 
econòmica, institucional, simbòlica, estructural...), que prenen un caràcter més subtil i 
invisible, ens coaccionen i discriminen dia a dia.  
 

Les violències vers les dones, en el seu sentit més ampli, són una estratègia 
clau de perpetuació del sistema capitalista i patriarcal per mantenir el control sobre 
nosaltres. El desmantellament de drets que està duent a terme en nom de la crisi 
econòmica, les polítiques d’austeritat i les retallades a l’Estat del Benestar impliquen 
un retrocés en la llibertat i l’autonomia econòmica de les dones. Aquests danys estan 
precaritzant les nostres vides i situen l’horitzó de l’eradicació de la violència masclista 
més lluny encara.  
 

Des de l'Ajuntament cal prendre partit i responsabilitat vers les dones de la vila, i 
destinar recursos i esforços, tant polítics com tècnics, per a la igualtat de gènere, la 
coeducació i l’eradicació de les violències masclistes, reafirmant un compromís 
estable i perseverant com a administració pública, un compromís que ha d’impulsar la 
necessària transformació dels valors socials i implementar les mesures i dotació de 
recursos que permetin combatre la xacra de la violència masclista a través de 
polítiques actives de lluita contra el patriarcat.  
 

En la lluita contra totes les desigualtats, existeix un mecanisme que s’erigeix 
com un dels més eficients: teixir llaços de cooperació i solidaritat, d’entesa i d’ajuda 
mútua. Tant per afrontar problemàtiques col·lectives com per a fer desaparèixer les 
traves per arribar a la igualtat de fet. 
 

Atès que als Pressupostos Participatius es poden escollir projectes d’inversió 
però no estaven contemplats els arquetips de gestió, element que esdevé cabdal amb 
aquest tipus de projectes on l’apoderament i l’autogestió en són els motors. 
 

Tot i que entenem que la sororitat i la complicitat no són accions humanes que 
pugui guiar l’administració, aquesta sí que pot apostar per facilitar i fer accessible 
espais i estructures per a què aquesta succeeixi. En aquest sentit, un espai de 
trobada fet per dones i per a dones, es pot revelar com un mecanisme de trobada, 
reconeixement i apoderament de les dones bàsic per a la presa de consciència i 
l’ajuda mútua en problemàtiques comunes. 
 

És per tot això, que l'Ajuntament de Sant Cugat reunit en Ple Municipal 
ACORDA: 
 

PRIMER.- La creació d'una Casa de la Dona a Sant Cugat del Vallès. 
 

SEGON.-  La cessió d'un equipament en desús, o la compartimentació  d'espais 
que estiguin actualment en procés de cessió. 
 

TERCER.- La Casa de la Dona comptarà amb una partida específica a la 
partida de pressupostos. 
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QUART.- L'organització interna serà democràtica i autorganitzada, mecanisme 
imprescindible per a l'apoderament de les usuàries i amb vistes a trencar la línia 
d'assistencialisme en matèria d'atenció social. 
 

CINQUÈ.- S'emplaçarà a col·lectius que treballen la perspectiva de gènere i els 
drets de la dona a treballar en la confecció i elaboració de La Casa de la Dona. 
 

TORN DE PRESENTACIO 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, tal i com vàrem anunciar a la Comissió Informativa de Benestar Social, Família i 
demés, i també a la Junta de Portaveus, per respecte al procés participatiu de 
pressupostos que s’està duent a terme i sobretot, bàsicament, a les persones amb qui 
feliçment hem coincidit en aquesta proposta tan necessària, la retirarem a l’espera 
que acabi de passar els diferents filtres i efectivament arribi a la final i esperem que la 
ciutadania la votin. Ara bé, no l’hem retirada abans perquè volíem fer una reflexió que 
entenem que és pertinent, en tant que nosaltres diguéssim, que prescindim de la 
nostra proposta política concreta, el nostre projecte, en ares d’una que ja existeix en el 
procés participatiu. Volem socialitzar la nostra decepció en que als pressupostos 
participatius es pugui parlar d’inversions, i es pugui parlar d’equipaments i es pugui 
parlar de pal·liar necessitats i no es pugui parlar de la gestió d’aquests propis 
equipaments. Nosaltres sabem, som conscients, perquè aquest debat l’hem tingut en 
diverses ocasions que alguns de vostès la gestió ciutadana o comunitària i perquè així 
ens ho han fet saber, vostès ens ho diuen honestament, que els fa una certa al·lèrgia i 
en diverses ocasions ens hem discutit. Nosaltres sabem que l’administració no pot ni 
ha de guiar, ni la cooperació, ni la solidaritat, ni el suport mutu, ni la sororitat, que és 
una paraula que avui també els confesso que hem afegit amb una certa trapelleria i 
espero que hagin buscat a la viquipèdia perquè és molt interessant. Si no l’han pogut 
buscar els faig una lectura ràpida: la sororitat és la solidaritat entre dones en un 
context patriarcal. El concepte deriva de Sisterhood, i vol dir germanor entre dones i 
que fa referència al fet de sentir-se com a iguals porta a crear aliances, compartir i 
canviar la realitat ja que totes les dones han patit d’una manera o altra l’opressió que 
nosaltres entenem estructural del patriarcat. Es defineix, hi ha autores feministes 
acadèmiques que la defineixen com l’amistat entre dones diferents còmplices que es 
proposen treballar i crear i convèncer i que es troben i reconeixen al feminisme per 
viure una vida amb un sentit profundament llibertari. Nosaltres entenem que aquest 
suport mutu, aquesta col·laboració, no el pot generar l’administració, no el pot ni 
subcontractar, ni delegar, ni fer un concurs públic, aquest tipus d’aliances i de 
complicitat només es genera en la detecció conjunta de problemàtiques i en la decisió 
ferma de fer-hi front també conjuntament. Per tant, ha de ser des de la detecció de 
problemàtiques conjuntes, d’opressions estructurals i també d’assolacions col·lectives 
que volem nosaltres, o aquest és el nostre projecte, que es basteixi un espai de la 
Casa de la Dona. Per respecte absolut a les persones que l’han presentat nosaltres 
avui la retirem, no la deixem sobre la taula, simplement, i avancem que si aquesta 
proposta tira endavant nosaltres voldrem incidir en la gestió d’aquesta perquè 
entenem que una no pot substituir l’altra i, per tant, no crea l’objectiu que avui 
proposàvem i si no passa efectivament els filtres la tornarem a proposar de cara al 
curs escolar vinent. 
 

(La present moció fou retirada de l’Ordre del Dia pel grup proposant). 
 

17.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DE SUPORT AL 

PRESIDENT MAS, JOANA ORTEGA, IRENE RIGAU I FRANCECS HOMS AMB 

MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N. 

 

ANTECEDENTS 
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El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 

catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans 
i catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme 
i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de 
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la 
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la 
consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al 
Parlament, tots tres van rebre la imputació del TSJC per l’organització del 9N i van ser 
citats a declarar durant el mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan 
es commemorà el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls 
acusava de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que 
van des de la inhabilitació fins a la presó. A més, el 19 de maig del 2016, mig any 
després i responent a criteris polítics i que no pas jurídics, el Tribunal Suprem va 
imputar l’exconseller de la Presidència Francesc Homs per col·laborar en el 
desenvolupament del 9N.  
 

El 28 de juny del 2016 el jutge Joan Manel Abril va tancar la instrucció 
i desestimar la petició d'arxivament de la causa contra l'expresident de la Generalitat 
Artur Mas, l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament 
Irene Rigau. Ara aquest procés queda a l’espera que siguin cridats a declarar a judici. 
D’aquesta manera es manté l’acusació pels presumptes delictes de desobediència i 
prevaricació, a l’espera que s’obri el judici.  
 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. Es tracta d’un procés penal 
amb una clara connotació política ja que en cap país democràtic s’ha encausat a 
ningú per escoltar a la gent i posar les urnes sense vinculació legal. 
 

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

1r.- Expressar el nostre suport al president  Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, així com 
també expressar el suport a l’imputat Francesc Homs.  

 

2n.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics. 

 

3r.- Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 

 

4t.- Promoure que els ajuntaments enviïn una carta de protesta demanant al 
TSJC i al Tribunal Suprem que arxivi les causes obertes contra els quatre imputats pel 
9N.  

 

5è.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte 
local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
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Tribunal Suprem, a l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l’Associació de 
Municipis per la Independència i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Bé, des del nostre grup tornem a buscar aquest necessari suport 
en aquest Ple dels encausats pel 9-N i, per tant, una moció de suport com bé diu el 
seu títol, doncs el que cerca és aquest recolzament als encausats per aquest procés 
participatiu que es va produir el proppassat 9 de novembre. Volem l’arxivament de la 
causa, lamentem profundament com està evolucionant tot plegat, considerem que no 
cal per aquests conceptes i per aquests fets anar a judici i, per tant, volem criticar una 
vegada més l’escassa qualitat democràtica de l’Estat espanyol i refermar al mateix 
temps el nostre compromís amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir 
lliurement el nostre futur, a decidir lliurement aquest nou país.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres el que volem compartir amb tothom és la nostra reflexió sobre el motiu 
d’aquesta moció, que ja és la segona, si no recordo malament, ja hi va haver una 
primera de suport al President Mas i altres membres del Govern per la mateixa causa, 
per les urnes del 9-N, per la consulta del 9-N. Bé, la nostra reflexió és: això és una 
qüestió de la que es fa victimisme, en aquell moment sabien perfectament que no hi 
havia res que recolzés legalment la celebració d’aquella consulta. Tothom, qualsevol 
persona tenia dret si entenia que no s’havia respectat la llei a posar una denúncia i així 
ho van fer unes quantes persones i ara la Fiscalia està -en el seu moment ja ho va fer- 
continuant aquest procés i ara ens queixem, bé, doncs jo crec que no hi ha lloc a la 
queixa. En el seu moment se sabia perfectament el que s’estava fent i ara es dirimeix 
si es van posar mitjans públics o no per fer aquella consulta que en teoria, segons ens 
diu, no es van posar mitjans públics i no es donaven directrius des de l’administració. 
Com que aquella gent que va posar les denúncies entenia que això no era veritat 
doncs les va posar i això és el que dirimirà el Tribunal. Si és que sí, doncs hi haurà 
una condemna i si és que no, no hi haurà condemna, per tant, el victimisme ja 
deixem-lo una mica apartat, que ja està bé de fer tant de victimisme i s’ha de fer front 
a les responsabilitats i en aquest cas si al final el Tribunal determina que hi ha 
responsabilitats doncs s’haurà “d’apechugar”, és que la gent ara no pot desdir-se del 
que va fer i per tant, és “lo que hay”. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres sempre hem lamentat que hi hagi una judicialització de la política, però 
malauradament també hi ha hagut una politització de la justícia. I en aquest cas, en el 
cas del 9-N, de la consulta, avui em sembla que han aparegut unes informacions, que 
alguns dels alts càrrecs als quals se’ls imputava han caigut o es desestimen perquè 
va ser previ a la resolució de la Fiscalia d’entrar i, per tant, que no tindrien causa-
efecte, és a dir, no continuarien el seu procés, però sí que hi ha d’altres que 
continuen. Hi ha aquella dita de qui no vulgui pols no vagi a l’era, però tothom sap el 
que s’estava jugant en aquell moment. Com nosaltres hem fet en aquest Ple, des del 
minut zero, no ens pronunciarem en aquest cas, no participarem, ens abstindrem i 
escolti’m, que determini la justícia. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
He de dir que nosaltres ens vàrem sorprendre molt amb aquesta moció. Diu l’Álvaro 
que és el segon cop, que es la segona que ens presenten, no, és la primera que ens 
presenten. Ens la tornen a presentar igual, són els mateixos acords, és a dir, és 
idèntica que la que vàrem votar a l’octubre. He buscat a l’Acta, l’he comparada i hi ha 
algun canvi en els atesos i en el títol, però la moció és exactament la mateixa. Tot i 
això ens adaptarem al “dia de la marmota” i tornarem a votar a favor, reafirmant que 
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estem en contra de la judicialització de la política i també deixant clar que Artur Mas 
va permetre una consulta ciutadana però en cap cas va posar les urnes, per exercir el 
nostre dret a decidir, que més haguéssim volgut nosaltres que haguéssim fet un 
referèndum. Aprofito per facilitar a tothom qui ara ha vist que efectivament la via del 
referèndum és, ha sigut i serà sempre la més viable en termes democràtics de 
reconeixement i per a totes les parts, ben tornats. Dit això agrairíem als altres grups 
que tampoc s’allarguessin massa en aquest punt perquè és una mica absurd repetir el 
mateix cada vegada. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
no em pensava allargar gaire, el que passa és que no sé si aquí han vingut a donar 
lliçons de referèndum, alguns ho hem demanat moltíssimes vegades i sempre se’ns 
ha dit que no. Potser els benvinguts al club són uns altres. Però en qualsevol cas, 
mirin, si es repeteix aquesta moció és perquè no és que ens hagués sorprès, però és 
perquè han passat una altra etapa, diguéssim, una altra fase del procediment i s’ha 
continuat mantenint la imputació d’aquestes persones. Vull dir, aquesta és l’explicació. 
De fet, és veritat que això és molt pesat, però diguin-li a l’Estat espanyol, a totes les 
clavegueres que utilitza, etcètera, etcètera. Pesats, els primers pesats, són ells. Deia 
el PP que no sé si ara no val desdir-se. No, és que aquí no es desdiu ningú, al 
contrari, nosaltres el que fem és anar avançant cada dia més cap aquest objectiu final 
i arribarem irremeiablement, peti qui peti. Han de pensar que vostès el que pretenen 
és aconseguir el que no aconsegueixen a les urnes en aquest país, quan dic en 
aquest país, en el nostre país, em refereixo òbviament a Catalunya. Vostès el que no 
aconsegueixen aquí, que és tenir uns bons resultats electorals, perquè aquí a 
Catalunya no els aconsegueixen, vostès utilitzen altres mecanismes. Perquè és veritat 
que abanderar això de la democràcia, del “hay lo que hay”, que és exactament 
l’expressió que ha dit, és molt fàcil quan es prioritza portar a les urnes a algú per 
exercir això, la Democràcia, la sobirania popular, i en canvi no ens interessa quan és 
per tot el que deia abans, és a dir, vostès no aconsegueixen això a les urnes, ho volen 
d’una altra manera. Per tant, nosaltres el que hem de fer és tirar endavant, continuar 
amb aquest procés, li deia que de forma irremeiable nosaltres construïm aquesta 
república catalana cada dia més, aquest és el model de país que nosaltres volem, 
aquell país on defensar la Democràcia no sigui un delicte, per això volem marxar, 
perquè si segons vostè, segons l’Estat espanyol això és un delicte, doncs nosaltres 
volem marxar i fer un referèndum i ho hem dit cinquanta-mil vegades i sinó tiri 
d’hemeroteca, doncs escolti, doncs benvinguts al club, però fer un referèndum no amb 
el permís de l’Estat espanyol sinó que ja ho hem demanat tantíssimes vegades, que 
ho hem fet a més de forma legítima, de forma legal, de forma constitucional, això que 
per a vostès és el paradigma de la Democràcia, doncs han demostrat fins ara que no 
es podia fer. Per això, aquells que fins ara defensàvem el referèndum ara ja hem 
decidit tirar pel dret i que és el que fa dies que aconseguim. Miri, l’únic que acaben 
fent amb això és donar moltes més raons per voler la república catalana, per tant, una 
vegada més els donem les gràcies. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Buenas 
tardes. No entraré a debate porque es una moción que no pertenece al ámbito local, 
pero bueno, parece que hace tiempo que Convergencia ha perdido un poco la 
frescura en la presentación de mociones y sólo ha pasado un año. Nos parece estar 
en un “deja vu” continuo, puesto que si mal no recuerdo y parece ser que es así, esta 
misma moción se presentó hace poco, con un mismo texto y fue aprobada. Por tanto, 
no sé porque volvemos a repetirnos. Pueden estar tranquilos, si ladrones confesos de 
la familia Pujol, referentes de Convergencia en los últimos 30 años, no han acabado 
entre rejas, nadie acabará en la cárcel por poner 4 cajas de cartón en los colegios un 
fin de semana. Desafortunadamente la ley que tenemos y los intereses partidistas de 
quien ha gobernado hasta ahora, no da para más. Sólo una petición Sra. Conesa: a la 
hora de hacerse la próxima foto delante de la Delegación del Gobierno o de la Modelo, 
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como usted prefiera, no lleve consigo el Bastón o Vara de Mando municipal, que 
representa a toda la ciudad, no sólo a sus votantes. Los votantes y militantes de mi 
partido, Ciudadanos, como mínimo no avalamos los incumplimientos de la ley, 
mientras seguimos perdiendo tiempo con otra moción que responde a sus intereses 
partidistas y no a los de la ciudad.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sr. Ciprián. No pateixi, que no 
aconseguirà provocar-me. No ho aconseguirà.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Sí, de 
fet no entenc perquè no han marxat, perquè normalment marxen quan hi ha aquestes 
mocions. Vull dir, ens estalviem sentir menyspreus cap a una part de la ciutadania, 
que com molt legítimament que no va participar en el 9-N, molt legítimament un 
nombre important de persones van participar i vostè les ha menystingut, sí, sí, vagi 
rient amb aquests somriures així xulescos a que ens té habituats. Si haguessin marxat 
com fan habitualment ens hauríem estalviat aquests insults. Nosaltres no direm 
massa cosa més que la que vàrem dir l’altra vegada. Com que és cert que el text és el 
mateix, no sé si hi ha alguna coma més o alguna coma menys, nosaltres vàrem fer 
una intervenció que l’he agafat, l’he rescatat i no diré massa cosa més. No estem 
d’acord en judicialitzar la política, creiem que si no es donen les circumstàncies per a 
que es pugui consultar a la població, com és un clam democràtic a Catalunya, la gent 
que vol decidir, decidir en un sentit o en altre, però decidir, doncs l’administració ha de 
servir als ciutadans i posar els mitjans necessaris. Per tant, encara que s’hagin fet 
servir mitjans estem d’acord en aquest cas, perquè com hem dit moltes vegades, per 
avançar en la història s’ha d’infringir lleis i no posaré els exemples suats que posem, 
però s’ha fet al llarg de la Història. El Pere Soler, ha dit una cosa, ha dit que no 
opinarà, però ha opinat, o sigui, ha dit que no opinarà després de dir així “qui no vol 
pols que no vagi a l’era”. Home! això no només és opinar sinó que és posar-se de part 
d’uns claríssimament. Això és així, està gravat, podem discutir sobre altres coses, 
però sobre això no. Per tant, no camuflem amb abstencions la manca de voluntat de 
democràcia cap al poble, com vostès diuen. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: A veure, sí que és la mateixa moció, amb algun matís, sí que han 
passat coses, han passat coses i és que el Jutge ha desestimat o sigui, ha tancat la 
instrucció del cas i ha desestimat el que jo deia al principi de la meva intervenció, 
l’arxivament d’aquest cas i, per tant, tornem a lamentar i ho farem tantes vegades com 
calgui i pensem que ho hem de fer també des de l’àmbit local el fet de que unes 
persones hagin d’anar a judici, unes persones que ens representaven i ens 
representen hagin d’anar a judici per facilitar que hi hagués un procés participatiu per 
decidir el futur del nostre país.  
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Molt breu. Jo crec que molt bé, està en el seu dret de presentar les mocions i sobretot 
de presentar dues vegades la mateixa moció, però llavors a nosaltres no ens diguin 
que siguem breus en les nostres intervencions.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No té res a veure una cosa amb l’altra. 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí 
té a veure. Nosaltres no repetim les coses i si... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vostè pot presentar..., Sr. Benejam, primer, el 
temps de les intervencions està regulat entre tots i, segon, vostès si vol fem història i 
segur que trobarem mocions repetides o reiterades. 
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. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
però jo no m’he queixat. Si vol fer breus els Plens... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo no em queixo tampoc, és vostè que es queixa. 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
a nosaltres ens demana brevetat, i tant! 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, escolti, és vostè que es queixa. 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: A 
mi m’ho ha demanat avui en aquest Ple. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Què li he demanat? 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Brevetat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perquè em pensava que era el tercer torn 
d’intervenció. 
 

. REGIDOR SR. ÀLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
i en general també ho ha dit a tots. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però no es preocupin. El que hem de fer és 
millorar els horaris i com a molts ajuntaments estan fent, començar els plenaris molt 
abans del que els comencem per acabar i poder doncs conciliar i fer uns horaris molt 
més raonables dels que fem.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, no 
per torn d’intervenció, sinó per al·lusions. Una cosa és opinar i dir estic a favor de que 
els encausin, una altra cosa és opinar i dir que estic a favor de que restin en llibertat o 
se’ls absolgui i una altra cosa és constatar una cosa que ells sabien abans de fer-ho 
perquè s’havia advertit i l’expressió “qui no vulgui pols no vagi a l’era”, és a dir, us 
havien advertit que passaria. Això no és un judici de valor, un judici de valor és que jo 
m’hagués posicionat i hagués dit “ole” i no ho dic. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      19 (Convergència, CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Vots en contra:   4 (C’s i PP) 

Abstencions:      1 (PSC) 
 

18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC EN SUPORT AL “SINDICATO 
ANDALUZ DE TRABAJADORES” (SAT) I AL SEU MILITANT INJUSTAMENT 
EMPRESONAT, ANDRES BÓDALO.  
 

Exposició de motius: 
 

Durant aquests darrers llargs 7 anys que portem de “crisi” són moltes les 
persones, famílies i col·lectius que han estat castigats amb retallades de drets socials, 
estafats amb contractes hipotecaris, desnonats, milions de treballadores han estat 
expulsades del món laboral, i milers de joves han hagut d’abandonar el país per 
recuperar el seu projecte de vida. 
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Amb aquest devastador “paisatge”, comencen a sortir a la llum un gran nombre 
de casos de corrupció que no deixa lliure cap dels estaments i institucions de l’Estat 
espanyol; aquesta és la realitat amb la que esmorzem cada matí.  
 

Davant d’aquesta situació, ja des del mateix any 2008, diferents col·lectius i 
societat civil, s’organitzen per a poder frenar totes aquestes polítiques que malmeten 
greument el feble “estat del benestar” que els nostres més grans van aconseguir amb 
anys de lluita social, alhora que s’intenta posar damunt la taula la greu mancança de 
democràcia social i política que hi ha a l’Estat espanyol.  
 

En aquest sentit, Andrés Bódalo, regidor de l’Ajuntament de Jaén i dirigent del 
“Sindicato  Andaluz de Trabajadores” (SAT), com centenars d’andalusos i andaluses 
ha estat al carrer defensant principalment el món rural a la província de Jaén i al 
conjunt d’Andalusia. On milers de jornaleres viuen en una greu situació de precarietat i 
pobresa, ja que l’accés a la terra és impossible (el 50% de la terra cultivable es troba 
en mans del 2% de propietaris cacics) el fet que se li suma l’explotació laboral en els 
“tajos”, a tot això cal afegir la quasi impossibilitat d’accedir durant molts anys de mala 
collita, al subsidi agrari per no poder ajuntar l’injust requisit de les peonades. Això fa 
que centenars de jornaleres i jornalers s’agenollin davant els patrons i alcaldes per 
poder aconseguir les peonades suficients per accedir a l’almoina del subsidi agrari.  
 

L’any 2012 va ser un d’aquests anys de collita molt dolenta on el SAT va exigir 
la retirada del requisit de les “peonades”, i es va realitzar una campanya de 
mobilització. Quasi mig centenar de Jornalers/es es van tancar en la casa de la cultura 
de Jódar per exigir la retirada del requisit i un pla especial de feina rural. La resposta 
de l’Ajuntament de Jódar va ser enviar la Guàrdia Civil per al seu desallotjament 
malgrat les reiterades peticions de reunió realitzades pels jornalers/es a l’equip de 
govern de Jódar. Després del desallotjament les jornaleres van anar a les portes de 
l’ajuntament a seguir la seva protesta i es va produir una topada pacífica, on en cap 
moment hi va haver cap agressió, mesos després Andrés Bódalo va ser denunciat pel 
PSOE de Jódar per agressió al tinent d’alcalde, un fet rotundament fals, corroborat per 
centenars de testimonis i pel mateix atestat de la Guàrdia Civil.  
 

Andrés Bódalo, pare de tres fills/es i avi, es troba ara mateix empresonat 
injustament i fa front a una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent de 
criminalitzar la protesta social, per l’únic delicte de defensar els seus companys i 
companyes i defensar els drets de milers de jornaleres d’Andalusia,  
 

Per tot això exposat, el grup municipal de la CUP-PC proposem al Ple 
municipal de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès manifesta el seu 
rebuig a la condemna imposada per l’Audiència Provincial de Jaén contra el regidor 
Andrés Bódalo Pastrana. Per desproporcionada, injusta i plena d’anomalies jurídiques. 
Cal recordar que se’l condemna a 3 anys i mig de presó.  
 

SEGON.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès insta a l’Audiència 
Provincial de Jaén a no executar la sentencia n° 240 contra el regidor Andrés Bódalo 
Pastrana i a deixar lliure de càrrecs i en llibertat a l’esmentat regidor. 
 

TERCER.- Que es notifiqui la resolució del Ple d’aquest Ajuntament a Andrés 
Bódalo Pastrana, al Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a l’Ajuntament de Jódar 
(Jaén), al Parlament Andalús, i al Govern d’Espanya.   
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
aquesta moció parla d’un cas concret però va de la criminalització de la protesta 
social, com exposem al redactat hi ha una persona, que està empresonada i a la qual 
li han caigut més de 3 anys de presó, que creiem que és un cap de turc, que no hi ha 
proves que l’incriminin, és més, les proves que hi ha diuen el contrari, la Guàrdia Civil 
va dir que no el reconeixia, no hi ha cap prova i, en tot cas, encara que s’hagués 
produït algun tipus d’agressió nosaltres no estem justificant aquí agressions ara als 
polítics, no és aquesta la qüestió, sinó és, la primera, la manca de proves de que 
aquesta persona hagi fet això, per això diem que és un cap de turc i, després, la 
desmesura. Si per un clatellot o així el cauen 3 anys i mig de presó, bé, doncs és una 
mica estrany. Per tant, ens volem sumar, hi ha gent, el mateix regidor, suposadament 
agredit, està a favor de l’indult, el PSOE del poble està a favor de l’indult i com he dit, 
ni la Guàrdia Civil ni el regidor agredit van poder identificar la persona que ara està a 
la presó, és que està a la presó per aquesta suposada agressió i com he dit, la 
defensa va aportar proves que l’exculpaven i que al final no es van tenir en compte. 
Per tant, només, aquesta moció va d’això, de no criminalitzar la protesta social, no 
buscar caps de turc, i altra gent a l’Estat espanyol que està a la presó, un noi que es 
diu Alfon, de Madrid, que està a la presó també per una vaga general amb mil 
irregularitats en el procés i creiem que hi ha una desmesura i el que es busca és això, 
atemorir a la gent perquè no protesti contra les injustícies derivades de la crisi 
socioeconòmica profunda que vivim. És una qüestió casi de drets humans, vull dir, 
processos judicials sense garanties, condemnes desmesurades, per tant, creiem que 
està bé que des de l’Ajuntament de Sant Cugat a vegades donem exemple i ens 
sumem a altres municipis del país, algun de la comarca, com Ripollet, que han 
demanat l’indult per l’Andrés Bòdalo. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Pues yo, al margen de las apreciaciones sobre la correspondencia de esa sentencia, 
que condena al Sr. Andrés Bódalo a cárcel, bueno, también me ha llegado los datos 
que pasó la CUP sobre este señor, sobre su trayectoria, sobre su participación en 
movimientos sindicales y sociales, que me parecen muy bien, con eso evidentemente 
no tenemos ningún problema, con lo que no comulgamos, precisamente, es en cómo 
ejercer eso y como lo hace él, porque él, en muchas ocasiones, le ha parecido bien 
entrar en sitios donde no querían que entrara y eso son coacciones, y limitar la libertad 
de otros, vale, porque los derechos de uno llegan hasta donde empiezan los de los 
demás y por lo tanto, él eso se lo ha saltado a la torera. En este caso, no sé si está 
probado o no que este señor agrediera a otro, pero desde luego ha habido un juez 
que ha dicho que sí y ha entendido que sí que está probado, y una parte, que es la 
denunciante que también entendía que estaba probado. Ahora aquí, según los datos 
que nos pasan ustedes, hasta la parte denunciante dice que bueno…, o se retracta de 
alguna manera en lo que…, yo esto no me había enterado y no lo he encontrado por 
ninguna parte, pero lo dicen ustedes. Entonces, de momento no me lo voy a creer 
hasta que no vea que hay alguien que lo dice, así a ciencia cierta y, por lo tanto, para 
mi este señor si ha agredido a aquel señor y un juez ha encontrado que está probado 
para mi está bien donde está, no tengo por qué defenderle ni nada, y si no que no 
hubiera agredido a nadie, pero es que ya tenía antecedentes también, ya tenía 
condenas anteriores, o sea, que bueno, todo parece indicar que sí que lo hecho, los 
hechos que le preceden a este indican que sí que ha ido por el mal camino en 
diversas ocasiones y, por lo tanto, de momento no hay nada que me diga que no 
tenga que ser condenado. Si hubiera alguna cosa, entonces ya volveríamos a hablar. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
miri, a vegades es presenten mocions que tenen un cert aire de que aquí no passa res 
i jo crec que en aquesta qüestió no és baladí, jo crec que és prou important que un 
Grup que es titlla de demòcrata i jo no ho dubto, que la CUP sigui democràtica i que a 
més pren les seves decisions assembleàriament doncs presenti una moció davant 
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d’uns fets com els que han passat. Se’ns vol presentar com si fos una persona que ha 
estat agafada, que estava en el lloc incorrecte, en el moment incorrecte i procedint de 
la manera incorrecta, però és que resulta que això no ha de tenir res a veure amb un 
corporativisme ideològic, ni ha de tenir a veure res en protestes pacífiques que es fan 
o que s’haurien de fer, sinó que estem parlant d’un cas que és que no hi ha repressió, 
no hi ha repressió policial, no hi ha tortures, no hi ha el joc brut de l’Estat en aquest 
cas, no hi veiem fantasmes a vegades on no hi són les coses. És una persona que ha 
comès un delicte, una agressió, que a més acumulava uns antecedents per aldarulls, 
per violència, per altres històries i que ha estat encausat. De fet, amb les persones 
que va estar, que va cometre l’agressió, no han estat sotmesos a aquesta reprimenda 
per part de la Justícia. Per alguna cosa serà? No era una “hermanita de la caridad” 
que es diu, aquest senyor. Estem parlant de donar suport a un regidor que li va clavar 
cops de puny i “patades” a un altre regidor, a un Tinent d’Alcalde i a més fora de 
l’hemicicle, podríem dir, home! s’han barallat en el “fragor de la batalla”, però no, no, 
fora al carrer i ha estat provat. Si ha estat així és perquè si l’han jutjat i ha estat així i a 
més en cap cas, ni tan sols s’ha retractat, ni tan sols ha demanat perdó pels fets, sinó 
que a més..., no, no ho ha fet i ni tampoc el PSOE ni tampoc ell, la persona, perquè 
vostès han de pensar que la persona agredida va agafar una depressió, va estar 4 
dies de baixa a l’hospital, va agafar una depressió i ha abandonat la pràctica de la 
gestió política, en un poble que és petit. Per tant, ostres! No estem parlant del Lute, ni 
del Joan Serrallonga, ni estem parlant de Gandhi, ni del Mandela, ni del Miguel 
Hernández, que el van comparar els seus companys de Podemos. Escolti’m, la 
violència no ha de tenir cabuda amb la gestió política del dia a dia i si aquest home 
està en aquesta situació, abans d’actuar d’aquesta manera s’ho hagués hagut de 
pensar i és així i ara ens pot fer llàstima que una persona, i que tingui persones 
dependents d’ella es vegi en aquesta causa, però el fet és que no havia d’haver 
reaccionat d’aquesta manera. Si ell no hagués reaccionat d’aquesta manera i hagués 
estat en un altre lloc, de ben segur que no l’haguessin encausat. Si ell prèviament no 
hagués fet cap tipus de delicte segurament no li haguessin caigut els 3 anys i mig que 
li van caure. Per tant, amb tot respecte...  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant, Sr. Soler. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
acabo, acabo. Amb tot respecte res a veure amb l’ideari que hem de propugnar des 
de l’Esquerra que és la lluita pacífica, la lluita democràtica, i utilitzar els mecanismes i 
les eines de protesta que tenim. L’agressió no ha de tenir cabuda en la gestió ni en la 
reivindicació política. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIERREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres donem suport a aquesta moció i agraïm molt a la CUP que l’hagi presentat. 
Andres Bódalo té una condemna de 3 anys i mig de presó després d’un cas, que és 
cert que no hi ha tortures, és cert que podem dir que no hi ha clavegueres de l’Estat, 
però sí que és un procés judicial bastant sospitós, un procés judicial que no ha admès 
a judici proves com els vídeos que corroboren la versió de la Guàrdia Civil, on es 
demostra que Andrés Bódalo no va agredir al regidor del PSOE, Juan Ibarra, quan en 
canvi sí es va admetre el testimoni d’un policia municipal, que va testificar just el 
contrari. Després la Procuradora es va oblidar de presentar dins del termini el recurs 
de cassació davant del Tribunal Suprem, Tribunal que tampoc va admetre la revisió 
del cas. En definitiva, ens trobem davant d’un senyor que està a la presó, amb una 
condemna totalment desproporcionada, injusta, plagada d’anomalies jurídiques i al 
final un senyor complirà 3 anys i mig de presó per un delicte de faltes, en un cas 
normal. I en canvi...per una clatellada, sí, i en canvi tenim a Bàrcenas, a Blesa, a Rato, 
Urdangarín, Pujol, que encara no hi han anat, i el més segur és que no hi vagin, o que 
si hi van s’hi estiguin molt menys. I no podem evitar en pensar com s’utilitzen casos 
com el d’Andrés Bódalo, o d’altres similars, l’Ignasi n’ha dit un, però n’hi ha més, el 
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cas de Rita Maestre, el de Guillermo Zapata, per intentar igualar els seus processos 
judicials a processos judicials per corrupció que tenen altres partits. Per nosaltres la 
condemna d’Andrés Bódalo és un avís per a navegants, per la resta de moviments 
socials, per tota la ciutadania en general, que ha de saber que es pot anar a la presó 
fàcilment gràcies a la “llei mordassa” i a les diferents reformes del Codi Penal i és per 
això que hi votarem a favor. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
seré més breu del que preveia, tot i així seré més llarg del que crec que voldria molta 
gent. Avia’m. El cas Bódalo s’emmarca en un tsunami repressiu del Govern Rajoy, 
que durant aquests 4 anys i mig, per terra, mar i aire ha actuat davant de qualsevol 
tipus de dissidència o desobediència civil. Tenim més de 500 sindicalistes imputats 
arreu de l’Estat per un Codi Penal, que nosaltres entenem clarament injust, que 
sembla que estigui fet més pels “robagallines”, que per com deia el Ramon, doncs la 
gent que comet delictes de corrupció. Nosaltres insistim en que no està demostrat que 
Andrés Bódalo agredís ningú, com ja s’ha dit, hi  ha unes imatges que així ho 
constaten i que no van ser admeses. Tanmateix, fins i tot, si hagués agredit a ningú, 
que evidentment condemnaríem i condemnem qualsevol tipus d’agressió, del que es 
tractaria és d’una baralla que no va tenir conseqüències greus i que en tot cas hauria 
hagut de portar a un judici de faltes i no haver-lo convertit en un judici d’atemptat a 
l’autoritat, fent cas omís a testimonis, fins i tot, i a un procés judicial totalment brut que 
no s’acaba d’entendre com és que ha anat així. Andrés Bódalo és a la presó i creiem 
que és a la presó de forma exagerada, injusta i de fet el propi regidor suposadament 
agredit es mostra favorable a l’indult de Bódalo. Jo Sr. Benejam li porto, ara després li 
donaré, la notícia de premsa del Diari de Jaen, d’on és ell, on el propi exregidor es 
mostra favorable a l’indult, però no només el propi regidor, sinó l’Audiència ha fet un 
informe en que es mostra favorable a l’indult de forma parcial. Per tant, nosaltres 
creiem que és totalment exagerat que Bódalo estigui a la presó. Creiem que el que 
passa és que Bódalo és a la presó perquè el que sí que ha fet és ocupar finques i 
locals demanant salaris o ajuda digna als camperols, i ha ocupat instal·lacions 
municipals en manifestacions totalment pacífiques i que el que es tracta ara és de 
criminalitzar la protesta social i és per això pel que sí que és a la presó i són aquests 
els antecedents que en tot cas poden portar a això. Nosaltres per coherència amb el 
que hem fet al Congrés dels Diputats i per la fraternitat amb les lluites socials i 
nacionals d’altres pobles de l’Estat sí que votarem a favor. Dir que el Grup de MES, 
s’abstindrà a la moció i ERC votarem a favor. 
 

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

DE C’s: Con la lectura de esta moción que ha traído la CUP, se llega a la 
esquizofrenia política. Varios apuntes. En primer lugar, se nos llenan las bocas 
hablando de democracia y se trae una moción al Pleno en la que. Sr. Bea establece 
pedir la revisión de la sentencia 240. Creía que en este país había separación de 
poderes y está el Poder Judicial para revisar las sentencias cuando se crea 
conveniente. Por otro lado, en cuanto a los hechos, es una deformación profesional 
que tengo, la Audiencia de Jaén, el 27 de octubre de 2015, establece para este señor 
del que hablan, 3 años y medio de prisión por un delito de atentado, pero es que ese 
delito de atentado, que no falta, delito, tiene el agravante de reincidencia. ¿Y por qué 
es reincidente este señor? Pues es reincidente porque tiene una condena anterior por 
atentado de la Audiencia de Sevilla de 2010, por un asalto al Sindicato de Obreros del 
Campo, y porque tiene 2 más, una falta de lesiones en una batalla campal, y otra de 
un delito contra los derechos de los trabajadores, es decir, se nos trae una moción 
con un relato de Dickens, muy sentimental al principio, luego se investiga quien este 
señor y salen todas estas cosas. Finalmente, si esta persona tuviera tan claro que va 
a ser condenado y ejerciera su derecho simplemente tenía que haber recurrido al 
Tribunal Supremo. Ah, no! Se dice que a su Procuradora se le pasó el plazo! Bueno, 
espero que se traiga a este Pleno las denuncias a la Procuradora por absoluta 
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demencia. Por todo lo dicho y por parecer absolutamente indignante que desde un 
Pleno de un ayuntamiento se intente inmiscuirse en la labor de los Juzgados y 
Tribunales, este partido va a votar en contra. 
 

. TINENT D’ALCALDE SR. CARLES BRUGAROLAS, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Bé, el nostre grup no donarà suport a aquesta moció, que ens 
queda molt lluny des de diversos punts de vista i que crec que estem constatant 
també dubtes sobre la consistència dels fets relatats, sense prejutjar, però el que hem 
sabut és que des del grup que suposadament representa ja van emetre, ells mateixos, 
un comunicat on es va prendre la decisió de desvincular-se de qualsevol de les seves 
actuacions i trencar relacions amb aquest regidor de Podemos a l’Ajuntament de Jaen 
i, per tant, separar el que és el Consell Ciutadà Municipal de Jaen de les actuacions 
d’aquesta persona. D’altra banda, hem pogut veure informacions periodístiques, si els 
volem donar credibilitat o no la qüestió és que hi ha diversa orientació i el que 
estaríem és davant d’una persona, tal com ara escoltàvem, que està a la presó 
sobretot per una qüestió de reincidència, perquè ja tenia 4 sentències fermes per 
actes violents, segurament menors, però com a mínim sí que eren faltes, però de 
diversa consideració, però que és la reincidència segurament el que porta a aquesta 
situació. Tampoc és del tot cert que la..., o sí que és cert, però després ha canviat la 
circumstància, que l’agredit hagi demanat l’indult, també continuo referint-me a 
informacions periodístiques. Sí que ho va plantejar en un primer moment, però 
després de tenir relació amb el Sr. Bódalo i veient que no hi havia penediment de cap 
mena i que tenia una relació sembla que no favorable doncs es va desdir i ja no el 
demana. Avia’m, tot plegat el que veiem és que el nostre Grup respectem allò que va 
decidir el seu propi Grup polític, allà a Jaen, no entrarem gaire en valoracions que no 
ens pertoquen, constatem una certa nebulosa sobre els fets i, per tant, són fets que no 
coneixem de primera mà i creiem que s’està demanant un posicionament de ciutat 
que segurament no correspon i, per tant, votarem en contra. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Sí, 
ràpidament. En primer lloc, agrair les intervencions de l’Èric i del Ramon. Són 
intervencions que subscric i penso que són francament millors que la que he fet jo. 
Gràcies per donar suport a aquesta moció. Algunes puntualitzacions: avia’m és 
legítim, per a nosaltres és una qüestió de criminalització de la protesta social i hi ha 
qui considera que no, és legítim. Nosaltres creiem que, i el motiu de presentar aquesta 
moció és allò que quan veus que passa al costat teu doncs encara ets a temps de dir-
ho, perquè malauradament aquest cas, com deia, quan exposava la moció, no és un 
fet aïllat, sinó que és simptomàtic d’una creixent repressió a l’Estat espanyol. En el 
nostre cas que, de la CUP i els moviments que li donen suport, fa molts anys que 
patim la repressió, no només tortures, que també, per a nosaltres és evident que hi ha 
molts processos judicials manipulats i que busquen, tenen una intenció política i, per 
tant, el nostre criteri és que és criminalització de protesta social, pensem que hi ha 
hagut irregularitats, en tot cas, hi ha una nebulosa, això és cert, hi ha una nebulosa i 
per això la moció no diu que li donem suport total, que demana l’indult, perquè estarà 
3 anys i mig a la presó. En tot cas, tenen tot el dret a votar contràriament. A la 
representant de C’s tres cosetes: en primer lloc, li agrairia que no parlés amb tanta 
alegria d’esquizofrènia, demència, malalties molt greus, de debò, és que així 
“esquizofrènia, demència...” bé, no sé si per sort persones properes que han patit 
aquestes malalties i aleshores parla amb aquesta tranquil·litat, doncs em sembla una 
mica fora de lloc; a l’Estat espanyol dir-li que no, no hi ha separació de poders, si es 
veu cada dia que no existeix, malauradament, no és un Estat democràtic l’Estat 
espanyol, per tant, no hi ha una efectiva separació de poders; i dir-li finalment que la 
revisió d’una sentència es pot fer a instància d’una de les dues parts, no només del 
Jutge, per tant, vostè que ens titlla d’indocumentats i aquestes coses, documentis una 
mica també abans de parlar i dir segons quines coses que fan una mica de 
vergonyeta. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno, al margen de quien esté en este hecho que de momento como hemos visto no 
hay nada nuevo y de momento todo nos indica que las cosas tienen que estar como 
están, este señor ya en el 2011 pegó a un policía y fue condenado por ello, y no fue a 
la cárcel. Bueno, es que conviene recordarlo. En este caso, alguien le dio patadas y 
puñetazos a este concejal, alguien, si no es él pues era otro, pero era el grupo de 
jornaleros los que estaban allí y al final de las pruebas salió que era él y no otros. 
¿Entonces qué pasa, que se quiso ir contra él porque era alguien especial? Bueno, no 
sé, es que yo lo dudo mucho y hablar aquí, empezar a hablar de la separación de 
poderes y tal, yo no diría que aquí nadie que es esquizofrénico pero empezar aquí a 
hablar de la separación de poderes en España sí que es esquizofrénico, o sea, poner 
en duda eso por este caso, totalmente esquizofrénico. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Home, 
vostès creuen que s’està buscant un cap de turc, pel que diuen vostès que s’està 
buscant un cap de turc. Res a veure amb la “llei mordassa” perquè els fets ocorreguts 
no tenen res a veure amb la “llei mordassa”, ni tampoc despistar amb temes de 
corrupció, perquè ha sortit el Sr. Barcenas. No, no, una cosa és un delicte, una 
agressió i una altra cosa es “fotre” la mà a la caixa. Per tant, no té res a veure una 
cosa amb l’altra, no despistem el debat. I després vostès creuen sincerament que el 
Partit Socialista busca criminalitzar la protesta social, quan porta desenes d’anys 
lluitant per les llibertats i els drets de l’Estat i del nostre país? Vostès creuen realment 
que el que pretenem és criminalitzar la protesta? Jo crec que no, sincerament i sinó 
no estaria en aquest partit, ja els ho dic jo. I de totes maneres, bé, i sincerament i ara 
a nivell de broma, jo crec que vostès, bé, vostès no, els de Podemos estaven buscant 
un màrtir o un referent, perquè com que són recents, i ara ja el tenen i ja està, anem a 
pel màrtir aquest. Jo crec que tot plegat és lamentable, haver presentat aquesta moció 
aquí jo crec que no té cap tipus de sentit, i em quedo amb la frase que ha dit el Sr. 
Brugarolas, que ens estan demanant un posicionament de ciutat que crec que no ens 
pertoca, i molt menys si prové d’un Grup municipal que no creu en les institucions, i 
demanar un indult a una institució en la qual no hi creuen doncs també és una 
miqueta pervers tot plegat.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:        7 (CUP-PC, ERC-MES* i ICV-EUiA) 

Vots en contra: 16 (Convergència, C’s, PSC i PP) 

Abstencions:      1 (ERC-MES**) 
 

* Regidors del Grup municipal d’ERC-MES Sra. Ingla i Sr. Gómez 

** Regidor del Grup municipal d’ERC-MES Sr. Villaseñor 
 

19.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT SOCIALISTA DE REBUIG A LES 
MESURES ANUNCIADES PER LA CONSELLERIA D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 

Atès que el passat 13 de juny el Departament d’Ensenyament va convocar a les 
direccions dels centres escolars públics, de forma urgent i extraordinària, la suspensió 
dels recursos destinats al personal de suport a la inclusió d’alumnes i dels recursos 
destinats al personal de reforç als centres d'alta complexitat. 
 

Atès el rebuig de les direccions, els claustres i les famílies, sindicats, col·lectius 
i entitats com l’Assemblea Groga, Xarxa d’Escoles Insubmises, la FAPAC , entre 
d'altres, l’anunci de la conselleria i la utilització partidista del Govern de la Generalitat. 
Trobant intolerable utilitzar les institucions públiques amb eslògans electoralistes per a 
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justificar l’abandó de les responsabilitats pròpies com és garantir el dret a una 
educació pública de qualitat. 
 

Atesa la mobilització de la comunitat educativa, com ara la del passat 16 de juny 
a la porta del Parlament, i posteriors, contra les polítiques de retallades de l’actual 
Govern de la Generalitat i la utilització dels mitjans de comunicació públics per 
tergiversar la realitat. 
 

Atès que les retallades de plantilles pel proper curs 2016-17 suposen un nou i 
gravíssim atac contra l’educació pública a Catalunya, reduint l’atenció a la diversitat, 
suport lingüístic, etc. I els drets laborals dels docents, eliminant la reducció de 2h 
lectives per majors de 55 anys i del personal laboral on més de 300 treballadors del 
programa d’educació inclusiva, seran acomiadats el 31 de juliol. Cal exposar que 
Ensenyament ja ha aplicat dures retallades prèviament al projecte pressupostari per al 
2016. 
 

Atès que la desinversió anunciada no fa més que sumar-se a una llarga i inèdita 
trajectòria de supressió de recursos que contrasta escandalosament amb la ridícula 
disminució dels concerts educatius (-4,59%) i amb la prorrogació de les subvencions 
de milions d’euros a les escoles que segreguen l'alumnat per raó de sexe. 
 

Atès que les desinversions, són una peça més del pla de privatització i 
mercantilització de l’educació que els governs del PP, CiU i Junts pel Sí estan duent a 
terme seguint els models educatius anglès, nord-americà i xilè. Si la privatització del 
dret a l’educació ha trobat en la LOMCE (i en molts aspectes en la LEC) el marc jurídic 
idoni per accelerar aquest procés, la crisi econòmica li ha proporcionat l’excusa 
perfecta per retallar descaradament i desmantellar el sistema educatiu públic de forma 
encara més accelerada.  
 

Atès que la situació generada no té res a veure amb els pressupostos de la 
Generalitat tal com ha volgut donar a entendre la consellera Ruiz, si no que és una 
voluntat política expressa, considerem que l’escola pública no pot assumir noves 
retallades que afecten directament la qualitat de l’educació i l’atenció de l’alumnat. Així 
com tampoc es poden tolerar informacions distorsionades, divergents i inconcretes. 
 

Pels motius exposats proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Manifestar indignació i rebuig absolut a les mesures anunciades per la 
Conselleria d’Ensenyament. 
 

Segon.- Denunciar la utilització dels mitjans de comunicació públics amb fins 
partidistes des del Govern de la Generalitat. 
 

Tercer.- Reclamar al Departament d’Ensenyament aturar el desmantellament 
de l’escola pública i reclamar drets, inversions i dignitat. 
 

Quart.- Reclamar i exigir mesures concretes com la incorporació d'interins als 
centres educatius el primer dia de curs (1 de setembre) i el cobriment de substitucions 
des del primer dia de curs. 
 

Cinquè.- Fer arribar aquests acords a la Consellera d'Ensenyament, al 
Departament d'Ensenyament, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als diferents 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als centres educatius de Sant Cugat 
del Vallès, als diferents sindicats de l'àmbit educatiu, a la Federació d'AMPAs de Sant 
Cugat del Vallès, a l'Assemblea Groga de Sant Cugat del Vallès, i entitats i col·lectius 
de la comunitat educativa que formin part del registre d’entitats de la Ciutat. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Mirin, 
com que fa temps que parlem de retallades, en aquest cas doncs seré molt breu 
perquè ja sabem qui té la culpa, com es fan les retallades, etcètera, etcètera i el que 
farem és esperar a que marxin els companys, bé, ho dic per no despistar i el que 
farem és llegir els acords que jo crec que estan ben explicats, que és manifestar la 
indignació i rebuig absolut a les mesures anunciades per la Conselleria 
d’Ensenyament respecte a les retallades; denunciar la utilització dels mitjans de 
comunicació per tal de dirigir el debat cap a uns altres i fer veure que no es duen a 
terme tals retallades; reclamar al Departament d’Ensenyament d’aturar el 
desmantellament de l’Escola Pública, com ha passat; i reclamar els drets, les 
inversions i la dignitat; i sobretot reclamar i exigir mesures concretes com la 
incorporació dels interins als centres educatius el primer dia de curs, l’1 de setembre 
en aquest cas i el cobriment de les substitucions des del primer dia de curs. He de dir 
que aquesta moció va ser presentada en el seu moment, just abans de que en el 
Parlament de Catalunya es donés el debat i que hagués alguna evolució, però vaja, la 
intenció és de rebuig a les retallades.  
 

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

EUiA: Nosaltres donarem suport a la moció, malgrat que considerem dues coses que 
jo crec que les hem de dir: una, que té una redacció bastant confusa i bastant poc 
clara, al nostre entendre; i la segona, que creiem una mica en el sentit que acabes de 
dir que hi ha alguns atesos d’aquí que a hores d’ara estan ja revisats i, per tant, 
diríem, no serien reals ni correspondrien a la realitat. Malgrat tot, doncs sí que estem 
totalment d’acord en que no pot ser que el Departament d’Ensenyament s’excusi en la 
no aprovació dels pressupostos per seguir amb les polítiques de retallada, sobretot al 
que és l’educació pública i, en aquest sentit, doncs també lamentem com lamenta 
realment l’Assemblea Groga, que és qui una mica ha fet aquestes declaracions i que 
al damunt i que si allò que es diu “Dios no lo remedia” proposen una vaga per 
començaments de setembre, doncs és que en la manifestació que els organitzadors 
van fer davant del Govern de la Generalitat de Catalunya, doncs tant Catalunya Ràdio, 
com TV3 van considerar que la proposta anava dirigida en primer lloc a la CUP, 
majoritàriament, i a Catalunya Sí que es Pot, perquè no havien donat suport als 
pressupostos del Govern. Per tant, doncs considerem que això és una tergiversació 
que no “ha lugar” i que no ens agrada. Per tant, doncs finalment donarem suport a la 
moció.  
 

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

MES: Avia’m, recordar una cosa, que el Pressupost actual de la Generalitat és el de 
2015, que es va fer durant el 2014, es va redactar i que està prorrogat. Més que res, 
perquè a vegades les coses són de pressupostos i si no hi ha pressupostos és per 
dues circumstàncies: perquè no s’ha votat o perquè els Governs no han tingut la 
capacitat de gestionar complicitats per votar aquests pressupostos. En tot cas, si no hi 
ha pressupostos, no hi ha accions i jo crec que això ho hem de tenir en compte. El 
company, en Pere, deia que certament hi ha hagut una sèrie de canvis des de la 
redacció de la moció, els podríem haver incorporat, diguem-ne que llavors la moció 
hauria tingut una mica més d’allò, ja sé no passa res ja ho has dit i perfecte. En tot 
cas, el que fa aquesta moció, jo no entraré en la redacció ni molt menys, el que sí que 
barreja són diferents conceptes, barreja el concepte necessitats educatives, que seria 
el punt quart, que a nosaltres ens sembla correcte i també barreja altres coses, que 
no sé si venen a “cuento” o no, però hi són, que és el suposat, la suposada articulació 
dels mitjans de comunicació públics per part del Govern de la Generalitat, que dic jo, 
no sé si els mitjans es deixen o no, però en tot cas, potser que els ho hauríem de 
preguntar. I també plana el concepte pressupost. Les reformes educatives no tenen 
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res a veure amb el Pressupost? Home, si són més diners que el pressupost de 2015 
prorrogat sí, si no ho fossin, si fossin un tema de criteris i no fossin diners, no. Però 
com que sí que ho són, doncs companys, hi ha una cosa que forma part del 
pressupost. Com que sabeu de pressupostos, podríeu entendre que no solament 
podríem resoldreu mitjançant pressupostos sinó modificacions pressupostàries i, en 
tot cas, aquest serà el nostre posicionament. Segurament amb modificacions 
pressupostàries, de generació d’ingressos i de despesa en l’àmbit educatiu es podrien 
resoldre algun dels problemes, com per exemple els del punt 4. Nosaltres els 
proposem, proposem Pere, que podem votar separadament els punts 4t i 5è, bé el 5è 
perquè avia’m és el trasllat, però el 4t i 5è al qual donaríem suport, i els altres 2 
votaríem en contra bàsicament per una barreja i una no concreció de part dels articles 
i evidentment sobre els mitjans de comunicació ja ho he dit anteriorment.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
nosotros apoyamos sin ningún tipo de paliativos la moción que ha traído a colación el 
Partido Socialista de Catalunya. Defendemos la enseñanza pública, creemos que 
cualquier recorte es malo y además creo que tenemos que hacer el esfuerzo de 
pensar siempre que la educación no es un gasto sino que es una inversión de futuro. 
Por lo tanto, la vamos a votar a favor y simplemente decirle al Sr. Villaseñor que no 
me extraña que hoy se hayan abstenido en el punto número 6 y que aquí también, 
digamos, contrariamente a lo que yo esperaba, pues pongan algún tipo de pega, pero 
bueno, son amores veraniegos que vienen acompañados de subidas de sueldo. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Nosaltres estem també d’acord amb la moció de rebuig a les mesures anunciades per 
la Conselleria d’Ensenyament. No acceptem tampoc l’excusa que vol justificar 
aquestes mesures per la no aprovació dels pressupostos, el Govern, recordem, tenia 
l’opció de refer-los i tornar-los a presentar però es va estimar més prorrogar-los. Fem 
nostre el posicionament que diferents sindicats d’ensenyament van fer públic, en el 
seu moment, que recollien justament el rebuig absolut a aquesta nova retallada i 
exigien la no aplicació de la reducció de plantilla de centres públics. Exigir la reversió 
de les retallades aplicades en l’ensenyament públic des del 2012 i la millora de la seva 
qualitat. Reclamar l’anul·lació dels punts de l’acord de Govern, on s’elimina la reducció 
de les dues hores lectives al professorat major de 55 anys i el cobrament del juliol als 
substituts amb 6 o més mesos treballats i emplaçar al Govern a prendre les mesures 
executives i les propostes legislatives necessàries en absència de pressupostos que 
revoquin aquestes noves retallades. Ens crida l’atenció que en la moció presentada 
pel PSC, que votarem a favor insisteixo, es faci referència i es denunciï el marc jurídic 
que ha facilitat l’entre cometes “privatització del dret d’educació”, tot fent esment a la 
LOMCE i a la LEG, no pas perquè no hi estem d’acord, sinó pel fet que la LEG també 
va ser votada pel mateix PSC.  
 

. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Tots els 
presents saben que el Govern de Sant Cugat defensa la qualitat de l’ensenyament 
públic i no dubta en fer-ho si això suposa manifestar-se en contra del Govern de la 
Generalitat, i en aquest Ple crec que n’hem tingut bastants exemples. Però avui el que 
sí que volem és fer palès el nostre rebuig cap el text de la moció, una moció que parla 
de desmantellament de l’ensenyament públic, quan el Pressupost de 2016, que es 
presentava era el més social de la història, un text on es fan acusacions d’utilitzar els 
mitjans de comunicació públics amb fins partidistes i on es denuncia, les denúncies 
d’aquest tipus no es fan en mocions, sinó que es fan als Tribunals i en aquest text es 
fa una crítica a la LEG que van fer vostès mateixos. Voldríem recordar que el Govern 
de la Generalitat va portar a aprovació a la Comissió del Parlament un increment de 
1.100 milions d’euros, 800 d’ells destinats a polítiques socials i 211 milions addicionals 
adreçats al Departament d’Ensenyament. Per tant, que ara reclamin coses que 
plantejaven aquests pressupostos després de votar en contra és si més no curiós. 
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Junts pel Sí va manifestar el seu compromís i l’aposta per l’Escola Pública en els 
Pressupostos de 2016, amb aquest increment que els dèiem de 211 milions d’euros i 
ara parlaré de la no aprovació dels pressupostos, el que ha suposat, en especial pel 
Departament d’Ensenyament, perquè han de ser conscients que quan no s’aproven 
uns pressupostos en el poc temps que ens queda en els Departaments 
d’Ensenyament per a reaccionar i buscar iniciar el curs amb normalitat, tenint en 
compte que fem modificacions pressupostàries amb pròrroga és molt més complex 
que amb un pressupost aprovat, és molt i molt complicat. Malgrat tot, davant d’això, 
després de que no prosperés a la Comissió la proposta de Pressupost, al minut 
després la Generalitat es va posar a treballar per com garantir les prioritats en el 
pressupost prorrogat, amb tot allò que s’havia previst en aquest increment. I això com 
es fa? Doncs evidentment el Pressupost ha de tenir, és prorrogat, ha de tenir la 
mateixa quantitat que l’any 2015, per tant, altres Departaments han de reduir el seu 
pressupost i aconseguir dotar al Departament d’Ensenyament amb aquest increment 
que necessita i avui, a data d’avui, el Departament ha anunciat que el curs començarà 
amb normalitat i, per tant, per a tots aquells qui ens escolten es manté la prioritat a 
l’Escola inclusiva, amb els programes dels 360 professionals, aquí vinc a actualitzar 
aquesta informació que deien que la moció han passat molt per alt, no està 
actualitzada però no passa res, crec que si, que s’ha de dir, que els 360 professionals, 
tècnics d’integració social o educadors de les unitats de suport a educació especial, o 
les 140 dotacions de més a banda de l’any passat estan garantides i que es doten de 
més unitats de suport a l’educació al territori, per tant, es garanteix l’escola inclusiva, 
es garanteix també l’increment de 140 dotacions als centres d’alta complexitat, 
s’incrementa en 12 milions les beques i els ajuts a menjador, no només això, sinó que 
es canvien els barems i, per tant, més famílies hi poden accedir i més famílies que 
fins ara accedien podran tenir el 100% del seu ajut. Per tant, aquests 12 milions no és 
una partida tancada, sinó que s’anirà flexibilitzant per donar resposta a totes aquelles 
famílies que compleixin els requisits; s’incrementa la plantilla de mestres amb 800 
nous mestres, per donar resposta, doncs, al creixement de planificació i de nou 
alumnat; i parlant de conceptes, es parlava de retallar, retallar és tenir menys o 
disposar menys del que hi havia, a Ensenyament hi ha un fort increment de 
pressupost, malgrat les forces polítiques, moltes d’elles aquí presents que 
reivindiquen que es porti això a terme, no abandonar suport al pressupost i, per tot 
això, votarem en contra.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Celebro escoltar aquestes notícies, jo no en tenia constància, però és bo, és bo, el 
que passa és que la credibilitat del Departament d’Ensenyament i més a la nostra 
ciutat comença una mica a esvair-se. No els vull recordar el tema del Leonardo da 
Vinci, i com altres temes que s’han perpetuat i que per tant la credibilitat 
és...intencions ja veurem si aquest augment dels 12 milions fan això o no. No m’ha dit 
res de cobrir les baixes des del primer dia, que és una de les demandes que en el 
professorat està latent i hi ha nanos que passen setmanes, no setmana ni dies, 
setmanes sense tenir un professor assignat perquè les baixes no es cobreixen i això 
és competència també del Departament d’Ensenyament. Responent una mica amb el 
tema agrair els suports de la resta de Grups que donaran suport i que per tant, doncs 
així ho faran, és una declaració evidentment d’intencions, com fem en aquest Ple 
moltes vegades i evidentment si les partides Ferran, si les partides són les mateixes, 
doncs els recursos són els mateixos, per tant, hauríem de destinar els mateixos, cosa 
que no hem fet, amb pressupostos prorrogats també passa, les partides són les 
mateixes. En tot cas, el que comentava el Ramon respecte a la LOMCE i a la LEG, i 
aprofitant també l’Esther Salat, jo dec semblar Sant Pere quan negava a Jesús, no? 
Allò de que abans que canti el gall, hauràs negat tres vegades. Nosaltres ja portem 6 
vegades negant el que nosaltres havíem donat suport a la LEG per una qüestió 
d’equilibris parlamentaris i d’equilibris per aprovar la LEG, sobretot, sobre el tema de 
la segregació de les escoles que segreguen per sexe i això nosaltres hem presentat 
propostes en el Ple Parlamentari, que han estat aprovades i que s’haurien de 
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començar també a veure en els propers Pressupostos. Suposo que, dir-los que a la 
ciutat rebem casi 4 milions d’euros, reben les 2 escoles concertades que segreguen 
per sexe, per any aproximadament. Doncs home, segurament el càlcul amb les 
escoles públiques, les 12 escoles públiques de la nostra ciutat doncs no arriben ni al 
30% d’això. En tot cas, la moció està servida, és una declaració d’intencions de que 
aquest Ple està fart de les retallades d’educació i si no hi ha diners a la partida 
d’educació per a nosaltres l’educació és una inversió, és el fet fonamental del futur 
dels nostres nanos i que per tant, potser menys partides en altres..., no diria en quines 
partides es podria retallar perquè llavors ja entraríem en un altre sidral. 
 

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

MES: Jo fa temps que em vaig prometre a mi mateix que no m’emprenyaria als Plens, 
però diguem-ne que avui m’està costant, perquè el que has dit és una falta de 
respecte tan gran cap el nostre Grup i cap aquesta Institució que el que hauries de fer 
és demanar disculpes. No és normal! No és normal! No pots vincular dedicacions de 
dues portaveus a vots. És que a qui se li acudeix? És que t’has begut l’enteniment o 
en què estàs pensant? Home! ja està bé! D’altra banda, ja si entrem en el tema de la 
moció, com bé deia el Pere, i com molt bé ha explicat la Regidora d’Educació hi ha 
hagut una sèrie de canvis, Pere, és evident que la partida és la mateixa però ha vingut 
d’altres diners, d’altres partides, per tant, perquè no el primer punt? Perquè les 
mesures no hi ha hagut un anunci de mesures, simplement s’ha continuat i s’ha fet 
uns canvis pressupostaris, sense haver tingut el Pressupost, per tant, amb unes 
certes complicacions i s’està generalitzant alguna cosa i, diguem-ne, i després de 
parlar també amb el Departament d’Economia vosaltres sabeu o aquí se suposa que 
no tenim perquè saber què està passant al Parlament o què és el què s’està portant, 
però estem portant una moció de Parlament i, per tant jo crec que és obligatori que 
sabéssim què és el que s’està fent i tu ho has explicat i ho has explicat bé. Estem 
contents amb el que tenim? No, home no, clar que no estem contents! Estem amb el 
pressupost de 2015, amb aquests petits canvis. Què és el pressupost d’Esquerra 
Republicana i de Junts pel Sí? No, és el pressupost que venia d’abans i s’està fent el 
que s’està podent. Insisteixo, la nostra reclamació, intentar votar els punts 4t i 5è. Si 
és que sí doncs perfecte, però en tot cas, també una coseta, quan portem una cosa al 
Ple, si us plau, portem-la a tot allò que s’ha fet, perquè sinó queda esbiaixat. I m’estàs 
dient, i perquè votes no sé què? Clar, és que ja hem fet part de les mesures i, per 
exemple, recordar-vos també que en el pressupost es comptabilitzava un augment de 
pressupost de recursos humans, que entre d’altres coses, va destinat al punt 4t, un 
punt 4t que també pujarà en els pressupostos amb les mesures que també ha explicat 
la Regidora. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bien, 
yo que me enfado también poco, pues en esta ocasión creo que también estoy por tus 
palabras ligeramente enfadado. Yo soy libre de asociar lo que me dé la gana! Lo 
siento. Soy libre de asociar lo que me dé la gana y en los puntos en los que me 
parezca oportuno y me puede parecer legal pero no ético que a vosotros se os llene la 
boca de, en fin, ahora tengo yo el turno de palabra, de hablar de determinada ética, y 
simplemente cuando os interesa subiros el sueldo que es lo que habéis hecho, y 
vosotros, que podéis llegar a los acuerdos X con el Gobierno que queráis, que pueden 
ser 1, 2, 3 ó 4, yo soy muy libre de asociarlos ¿Estamos? Gracias. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Blázquez jo crec que, a veure, 
cadascú és lliure en aquest plenari de dir i expressar el que vulgui, però en qualsevol 
cas, ha de també respectar l’opinió dels que no pensin com vostè. Vostè ha pretès 
associar una idea que se li ha desmentit per una altra banda, per tant, escolti, sí, sí, 
però entengui’m.... 
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. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Hi ha 
varis punts que s’estan tractant en aquest Ple i em dóna la sensació que... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els podem associar tots amb tots, Sr. Blázquez, 
tots amb tots, només faltaria. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Jo 
sóc lliure, absolutament lliure, de fer-ho. D’acord? I a més, perquè puc tenir la 
convicció o la meva sensació, errònia o no, de que això és cert. D’acord?  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Val. Sí, sí, però pot estar en un error. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: I tant! 
Segur! Segur que m’equivoco moltes vegades, però de vegades és possible que 
també ho encerti. 
 

. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Només 
manifestar que aquest increment de 211 milions d’euros, que no s’ha donat en aquest 
pressupost, ens hagués agradat que hagués estat, precisament perquè és una 
llàstima deixar de fer coses per poder cobrir el que és prioritari i també volia deixar 
molt clar que no es pot parlar de retallades quan hi ha un increment substancial en les 
polítiques del Departament d’Ensenyament i acudir als tòpics de retallades 
diferenciades, etcètera, em sona molt a la cantarella però no és la qüestió.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En cap 
dels acords parla de retallades. Però és igual, per una qüestió d’ordre, retiraríem el 
segon acord. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És a dir, el segon, denunciar la utilització dels 
mitjans de comunicació públics amb fins partidistes des del Govern de la Generalitat? 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, per 
si algú no s’hi troba còmode al votar això. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Això ho retira? 
 

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

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Doncs podem passar a la votació. Es 
demana vot separat dels punts 4t i 5è. Per tant, votarem en primer lloc primer i tercer. 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 1r i 3r 

 

Vots a favor:        9 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i PSC) 

Vots en contra: 15 (Convergència, ERC-MES i PP) 

Abstencions:       0  

 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 4t i 5è 

 

Vots a favor:      12 (CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC) 

Vots en contra: 12 (Convergència i PP) 

Abstencions:      0  
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(Es fa constar que havent-se produït empat en la primera votació dels acords 4t 

i 5è, l’Alcaldia -prefigurant la repetició de vot- procedeix a desfer l’empat amb el 

vot de qualitat legalment atribuït). 

 

ALCALDIA 
 

Participació Ciutadana 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Demanaré si el Regidor Comissionat de 
Participació Ciutadana pot exposar conjuntament els punts 20, 21 i 22. Té la paraula el 
Sr. Joan Puigdomènech.  

 

TRACTAMENT CONJUNT DELS PUNTS 20, 21 i 22 
 

20.- DACIÓ DE COMPTE D’ACORDS I PUNS TRACTATS PELS CONSELLS 

DE BARRI. 

 

- RESTAR ASSABENTATS dels següents acords i punts tractats per part dels 
Consells de Barri, en compliment de l’article 4.b) del Reglament de funcionament 
intern dels Consells de Barri. 
 
Acords i punts tractats al  CB CENTRE OEST  -  2016 
 
- Presentació dels pressupostos participatius. 
- Partida lliure disposició. Es podran presentar propostes fins al juliol. 
- S’aprova el nomenament de Lerik Galmes i Rafael Robledo com a representants del 

Consell de Barri a la Taula de Mobilitat. 
- Es fa una votació sobre l’elecció del representant del Consell de Ciutat. S’acorda 

respectar la votació inicial feta el 3 de desembre de 2015  i deixar l’actual 
sotspresident del Consell de Barri,  Ricard Vidal Ribas, com a representant al 
Consell de ciutat. Es designa com a suplent el candidat de l’Associació de veïns 
Centre-Estació, Marc Villoro. 
S’aprova per 10 vots a favor, 1 contra i 1 abstenció. 

- Estat de Villa Felisa. S’informa que l’equipament no serà un hotel d’entitats. S’ha fet 
una cessió a l’Ateneu per deu anys.  

- Estat del projecte de Can Quitèria. Les obres han començat al març i tenen una 
durada prevista d’un any. 

- Informació dels grups de treball. 
 
Acords i punts tractats CB LES PLANES  10/05/ 2016 
 
- Partida de lliure disposició. Han sortit 2 grans propostes en converses amb les 

associacions. 
a) Millorar l’accés des de la carretera de Vallvidrera (ampliar pont i fer voreres). 
b) Acabament de l’espai Pere Grau. 

- Es presenta la campanya sobre el senglar “Tinc morro”. 
- Espai Pere Grau. Per  festa major es podrà mostrar una maqueta i la previsió és 

iniciar la licitació al desembre 2016. 
- Coberta alternativa per la Festa Major 2016 . Hi haurà una cobertura amb carpes que 

eviti els problemes de l’any passat en 2015.  
- Arranjament de l’espai ECO i el mòdul del Casal de Les Planes. 
- S’han aprovat 3 plans d’ocupació per finalitzar el primer tram al Ringo-Rango. 
- Licitació de l’arranjament del c/ Sant Francesc d’Assís. Es vol iniciar les  obres abans 

de l’estiu. 
- Millores al servei de bus.  S’ha posat una nova parada al c/ Calvari. Està prevista una 

nova parada al passatge del Pi. 
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- Explicació dels pressupostos participatius de la ciutat de Sant Cugat. 
- Explicació de novetats del projecte d’urbanització de Can Borrull. 
 
Acords i punts tractats al CB LA FLORESTA  -  5/05/2016 
 
- Carrer pas de l’Estació. Hi ha dues propostes per part de l’Ajuntament que s’han 

d’acabar de treballar. Està pendent d’una reunió concertada amb Damià Calvet, 
tinent d’alcalde d’Urbanisme. 

- Baixada Can Llobet. Cal fer actuacions per garantir un camí segur de l’estació a 
l’escola La Floresta i l’ escola bressol La Mimosa. 

- Espai de Biblioteca. Habilitar l’espai de la planta soterrani del Centre socio-sanitari 
mentre no hi ha biblioteca definitiva. 

- Fomentar l’ús dels “Ulls de la ciutat” per  comunicar incidències. 
- Informació de les comissions de Cultura, Urbanisme, Educativa, Patrimoni, 

Equipaments, Medi Ambient. 
- Explicació de la distribució de la partida de lliure disposició pendent de 2014-2015 

(170 mil euros).  Hi ha el compromís municipal d’aportar la quantitat pendent de 24 
mil euros. 

- Informació sobre la presentació de projectes per finançar amb la partida lliure 
disposició 2016 (80 mil euros). Presentació de projectes al juny. Votacions a finals 
de setembre. Cada veí/ veïna podrà votar un màxim de 3 projectes. 

- Informació Pla de Millora La Floresta. Hi ha quatre sectors oberts i està previst que 
les obres s’acabin en 3 mesos (maig, juny i juliol). 

- Presentació del procés de pressupostos participatius. 
 
Acords i punts tractats al  CB CENTRE EST  25/05/ 2016 
 
- S’informa que s’ha aprovat una partida pressupostaria per tal  de establir un estudi 

del pou d’aigua a Can Barata i analitzar si es potable i pot abastir les necessitats dels 
veïns.  

- Informació de la constitució del Grup de treball de Seguretat. 
- L’Associació d’Egiptologia s’incorpora al Consell de Barri. 
- L’Ateneu s’acomiada del Consell Centre Est, perquè canvia de seu i participarà al 

Consell Centre Oest. 
- S’incorpora Aldo Ciprián, regidor de Ciutadans, que relleva Carlos Endje com a 

vocal. 
- Informació dels pressupostos participatius i d’alguns projectes presentats a la 

convocatòria. 
- Informació de les activitats de la Xarxa Monestir. 
- Molèsties veïns Mercat Vell. Es convocarà reunió amb veïns i regidora de Comerç. 
- Informació del procediment d’adjudicació de la partida de lliure disposició (15 mil 

euros) Es farà  una reunió al juliol. 
 

21.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET D’ALCALDIA SOBRE CANVI 

PRESIDÈNCIA EN EL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL. 
  

 - RESTAR ASSABENTATS de Resolució dictada per l’Alcaldia-Presidència en 
data 14 de juliol de 2016 de la següent textualitat literal: 
 
“ DECRET NÚM.  1.579 / 2016.-  
 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 2.245/15, de 8 d’octubre, foren designats 
regidors/es de barri per a presidir els diversos Consells de Barri, havent-se designat 
entre d’altres el regidor Damià Calvet i Valera per a exercir la presidència del Consell 
de Barri de Mira-sol. 
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Atesa la procedència de manera congruent amb la reestructuració del cartipàs 
municipal, de modificar la presidència del Consell de Barri de Mira-sol. 
 
Fent ús de les atribucions conferides a l'Alcaldia pels articles 21.1.a) i b), i 21.3) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, articles 53.1.a) i b), i 53.3) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal  i de règim local de 
Catalunya, en relació amb l’art. 37.1) del Reglament Municipal de Participació 
Ciutadana, publicat en el BOPB de 28 de juny de 2011, i art. 119.2.a) del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 

RESOLC: 
 
1r.- DESIGNAR als efectes previstos a l’art. 37.1) del vigent Reglament municipal de 

Participació Ciutadana com a regidora de barri -que comporta de manera inherent la 

presidència del corresponent Consell- a la tinent d’alcalde CARMELA FORTUNY I 

CAMARENA per a exercir la Presidència del Consell de Barri de Mira-sol, en 
substitució del fins ara president, tinent d’alcalde Sr. Damià Calvet i Valera, que cessa 
de manera coetània en l’exercici del càrrec de Presidència del Consell. 
 

2n.- NOTIFICAR la present Resolució als interessats i donar-ne compte al Ple 
municipal. “  
 

22.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE REPRESENTANTS 

POLÍTICS EN ELS CONSELLS DE BARRI. 

 

- APROVAR a proposta dels corresponents grups polítics municipals, la 
designació de nous representants en diferents Consells de Barri en els termes que 
així mateix s’indiquen, tot això de conformitat amb l’art. 37.1) del vigent Reglament de 
Participació Ciutadana, tot restant modificada parcialment la designació inicial 
aprovada pel Ple municipal en sessió de 16 de novembre de 2015: 

 

Vocal Consell de Barri de la Floresta 

 
Vocal ERC: Èric Gómez  Vocal suplent: Francesc Osan 

        Francesc Osan Tort                                 Èric Gómez i Pèrez 
 

Vocal Consell de Barri Centre Oest 

 
Vocal Convergència: Joana Barbany i Freixa 
   David Miralles i Carbonell 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: La primera de 
les coses, complint amb el Reglament de Consells de Barri, fem dació de compte dels 
acords que hi ha hagut. Com veuran vostès, hi ha els de 4 Consells de Barri, falta el 
de Mira-sol que a l’hora de redacció encara no s’havia fet, que era l’últim d’ells. Pel 
que fa referència al punt núm. 21 donem compte d’un relleu del President del Consell 
de Barri de Mira-sol que passa a ser la Regidora Carmela Fortuny en substitució del 
Sr. Damià Calvet. I per altra banda, en el punt 22, doncs donem compte de diferents 
modificacions dels vocals de Consells de Barri, en particular de la Floresta i de 
Centre-Oest, a petició dels grups proposants.  
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Hem de votar el punt 22è i els 
demanaria, per tant, si hi ha alguna intervenció primer? Sr. Villaseñor..., sí, sí, ho pot 
fer conjuntament. 
 

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

MES: Molt breument. Del punt 22è, simplement que no han posat un guionet més en 
el puntet, és un tema menor, però en tot cas, que consti en Acta i en referència als 
punts que ha explicat sobre els Consells de Barri, sobre el del Centre-Est saben que 
un dels punts és sobre Can Barata, en tot cas, després de les trobades que hem 
tingut, la proposta de trobada que ha tingut la Tinent d’Alcalde, en tot cas, mirem de 
concretar-la si pot ser abans de que marxem de vacances i diguem-ne que ens 
agradaria anar a la reunió, tal i com vostè i jo en vam parlar ahir concretament. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT 22 

 

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

Vots en contra:     0  

Abstencions:        1 (PP) 
 

(Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor del PSC, Sr. 

Pere Soler). 
 

PRESIDÈNCIA I SERVEIS URBANS 
 

23.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE CREACIO I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE 

MUNICIPAL DE GRUPS  D´INTERES. 

 
Atès que el Ple municipal en sessió de 18.04.16, va aprovar inicialment la 

creació del Registre Municipal de Grups d’Interès i el corresponent Projecte de 
Reglament  integrat per un preàmbul, 26 articles, una disposició transitòria i un annex, 
havent-se acordat simultàniament de  sotmetre l’expedient a informació pública durant 
un termini de 30 dies a comptar del primer dia hàbil següent al de publicació de 
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província , de conformitat amb el que 
disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, als efectes que per part de qualsevol persona interessada poguessin ésser 
formulades al·legacions o reclamacions segons allò que preveu l’article 63.2) del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals.  
 

Atès que durant el període reglamentari d’exposició pública obert a través de 
sengles edictes publicats en el BOPB de 19.05.2016, així com en el Tauler d’Edictes 
de la Casa de la Vila, ha estat presentat en data 25.05.16 un únic escrit d’al·legacions 
del grup municipal d’ERC-MES, concretades en els següents termes: 
 

Al·legació 1  
 
Article 7.- Es proposa incorporar un nou apartat 2, amb el següent text tot i restant els 
apartats 2 i 3 inicials com apartats 3 i 4: 
 
“2.- La seva publicitat s’estén especialment als contactes i reunions tinguts pels grups d’interès 
amb les regidores i els regidors i el personal eventual, i amb els empleats de l’ajuntament o 
dels ens que integren el seu sector públic, que exerceixen activitats i funcions directives, així 
com també la informació sobre els actes promoguts pels grups d’interès, als quals es convidi 
per les regidores o regidors a assistir o participar, la participació dels grups d’interès en tràmits 
d’audiència de procediments normatius i les compareixences a que siguin convocats i les 
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aportacions dels grups d’interès a l’Ajuntament, les regidores o els regidors i els grups 
municipals en relació amb iniciatives normatives municipals”  

 

Al·legació 2 

 
Article 24.- Es proposa la seva reformulació amb el següent redactat: 
 
“Article 24. Informe anual 
Anualment s’aprovarà per part del Ple municipal, un informe sobre l’activitat i el funcionament 
del Registre dut a terme durant l’exercici i el resultat de les actuacions de control i fiscalització 
dels Grups d’Interès al Registre” 

 
Atès que analitzades les al·legacions supraesmentades, es considera 

procedent la seva estimació tota vegada que comporten un enriquiment de 
l’avantprojecte aprovat,  sense que sigui necessari obrir un nou termini d’exposició 
pública del Reglament ja que les susdites esmenes no comporten una modificació 
substancial.   
 

En base a l’anterior i en exercici de l’àmbit de competència atribuït al Ple per 
l’article 52.2.r), de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions formulades pel grup municipal d’ERC-
MES a l’avantprojecte de Reglament de Creació i Funcionament del Registre 
Municipal de Grups  d´Interès, tot concretant-se en afegir un apartat 2 a l’article 7 del 
Reglament i en la reformulació de l’article 24, en els següents termes de textualitat 
literal: 
 
Article 7.- S’incorpora un nou apartat 2, amb el següent text tot i restant els apartats 2 i 
3 inicials com apartats 3 i 4: 
 
“2.- La seva publicitat s’estén especialment als contactes i reunions tinguts pels grups d’interès 
amb les regidores i els regidors i el personal eventual, i amb els empleats de l’ajuntament o 
dels ens que integren el seu sector públic, que exerceixen activitats i funcions directives, així 
com també la informació sobre els actes promoguts pels grups d’interès, als quals es convidi 
per les regidores o regidors a assistir o participar, la participació dels grups d’interès en tràmits 
d’audiència de procediments normatius i les compareixences a que siguin convocats i les 
aportacions dels grups d’interès a l’Ajuntament, les regidores o els regidors i els grups 
municipals en relació amb iniciatives normatives municipals” 

 
Article 24.- Queda reformulat  en els següents termes: 
 
“Article 24. Informe anual 
Anualment s’aprovarà per part del Ple municipal, un informe sobre l’activitat i el funcionament 
del Registre dut a terme durant l’exercici i el resultat de les actuacions de control i fiscalització 
dels Grups d’Interès al Registre” 

 

SEGON.-  PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva del Reglament de Creació i 
Funcionament del Registre Municipal de Grups  d´Interès  junt amb el text normatiu en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el corresponent edicte al DOGC 
indicant la susdita publicació, tot això  als efectes de la seva entrada en vigor, en els 
termes establerts a l’art. 65.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en relació amb l’art. 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Recordin doncs s’explica en aquest targetó que 
tenen tots vostès i que a partir d’aquesta setmana podrem lliurar a totes les persones 
que vulguin registrar-se, bàsicament, per poder seguir amb la Llei de Transparència. 
 

. REGIDORA DE COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Exactament, com diu la Sra. Alcaldessa aquí 
sobre la taula tenen aquest petit díptic que explica què són els Registres de Grups 
d’Interès i com cal procedir. En tot cas, el que farem ara, bé, el 18 d’abril vàrem fer 
l’aprovació inicial d’aquest Reglament de Grups d’Interès. Ha estat un mes en 
exposició pública i ara el que portem a votació és, en primer lloc, l’aprovació definitiva 
d’aquest Reglament; i després també aprovar les al·legacions que va presentar el 
Grup d’ERC-MES en aquest sentit. En aquest sentit van proposar dues al·legacions 
que en principi segons el Secretari es poden incorporar i anaven en la línia, primer 
d’ampliar l’àmbit d’aplicació del Reglament, que seria l’article 7 i l’article 24, que el que 
feia era canviar el redactat de l’article en base a que on s’havia de donar compte era 
en el Ple municipal i no a la Junta de Govern Local. Per tant, seria votar aquests dos 
punts, estimar les al·legacions formulades i després l’aprovació definitiva del 
Reglament. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc, agrair la predisposició del Govern i que la proposta d’acord sigui estimar 
les al·legacions que així hem fet. Bé, en el seu moment vàrem abstenir-nos en 
l’aprovació inicial, ara hi votarem a favor, amb les incorporacions fetes. Creiem que és 
rellevant que l’informe anual passi pel Ple municipal, que és on de debò rau, al nostre 
entendre, la sobirania d’aquest poble i pel que fa a l’extensió de la publicitat nosaltres 
creiem que és important que concretéssim sobretot tots aquells actes en que es 
convida als càrrecs electes, és a dir, els regidors i regidores, a participar i assistir tot 
allò on es convoca als Grups d’Interès i, per tant, agraïm que s’hagi incorporat aquest 
nou article i que per tant, esperem que s’aprovi.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:   0  

Abstencions:      3 (C’s) 
 

CULTURA, CONEIXEMENT I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

24.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ 

JURÍDICA DE L’IMMOBLE DE PROPIETAT MUNICIPAL CONEGUT COM A 

“EDIFICI JAUMANDREU” I DEL CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE L’ÚS A 

L’ENTITAT ASSOCIATIVA “ATENEU SANTCUGATENC”. 
 

Per Decret de l’Alcaldia 939/2015, de 4 de maig, es va aprovar inicialment 
expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica com a bé de domini públic de 
l’edifici de propietat municipal conegut com a “Edifici Jaumandreu” situat a l’Av. de 
Gràcia, núm. 16, en haver deixat d’estar afecte al servei de la Policia Local des de el 
mes de març de 2015 i trobar-se sense ús assignat des de aquella data, sense altra 
afectació previsible, el qual passarà a tenir la consideració de bé patrimonial, tot això 
de conformitat amb el que disposen els arts. 3.1 i 8 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 

La mateixa resolució aprovava també inicialment la cessió temporal de l’ús de 
l’edifici a l’Ateneu Santcugatenc a petició de l’entitat, en les condicions fixades al 
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conveni regulador que, entre d’altres, preveia com a termini màxim de la cessió d’ús el 
31 de desembre de 2020. 
 

L’Ateneu Santcugatenc és una entitat sense ànim de lucre creada al municipi 
l’any 1956 que té actualment la seu social al c/ Pep Ventura, núm. 1. L’entitat 
desenvolupa projectes i activitats en l’àmbit educatiu, cultural, d’acció social, de lleure, 
sensibilització ambiental, consum responsable i de caràcter cívic relacionades amb el 
foment de l’associacionisme i amb el suport en infraestructures i serveis a altres 
entitats i col·lectius socials, segons consta a la Proposta de funcionament presentada i 
incorporada a l’expedient, al qual consten igualment les següents actuacions: 
 
- Documentació aportada per la Secció de Patrimoni relativa a les dades identificatives 
i titularitat municipal de l’immoble i a la classificació com a bé de domini públic a 
l’Inventari de béns municipals, i informe de valoració de data 31 de maig de 2016, als 
efectes establerts a l’art. 73 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 
- Informes del Cap del Servei de Cultura de 9 de febrer de 2015 i 30 de maig de 2016 
justificatius de la oportunitat de cedir a l’Ateneu Santcugantenc l’ús de l’edifici per 
l’arrelament de l’entitat a la Ciutat, per l’interès de les seves activitats que configuren a 
escala local una oferta plural i diversa de cursos, tallers, conferències i altres activitats 
que compten amb un nombre important d’usuaris, i per la tasca d’acolliment i suport a 
altres entitats i col·lectius, que continuarà desenvolupant, fent prevaldre en l’ús de 
l’immoble objectius de rendibilitat social. 
 
- Informe tècnic d’arquitecte municipal de 9 de febrer de 2015, que considera l’edifici 
apte per al nou ús en les condicions que detalla, tot destacant la implementació de 
mesures d’accessibilitat com la instal·lació d’ascensor per accedir a la segona planta –
que segons el conveni regulador seran a càrrec de l’Ajuntament- i l’execució de les 
obres de reforma interior necessàries per al desenvolupament del programa funcional 
de l’entitat que seran a càrrec d’aquesta, prèvia autorització i sota la supervisió tècnica 
de l’Ajuntament. 
 
- Informe tècnic de la Secció d’Activitats de data 10 de febrer de 2015, actualitzat en 
data 15 de juny de 2016, que qualifica l’ús de pública concurrència, tot indicant 
l’aforament màxim i les condicions de seguretat aplicables a la instal·lació. 
 
- Implementació, en compliment dels arts. 20.2) i 75.3) del Reglament del Patrimoni 
dels ens locals, del tràmit d’informació pública de l’expedient tant pel que fa a 
l’alteració de la qualificació jurídica com a la cessió de l’ús durant un termini comú de 
15 dies havent-se publicat anuncis en el BOPB de 21 de maig de 2015 i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament sense que durant l’esmentat termini s’hagués presentat cap 
al·legació o reclamació. 
 

Amb posterioritat a les actuacions descrites, l’Ateneu Santcugatenc, al·legant 
un canvi de circumstàncies principalment per la impossibilitat de renovar, per motius 
econòmics, el contracte de lloguer de la seva seu actual, va interessar l’ampliació del 
termini màxim de la cessió d’ús que, finalment, la proposta de conveni fixa en el 31 de 
desembre de 2026. Atès el caràcter substancial d’aquesta modificació en relació a les 
previsions del conveni inicial, per Decret d’Alcaldia núm. 1293/2016, de 3 de juny, es 
va disposar l’obertura d’un nou termini d’informació pública de la part de l’expedient 
relativa a la cessió de l’ús durant un període de 15 dies, havent-se publicat el 
corresponent anunci en  el BOPB de data 17 de juny de 2016, sense que durant el 
susdit període hagi estat formulada cap al·legació ni reclamació.  
 

De conformitat amb l’art. 20.2) la competència per aprovar l’alteració de la 
qualificació jurídica de l’edifici correspon al Ple que ha d’adoptar l’acord amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
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En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR l’alteració de la qualificació jurídica com a bé de domini 
públic de l’edifici de propietat municipal conegut com a “Edifici Jaumandreu” situat a 
l’Av. de Gràcia, núm. 16, en haver cessat l’afectació al servei de la Policia Local i 
trobar-se sense ús específic assignat des del mes de març de 2015 i sense altra 
afectació previsible, el qual passarà a tenir la consideració de bé patrimonial, tot això 
de conformitat amb el que disposen els arts. 3 i 8 del Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals. 
 

Segon.- APROVAR la cessió temporal i gratuïta de l’ús de l’edifici de propietat 
municipal conegut com “Edifici Jaumandreu” situat a l’Av. de Gràcia, núm. 16, a 
l’Ateneu Santcugantenc per a destinar-lo a les seves activitats associatives, sota el 
règim de possessió precària que pot estendre’s com a màxim fins el 31 de desembre 
de l’any 2026 i en les restants condicions que s’estableixen en el conveni regulador 
que figura com a annex a la present proposta, amb subjecció, en tot cas, a la Llei 
7/1985, de 3 d’abril, de bases de règim local, Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, 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 
Reglament del Patrimoni dels Ens locals. 
 

Tercer.- FACULTAR  expressament a l’Alcaldia per a la signatura del Conveni i 
desplegament de les actuacions necessàries per a l’execució del present acord. 
 

Quart.- NOTIFICAR el precedents acords a l’Ateneu Santcugatenc i DONAR 

TRASLLAT a la Secció de Patrimoni, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Volem donar la benvinguda als representants de 
l’Ateneu, i en primer lloc la paraula -tal i com ha sol·licitat a través del Registre 
municipal- a la seva Presidenta, a la Sra. Cleris.  
 

INTERVENCIÓ DE LA REPRESENTANT DE L’ATENEU SANTCUGATENC, SRA. 

MARGARIDA CLERIS, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

. SRA. MARGARIDA CLERIS, PRESIDENTA DE L’ATENEU 

SANTCUGATENC: Moltes gràcies. Al començament us demano disculpes a tots 
vostès per demanar la paraula perquè ja estem molt avançats, però crec que era de 
rebut perquè, primer, era per donar-vos les gràcies per arribar a poder votar, espero, 
de la cessió de l’immoble i, després, perquè teníem la sensació a l’Ateneu que 
estàvem en un moment històric. L’Ateneu és una entitat molt arrelada al municipi i que 
porta i fa moltes activitats, no solament pels seus socis i que ha partit de la iniciativa 
dels seus socis, sinó també per tota la població. En estreta col·laboració amb Serveis 
Socials i Cultura hem pogut anar fent aquestes activitats. I deia que creia que era bo 
que jo pogués intervenir -i torno a demanar disculpes per intervenir- perquè creia que 
era un moment històric, històric perquè el que crec que es votarà aquí és la confiança 
del Ple en la gestió ciutadana a través de les seves entitats i com que això, la història 
de la ciutat passa per moments petits doncs una altra vegada, que segur que s’ha fet 
en altres moments, jo crec que es pot fer un altre petit moment històric i per això volia 
intervenir. Moltes gràcies. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sra. Cleris. Li agraïm i té la 
paraula la Sra. Fortuny, Tinent d’Alcalde per exposar el punt. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Gràcies Sra. Cleris, gràcies també Ramon, 
que també avui ens acompanyeu. Bé, la veritat, com deia la Presidenta de l’Ateneu 
Santcugatenc doncs sí que ens trobem en petits moviments que poden potser també 
començar a fer canviar la història o fer també trobar equilibris en maneres de 
col·laborar amb les entitats i amb una entitat associativa com és l’Ateneu 
Santcugatenc. Estem parlant d’una entitat que no va ser creada abans d’ahir, fa 60 
anys, concretament l’any 1956 va ser creada. No fa massa doncs celebràvem també, 
ho estem també celebrant aquest aniversari i crec que el més rellevant del que avui 
proposem és que fruit de tots aquests anys de treball hi ha uns objectius que ja sabem 
que són uns objectius que compartim, com són el foment de la cultura, de la llengua 
catalana, de la capacitació, de la cohesió social, també de la igualtat d’oportunitats, de 
la cooperació i la solidaritat i també de la sensibilització ambiental i això pensant-ho 
des de que som petits fins que som molt i molt grans. Per tant, amb una programació 
adreçada a tots els públics, amb una programació estable també des de la necessària 
mirada i treball del voluntariat, també acollint altres entitats i sobretot amb aquesta 
mirada oberta a tota la ciutat. També crec que és important que ressaltem que estem 
parlant d’una entitat que ha demostrat solvència i que ha demostrat també rigor en la 
gestió, suficient doncs per a gestionar, en aquest cas, aquest equipament municipal, 
que com saben i s’ha explicat també abastament en Comissió Informativa doncs és un 
conveni que serà en una data d’aquests 10 anys, en aquests 10 anys on està clar que 
l’Ateneu no patrimonialitza aquest equipament sinó que el que continua és essent de 
la ciutat, però evidentment amb un conveni de drets i deures que permet a l’Ateneu 
continuar desenvolupant la seva activitat i a la ciutat doncs poder gaudir d’aquesta 
activitat en aquesta Casa Jaumandreu. Les responsabilitats de l’Ajuntament seran 
deixar aquest equipament accessible i segur, les responsabilitats de l’Ateneu serà 
doncs aportar una sèrie d’inversions que hem acordat i desitjar aquest nou curs que ja 
s’apropa, l’octubre estem treballant tots de manera molt intensa per a que el nou curs 
en aquest nou equipament hagueu pogut fer el trasllat i desitjar-vos doncs això, un 
bon trasllat, un bon estiu i que puguem començar aquest curs amb tota la força que us 
mereixeu i que es mereix la ciutat i demanar, evidentment, l’aprovació per part de la 
resta del plenari d’aquest punt.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
nosaltres creiem que és bo i ho hem de fer com Ajuntament, hem d’ajudar a les 
entitats que es troben en una situació i en situacions a vegades difícils o en situacions 
crítiques o senzillament per a donar continuïtat al projecte que aquesta entitat 
desenvolupa, donar suport i donar-los totes les eines que siguin possibles. El nostre 
Grup, no pot ser d’una altra manera, que votar favorablement aquest acord, però 
nosaltres apuntarem un punt crític. Hi ha alguns aspectes del conveni amb els quals 
potser, ja ho vàrem dir a la Comissió Informativa, potser creiem que s’allarga 
excessivament en el temps aquest conveni, creiem que 10 anys és massa, perquè i 
ara els faré una reflexió, la ciutat havia guanyat un equipament en el moment que la 
Policia Local surt d’aquest espai i que havíem pensat i havíem reflexionat què hi 
hauria de posar-hi. Inclús hi havia un projecte que era el propi Ateneu el que 
gestionava aquest espai, se n’havia parlat que fos el propi Ateneu que fes com una 
espècie d’Hotel d’Entitats o que gestionés aquest espai. Clar, amb la portada de 
l’Ateneu a la Casa Jaumandreu la ciutat perd un espai físic amb el qual desenvolupar 
un seguit de qüestions, d’entitats i de propostes i d’activitats. Coneixem l’Ateneu, 
sabem que és una entitat oberta i que qualsevol entitat que hi va i demana qualsevol 
cosa estan avesats a ajudar i no volem que s’ho agafin d’aquesta manera, però 
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enteneu el sentit que la ciutat en aquest moment perd un espai físic on desenvolupar-
hi algun altre tipus d’activitat. Creiem que aquests 10 anys, com deia, és potser una 
tutela excessiva, creiem que una manera de fer el vol és ajudar en aquesta situació 
crítica, en aquesta circumstància que hi ha una data límit que han d’abandonar l’espai 
que estaven ocupant fins ara, doncs entenem que l’Ajuntament s’hi ha de posar, però 
10 anys creiem que és excessiu aquest espai i creiem que hauríem d’alguna manera a 
obligar a l’entitat a que cerqués algun altre espai on poder-hi desenvolupar totes 
aquestes activitats. Amb això no vull dir que dintre de 10 anys quan s’acabi el nostre 
Grup votarà en contra, no, haurem tingut un històric i haurem vist quin ha estat el 
desenvolupament, per això volíem dir això, perquè creiem que ho hem de dir i hem 
d’expressar el que sentim com a Grup. 
 

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

EUiA: Bé, nosaltres votarem a favor de la cessió de la Casa Jaumandreu a l’Ateneu, 
atenent, en primer lloc, a les circumstàncies en que s’ha desenvolupat tot plegat, 
sobretot les circumstàncies administratives, que han condicionat en gran manera això 
de fer-ho que sembla una mica tot de presa i corrents, i tots una mica apretats, però 
també atenent les peculiaritats de l’Ateneu, l’entitat a la qual cedim l’espai, una entitat 
que ha celebrat fa poc els 60 anys de vida a la ciutat, durant els quals ha passat 
èpoques de tot, però el que sí que creiem és que sempre ha procurat estar al servei 
de la ciutat i s’ha mantingut oberta a altres entitats i col·lectius. Potser una mica 
insistint en el tema que acaba de fer el Pere, sí que ens sap greu doncs que això 
signifiqui prescindir d’un edifici públic, que en teoria pensàvem alguns, que podria 
servir com un Hotel d’Entitats i, especialment, considerant que no anem sobrats 
d’aquests espais, per donar cabuda a les múltiples associacions i col·lectius que tenim 
a casa nostra i que constantment ens ho estan posant, diríem, damunt de la taula. En 
tot cas, nosaltres el que esperem és que durant aquests 10 anys, a nosaltres no ens 
sembla un període llarg, ens sembla un període raonable tenint en compte que si han 
de fer una sèrie de modificacions i que, per tant, heu de consolidar una mica les 
activitats que allà s’hi puguin fer, doncs el que sí que esperem és que durant aquests 
anys l’Ateneu pugui trobar el seu lloc propi on pugui progressar, créixer i mentre tant, 
segueixi desenvolupant en aquest nou espai l’esplèndida feina que considerem que ha 
fet fins ara.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
en primer lloc nosaltres també ens alegrem que la gent de l’Ateneu estigui avui en 
aquest Ple i a les hores que són, tot i que alguns ja estan acostumats, ja saben el que 
vol dir acabar els Plens molt tard. Subscrivim plenament les paraules de la Margarida. 
Nosaltres ens sumem en aquest reconeixement de la vostra entitat i d’altra banda 
també ratifiquem el fet de que sou un referent a la nostra ciutat. Agraïm per part de 
l’Ateneu que ens heu mantingut permanentment informats de quina era la vostra 
situació, tant des del principi quan això no es preveia, però també ens vàreu explicar 
totes les opcions que teníeu damunt la taula i això us ho volem agrair perquè ens 
n’heu pogut fer partícips i també us agraïm que les explicacions que ens heu donat 
quan va succeir la necessitat d’haver de sortir de l’edifici on sou ara, una mica a corre-
cuita, paciència amb el trasllat, esperem que el proper curs comenci bé, es 
desenvolupi bé i acabi bé i esperem també que un dia ens convideu a les noves 
instal·lacions de l’Ateneu per fer una visita i així poder veure de ben a prop com us va i 
com esteu. Molta sort. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Abans 
de tot, felicitar-vos pel trasllat. Us desitjo un bon estiu i que podeu començar les 
classes sense cap mena de problema, dit fins i tot com a exalumne de l’Ateneu, que 
imagino que en el futur segur que ho seré i us tinc certa estima. Hi haig de dir una 
cosa que potser no m’agradaria, però que una mica per la gelosia de si nosaltres els 
gestors, i no us ho preneu malament, ens haurem d’abstenir i vosaltres no teniu culpa 
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i tampoc de fet la té l’equip de govern, perquè tot ha succeït una mica de presa i 
corrent, com ha dit la Sra. Casamitjana i és el fet que vosaltres heu de fer unes 
inversions i a la darrera Comissió Informativa no se’ns va poder facilitar, perquè tot ha 
estat bastant ràpid, doncs ni una memòria econòmica ni encara estan quantificades 
aquestes inversions ni els timings, només i absolutament només per això ens haurem 
d’abstenir, però us desitgem molta sort.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Sí, 
ràpidament. L’enhorabona. Sempre que una entitat es queda sense l’espai on 
desenvolupa la seva activitat és un moment d’incertesa. Per proximitat hem seguit el 
tema de molt a prop. Recordo que quan l’Esbart es va quedar sense la seu, que 
ostres! És un moment molt dur. Qui formem part d’entitats i ens ha passat ho sabem. 
Jo felicitar-vos pel trasllat no sé, perquè a mi se’m farà estrany, allà a la Plaça Pep 
Ventura, perdre l’Ateneu, però bé, el que us volem desitjar és que en aquests 10 anys, 
que passaran molt ràpid, perquè passen així, que creixeu, que es consolidin les 
activitats que ja estan consolidades no veig cap motiu pel qual es deixin de fer allà, 
desitjar-vos que creixeu i haurà coses positives, esteu una mica més allunyats del 
centre, avia’m com respon la població, hi ha coses positives, els tastos de vins es 
podran fer a l’aire lliure i res. Només dir una coseta, no en contra de l’Ateneu, al revés, 
en positiu, quan Villa Felisa, que ara li diem Jaumandreu, això algun dia hauríem de 
decidir com li diem perquè últimament li estem dient Jaumandreu, però abans sempre 
jo li havia sentit dir Villa Felisa, vàrem proposar des de la CUP que fos un Hotel 
d’Entitats, bé, que s’utilitzés per les entitats del poble, em sembla bé que hi hagi 
entitats que hi tinguin espai, però a vegades trobem a faltar que aquesta política d’ajut 
sigui amb totes, però bé, en aquest cas ho diem en positiu, creiem que és interessant 
que l’Ateneu tingui un espai, i això, desitjar que creixin i l’enhorabona per la ubicació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:   0  

Abstencions:      3 (C’s) 
 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor Sr. Ramon 

Piqué. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda aprovat aquest punt. Moltes felicitats. I 
gràcies per haver-nos acompanyat tanta estona del plenari que sabem que no és fàcil 
ni senzill. Passem als punts d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge. 
 

URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE 
 

25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PGM A L’ÀMBIT DEL TEATRE DE LA UNIÓ. (EXP. NÚM. 83005/16).  
 

Atès que en data 20 de desembre de 2013 fou signat conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’associació SOCIETAT CORAL LA 
UNIÓ SANTCUGATENCA (en endavant, “La Unió”) en virtut del qual s’establiren les 
condicions d’integració del Teatre La Unió, la Sala Clavé i els altres espais 
susceptibles d’usos culturals en el Sistema Públic d’Espais Escènics i Musicals de 
Sant Cugat (SPEEM) i també en la Xarxa municipal de Centres Culturals Polivalents 
(XCCP), amb articulació dels mecanismes de coordinació i gestió per a l’ús compartit 
públic-privat d’aquest equipament, acordant la creació d’un futur consorci. 
 

Vist que, en data 20 d’abril de 2015, el Ple de la corporació va aprovar 
inicialment la creació i constitució del “CONSORCI LOCAL AJUNTAMENT-LA UNIÓ 
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SANTCUGATENCA PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TEATRE I SALAS 
ADJACENTS AMB INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA PÚBLIC D’EQUIPAMENTS 
ESCÈNICS I MUSICALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS” així com els estatuts pels 
quals se’n regirà.    
 

Vist que els anteriors acords plenaris han estat publicats, mitjançant sengles 
edictes, al DOGC núm. 6878 de 25 de maig de 2015, i al BOPB núm. de registre CVE 
022015014110 de 26 de maig de 2015.  
 

Atès que, en el pacte cinquè del referit conveni de col·laboració, fou creada una 
Comissió Mixta Ajuntament – La Unió amb la finalitat de gestionar de manera conjunta 
i coordinada la gestió i utilització compartida de la Sala Clavé, el Teatre i altres espais 
funcionals de l’edifici de La Unió, determinant que aquesta Comissió actuaria fins el 
moment en que entrés en funcionament el Consorci.  
 

Vista la proposta de modificació puntual de planejament general elaborada pel 
Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i 
Habitatge. 
 

En consideració als anteriors antecedents, es sotmet a l’aprovació del Ple 
municipal la següent proposta d’acords: 

 

1r.- INICIAR expedient de modificació puntual del PGM a l’àmbit del Teatre de 
La Unió determinant, de conformitat amb l’article 97.1) del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara endavant 
TRLUC), que dita proposta de modificació puntual porta causa en la reordenació 
volumètrica de la finca qualificada de sistema d’equipaments comunitaris i dotacions 
actuals, per tal de preservar la memòria històrica i patrimonial de l’edifici original, així 
com permetre el correcte desenvolupament de les activitats culturals, d’esbarjo i 
entreteniment, de lleure i d’oci creatiu de l’equipament, d’acord amb els requeriments 
funcionals del Teatre La Unió i en condicions segures pels usuaris, com a principal 
motivació envers l’oportunitat i conveniència en relació als interessos públics i privats 
concurrents. 
 

2n.- INICIAR el procés participatiu, d’acord amb el que determina l’article 8 del 
TRLUC, als efectes de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió. 

 

3r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i article 96 en relació al 85 del TRLUC (el primer en la 
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), el projecte de modificació puntual 
del PGM a l’àmbit del Teatre de La Unió, d’iniciativa pública municipal, segons 
projecte tècnic elaborat per part del Servei de Planejament i Gestió Urbanística adscrit 
a l’àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.  
 

4t.- ACORDAR la suspensió, d’acord amb el que determina l’article 73.2) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), en relació a l’article 102 i següents del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament (RLU), de la tramitació de plans 
urbanístics derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, 
com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, que afectin a aquest sector, allà on les noves determinacions 

comportin una modificació del règim urbanístic, per termini de DOS ANYS, procedint 
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a publicar el corresponent edicte que incorporarà l’àmbit territorial de suspensió en els 
termes previstos tant en el TRLUC com en el RLU, tot això sense perjudici d’aquelles 
actuacions administratives necessàries, mitjançant ordres d’execució i/o llicències 
urbanístiques, per tal de garantir les condicions objectives de seguretat i salubritat de 
les edificacions i instal·lacions existents, referit a l’àmbit de referència. 
 

5è.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini d’UN MES, a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, tauler d’edictes municipal, i mitjans telemàtics, de la forma legalment 
prevista, de conformitat amb l’article 85.4) del TRLUC en relació amb l’article 23.1.b) 
del RLUC.  
 

6è.- 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. 

 

7è.- TRASLLADAR els presents acords a la Tinent d’Alcalde de Presidència, 
Cultura i Promoció de la Ciutat, en la seva qualitat de Presidenta de la Comissió Mixta 
Ajuntament – La Unió, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

DAMIÀ CALVET: Bé, aquí es tracta de donar continuïtat a un procés iniciat ja fa uns 
anys de renovació del que representa l’oferta d’un altre equipament cultural important 
de la ciutat, com és el Teatre de La Unió, procés que va iniciar-se amb un acord amb 
la pròpia entitat gestora del Teatre de La Unió i que va continuar amb un procés 
d’arquitectura, que va acabar definint el que ha de ser el projecte que es desenvolupi 
en aquest àmbit. Aquest nou projecte té una volumetria, té una configuració 
arquitectònica diferent a la del planejament urbanístic vigent, diferent al planejament 
que avui en dia s’hauria de desenvolupar si allà no hi hagués cap altra edificació. Un 
planejament amb alineació a façana i planta baixa més dos. Evidentment hem 
d’adaptar el planejament al projecte guanyador, un projecte que té una volumetria molt 
especial, que conserva pràcticament tots els volums existents, els realça, els atorga 
noves funcionalitats, crea tot un volum per la nova caixa escènica que ens tapa també 
la mitgera de l’edifici plurifamiliar que tenim a ponent del propi àmbit del Teatre. Per 
tant, una modificació obligada per poder donar continuïtat a aquest projecte de 
renovació del Teatre de La Unió. És una modificació que es circumscriu estrictament a 
l’àmbit del perímetre del Teatre. En algun moment s’ha parlat de la possibilitat de 
també intervenir en l’entorn urbà immediat del Teatre de La Unió, però aquesta és una 
modificació que haurem d’afrontar amb calma i amb tot un procés de més explicació 
evidentment en els Grups i en els veïns i el que fem ara és, insisteixo, per poder donar 
continuïtat en aquest procés proposar l’aprovació inicial per part d’aquest Ple 
d’aquesta modificació circumscrita al perímetre del Teatre de La Unió. Una vegada 
hem fet l’aprovació inicial, haurem de fer la informació pública, l’aprovació provisional, 
aleshores anirem a l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme, en 
paral·lel a tot aquest procés anirem desenvolupant el projecte arquitectònic, ja hi estan 
treballant els arquitectes, també anem treballant amb la gent del Teatre de La Unió 
per afinar en els usos del nou edifici, per poder, evidentment, licitar i adjudicar les 
obres segons el calendari que en el seu moment es va anunciar. Per tant, la proposta 
és, evidentment, poder fer aquesta aprovació inicial. 
 

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

EUiA: Una pregunta de curiositat: Es preveu algun calendari de quan estarà executat 
el projecte de reforma de l’edifici; i sap perquè ho dic? Perquè ara llegint l’informe em 
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quedo astorada de que realment va ser el 2013 quan es va signar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament i La Unió, és a dir, que els 10 anys passaran ràpid, 
perquè realment 3 han passat volant. Ho dic en broma però no ho dic en broma. 
Només era una pregunta si es pot preveure o no. 
 

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

DAMIÀ CALVET: Hem anat compartint el calendari amb la gent de La Unió. Jo vull dir 
que a l’inici de l’actual legislatura vàrem espavilar molt ràpid amb el concurs 
d’arquitectura, ho vàrem fer amb tot el rigor que l’havíem de fer i fins i tot hi havia en 
Pere Soler formant part del que era el concurs. Una vegada vàrem designar el 
guanyador vàrem preveure tot el calendari i el vàrem transmetre a la gent de La Unió i 
van quedar molt satisfets del calendari. Nosaltres ara estem treballant, insisteixo, en 
aquesta modificació i en el projecte per aquest any, durant aquest any 2016 tenir allò 
que diem tots els papers a punt i evidentment poder licitar i adjudicar l’obra 
immediatament després que disposem del planejament i del projecte. Això serà a 
principis de l’any vinent, 2017, per poder començar obres també, Carmela, no em vull 
equivocar, crec que ens vàrem comprometre a abans del primer trimestre? No? A 
cavall entre el primer i el segon trimestre de 2017. Per tant, aquest és el calendari, 
insisteixo, transmès. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, és llarg, és feixuc, són processos de molta 
complexitat, però s’hi està treballant intensament i de comú acord, diguéssim, amb els 
titulars del Teatre de La Unió. Per tant, els demanaria el vot. 
 

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

membres electius presents). 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 26 i 27 
 

26.- PROPOSTA DE DESISTIMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PGM ALS ÀMBITS DEL PARC RAMON BARNILS I ALTRES DEL MUNICIPI. (EXP. 

NÚM. 83002/08) 

 
Atès que en data 21 de març de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar 

inicialment el projecte de Modificació puntual del PGM als àmbits del Parc Ramón 
Barnils i altres del municipi, de promoció pública municipal.  
 

Atès que la referida figura de modificació de planejament general fou sotmesa a 
informació pública per termini de quaranta-cinc dies, d’acord amb el següent:  
 
- Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2011 
- Diari Avui de 3 de juny de 2011 
- Diari Sant Cugat de 3 de juny de 2011 
- Tauler d’edictes municipal del 4 de juny de 2011 al 29 de juliol de 2011  
 

Vist que, en data 19 de setembre de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar 
provisionalment el referit projecte, remetent l’expedient a l’anterior Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona quin organisme, per acord de data 26 de gener de 2012, 
procedí a suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), sobre 
l’aprovació definitiva, fins que s’aportés un text refós que incorporés tot un seguit de 
prescripcions considerades necessàries en ordre a la seva completa validació.  
 

Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 21 de març de 2016, 
aprovà l’inici d’expedient de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, 
d’una peça d’equipament que prové del Pla Parcial d’Ordenació del sector Volpelleres 
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Oest, en una superfície de 6.691,46 m2, a l’objecte que es destini a la construcció 
d’un Centre d’Educació Infantil i Primària.   
 

Vist l’informe emès en data 12 d’abril de 2016 per la Secció d’Obres i 
Manteniment dels Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre la idoneïtat del solar referit 
supra, que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té previst de posar a disposició del 
referit Departament per a la construcció de l’Escola Nova. 
 

Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística en 
data 30 juny de 2016. 
 

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

1r.- RESTAR ASSABENTATS I APROVAR en els seus propis termes, 
contingut i abast, l’informe tècnic emès pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística 
en data 30 de juny de 2016 justificatiu de la descausalització de la present proposta de 
modificació puntual de planejament general per la seva incompatibilitat sobrevinguda 
envers la nova proposta d’implantació de la Biblioteca Central en el mateix 
emplaçament on es preveia un nou Centre d’Educació Infantil i Primària, informe que 
s’adjunta a la present proposta com a motivació específica en línia aplicativa de 
l’article 89 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).  
 

2n.- ACORDAR EL DESISTIMENT en la formulació, promoció municipal i 
consegüent tramitació de la referida proposta de modificació de planejament general 
per les raons indicades en el punt primer anterior, tot això de conformitat amb l’article 
87 de la LRJPAC.  
 

3r.- CONSIDERAR RESOLT I CONCLÚS l’expedient 83002/08 tendent a 
l’aprovació del projecte de Modificació puntual del PGM als àmbits del Parc Ramón 
Barnils i altres del municipi, de promoció pública municipal que, aprovat 
provisionalment el 19 de setembre de 2011 i condicionada la seva aprovació definitiva 
a la resolució de determinades consideracions, ha quedat desistit d’ofici en virtut de la 
presa en consideració i consegüent aprovació de les indicacions informades pel 
Servei municipal de Planejament i Gestió Urbanística, tot arxivant l’expedient sense 
més tràmit, en els termes de l’article 91 de la LRJPAC.  
 

4t.- ELEVAR certificació dels presents acords a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, per tal de comunicar la conclusió 
d’aquest procediment i d’interessar la resolució de l’expedient 2011/046089/B i arxiu, 
si escau, de conformitat amb l’article 92 del TRLUC. 
 

5è.- NOTIFICAR els presents acords a les mateixes persones a qui els foren 
notificats els acords d’aprovació provisional, als efectes procedents. 

 

27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PGM A L’ÀMBIT DEL PARC RAMON BARNILS I ALTRES DEL MUNICIPI PER 

A LA IMPLANTACIÓ DE NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. (EXP. NÚM. 

83006/16) 
 

Atès que el Ple municipal, en sessió de data 15 de desembre de 2008, va 
aprovar el Pla Bibliotecari de Sant Cugat del Vallès, elaborat per la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, que projectava nous 
equipaments destinats als usos bibliotecaris entre el 2009 i el 2018 i que preveia 
l’ampliació de la Biblioteca Gabriel Ferrater per tal que es poguessin desenvolupar 
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adequadament les seves funcions i serveis com a biblioteca central, potent i ben 
dimensionada. 
 

Atès que, en data 26 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va acordar, entre 
d’altres, restar assabentada del Pla funcional del nou equipament de la Biblioteca 
Central de Sant Cugat del Vallès, elaborat conjuntament per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i el personal tècnic de l’Organisme Autònom 
Municipal Centre Cultural de Sant Cugat del Vallès que ha de servir de base per a la 
redacció del projecte arquitectònic i del programa de gestió del nou equipament. 
Aquest document proposa la seva nova ubicació a la part baixa del Parc Ramon 
Barnils en la seva confluència amb la Rambla del Celler, essent aquest punt un dels 
eixos neuràlgics del municipi, molt proper a altres equipaments del municipi.  
 

Vista la proposta de modificació puntual de planejament general elaborada pel 
Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i 
Habitatge. 
 

En consideració als anteriors antecedents, es sotmet a l’aprovació del Ple 
municipal la següent proposta d’acords: 

 

1r.- INICIAR expedient de modificació puntual del PGM a l’àmbit del Parc 
Ramón Barnils i altres del municipi per a la implantació de nous equipaments 
municipals determinant, de conformitat amb l’article 97.1) del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara endavant 
TRLUC), que dita proposta de modificació puntual afecta exclusivament a terrenys 
reservats per a sistemes urbanístics públics, tot donant resposta a les noves 
necessitats del municipi i als principis d’eficiència en la prestació de serveis públics, 
com a principal motivació envers l’oportunitat i conveniència en relació a l’interès 
públic que representa la dotació dels diferents àmbits amb els equipaments i els 
espais lliures requerits pels seus ciutadans. 
 

2n.- INICIAR el procés participatiu, d’acord amb el que determina l’article 8 del 
TRLUC, als efectes de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió. 

 

3r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, i article 96 en relació al 85 del TRLUC (el primer en la 
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), el projecte de modificació puntual 
del PGM a l’àmbit del Parc Ramón Barnils i altres del municipi per a la implantació de 
nous equipaments municipals, d’iniciativa pública municipal, segons projecte tècnic 
elaborat per part del Servei de Planejament i Gestió Urbanística adscrit a l’àmbit 
d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.  
 

4t.- ACORDAR la suspensió, d’acord amb el que determina l’article 73.2) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), en relació a l’article 102 i següents del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament (RLUC), de l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, que afectin a 
aquest sector, allà on les noves determinacions comportin una modificació del règim 

urbanístic, per termini de DOS ANYS, procedint a publicar el corresponent edicte que 
incorporarà l’àmbit territorial de suspensió en els termes previstos tant en el TRLUC 
com en el RLUC, tot això sense perjudici d’aquelles actuacions administratives 
necessàries, mitjançant ordres d’execució i/o llicències urbanístiques, per tal de 
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garantir les condicions objectives de seguretat i salubritat de les edificacions i 
instal·lacions existents, referit a l’àmbit de referència. 
 

5è.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini d’UN MES, a partir 
del dia següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, tauler d’edictes municipal, i mitjans telemàtics, de la forma legalment 
prevista, de conformitat amb l’article 85.4) del TRLUC en relació amb l’article 23.1.b) 
del RLUC.  
 

6è.- 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. 

 

TORN PRESENTACIÓ CONJUNTA PUNTS 26 i 27 
 

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

DAMIÀ CALVET: Efectivament el punt 26 i el 27 van junts. El 26 és el desistiment 
d’una modificació iniciada ja fa uns anys per tal de poder implantar a la zona verda, 
actualment planejament vigent zona verda del Parc Ramon Barnils amb façana a la 
Rambla del Celler, d’un equipament que en aquell moment es va pensar que fos un 
equipament educatiu, estàvem pensant de posar-hi la dotzena escola. Tot aquest 
procés ha seguit altres camins, de fet en l’anterior plenari ja posàvem a disposició del 
Departament d’Ensenyament els terrenys on sí que anirà ubicada la dotzena escola, al 
barri de Volpelleres i, per tant, desistim d’aquest tràmit. Era una modificació que 
senzillament posava una taca d’equipaments, en color blau segons el planejament, 
allà on ara és zona verda. Per què? Perquè amb tota aquesta voluntat, ja passo a 
l’explicació del punt 27, d’ubicar un equipament en aquesta zona verda, aconseguir 
una mixicitat d’usos en aquest gran parc amb algun equipament potent que reforci la 
centralitat de l’oferta cultural en aquest àmbit doncs el que fem és afinar molt i amb 
una proposta de modificació puntual, que portem avui a aprovació inicial, definir el que 
és l’àmbit i els paràmetres, la ubicació d’aquest nou equipament que segons el Pla 
aprovat en el seu moment, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona es pensa 
que sigui per la nova Biblioteca Central Urbana, una biblioteca més potent que la que 
tenim avui en dia, també degut a tots els ràtios que es manegen per ciutats del 
tamany de Sant Cugat per disposar d’aquest tipus d’equipaments. És una modificació 
molt meditada, afinem molt en l’àmbit, afinem molt en la ubicació, reforçant la 
centralitat de l’eix entre el Monestir i el Teatre Auditori, que reforça molt la façana a 
Rambla del Celler, que busca molt l’alineació amb les edificacions existents, tant 
d’aquesta banda, de l’Hotel i de l’Ajuntament, com del edificis plurifamiliars que estan 
més a llevant, que intentem doncs també afinar molt en termes de plantejament 
d’eficiència energètica, no és un projecte, això no és un projecte encara, és una 
modificació del planejament, però ja introduïm en aquesta modificació tot de 
conceptes d’eficiència energètica que a més intentem reforçar amb comentaris que es 
van fer a la pròpia Comissió Informativa. El Sr. Barba, per part d’ICV-EUiA va 
demanar que poguéssim afinar amb aquesta modificació amb la utilització de cobertes 
verdes, perquè la rasant de l’edifici doncs quedi perfectament integrada amb el que és 
la zona verda. També introduïm amb aquesta modificació la possibilitat d’ubicar-hi una 
central de biomassa que doni aigua calenta sanitària, en fi, en definitiva energia a la 
zona de la pròpia biblioteca, dels equipaments del Teatre Auditori i tant de 
l’Ajuntament com del PAV3. En definitiva, dos punts que s’han de votar 
separadament, primer el desistiment, després aquesta aprovació inicial, que anirà 
seguint el seu recorregut i que una vegada estigui aprovada definitivament en paral·lel 
haurem desenvolupat el projecte per poder també ja començar a treballar en aquest 
gran equipament cultural per la ciutat. 
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TORN D’INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
aquest és un projecte que ja parteix des de fa molt temps i al principi, clar, jo recordo, 
bé recordo perquè també m’ho han tret, que el 2011 es va fer l’aprovació inicial i 
l’aprovació provisional sobre l’escola que havia d’anar ubicada allà. Teníem pressa per 
fer una escola en aquell moment i aquell projecte va quedar aturat per manca de 
recursos, per desplaçament dels alumnes a uns altres barris, pel que sigui, és igual, 
els compro la justificació. Ens trobem amb una pastilla d’equipament que ha de tenir 
uns usos, que ha d’haver també tota una reordenació, hi ha unes vivendes allà que 
estan afectades en tot el que és la pastilla i a més ens dotem d’un Pla de Mobilitat que 
passa pel bell mig, la continuïtat de Francesc Macià fins a Pla del Vinyet. Clar, ara 
mirant els papers i els papers que ens deien a la Comissió Informativa ens deien una 
modificació del Pla de Mobilitat. És la segona modificació que fem en una de les 
corones del Pla de Mobilitat, que no ve a Ple, entenc que haurà de passar per Ple, 
perquè és la modificació d’un Pla que ha estat aprovat per aquesta àmplia majoria i 
que, per tant, pertorba i perverteix el que seria les anelles i les direccions de les quals 
havíem parlat en el Pla de Mobilitat. No qüestionem el projecte de la Biblioteca, ni el 
que diu, ni la seva capacitat, ni com ha de ser construïda, ni la preservació de l’espai, 
ni tampoc la utilització de zones verdes per canviar-les en un altre lloc i preservar 
alguns altres espais per les visions del Monestir, etcètera, etcètera. El que sí que ens 
sobta és que un pla...bé, no ens sobta perquè ja el Pla d’Equipaments actual això ja 
no ho preveia, però que sí que ens hem dotat d’un pla, com és el Pla de Mobilitat, 
anem fent retallades en el Pla de Mobilitat o queixalades, diguem-li com vulguem. A 
costa de què? I més si no hi ha una explicació de dir, no, no, és que hem de posar 
l’equipament a sobre del vial que està reservat, sinó que el fem al costat. Doncs per 
què volem modificar el que havíem fet del Pla de Mobilitat? Aquest és una mica 
l’aspecte. I després veurem que el projecte compleix el que diu l’informe de les 
biblioteques de la Diputació i a més és necessari, i a més articulem un nou eix amb la 
Biblioteca del Mil·lenari, no sabem com li direm, però serà el centre d’art aquell, el 
famós centre d’art i guanyarem un espai cultural que està molt bé. El que passa és 
que les coses sembla que es facin trepitjant altres coses d’altres moments i això és el 
que ens sobta i nosaltres no podem acceptar que es trepitgi un pla que va estar 
treballat durant molts mesos i aprovat per unanimitat. Per tant, el nostre vot en aquest 
sentit, no en el 26è sinó en el 27è, que seria el que afectaria, ens abstindrem. 
 

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

MES: Bé, avia’m si aquesta vegada ho tirem endavant, diguem-ne, perquè com ha dit 
en Pere el 2011 teníem un altre projecte que va passar les seves aprovacions. En 
qualsevol cas, la dotzena escola l’hem feta o la farem en un altre lloc i aquest és un 
projecte que entenem com allò que es diu projecte de ciutat, que no serà projecte 
d’any, sinó segurament projecte de mandat, que durarà diferents anys, és un gran 
equipament necessari, un gran equipament que tal com ens el van explicar, després 
l’haurem de veure ja sobre maqueta, s’acosta a una certa orografia i jo crec que amb 
les propostes que va fer el company d’ICV-EUiA doncs també poden ser millorables. 
Aquestes, hi ha un parell de temes que ens preocupen, que l’altre dia en vàrem parlar, 
sobre les expropiacions, aquí entrem en un camí molt complicat, llarg, de modificació 
del planejament, que durarà mesos i per tant, que l’havíem de començar i creiem que 
encara estem a temps per tenir la nova biblioteca el més aviat possible. No cal que els 
digui que fer aquestes expropiacions amb tots aquells habitatges, la masia i de les 
cases, s’ha de fer d’una manera ben feta i humanament responsable. Vostès saben 
que hi ha molta gent que viu allà des de fa molt temps i que estan amb l’ai al cor des 
de fa molt temps i, per tant, també volem ser una mica la seva veu en aquest sentit i, 
per tant, entenc que entre tots ho farem bé. Aquesta biblioteca és molt important, ja no 
solament pel que representarà, que estigui al centre de la ciutat, sinó també pels 
projectes que puguin alliberar altres àmbits. Comentava el company sobre com 
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quedarà l’espai que deixarà la nova biblioteca en el seu moment i també, com vostès 
saben, la nostra demanda conjunta, perquè forma part del Pacte d’Estabilitat, de la 
Sala Polivalent i dels Bucs d’Assaig que també haurien d’estar al centre i, per tant, que 
amb aquesta gran ocupació d’espai públic en tots aquests àmbits que tindrem aquí, 
acosten molt millor als ciutadans que equipaments segurament en altres zones, 
sobretot per aquella gent que és del centre. Nosaltres votarem a favor, certament, 
com comentava el Pere, hi ha un tema del Pla de Mobilitat que crec que hem 
d’abordar a la Taula de Mobilitat, perquè certament és un canvi, però entenem que el 
conjunt del projecte és positiu i, per tant, avui és un gran dia. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, nosaltres evidentment no ens oposem a la desestimació de la modificació, per 
descomptat doncs el planejament i les necessitats han fet que l’escola s’hagi de 
construir en una altra zona i ens sembla a nosaltres les explicacions que vàrem rebre 
en aquest sentit doncs ens van convèncer, no així la proposta d’ubicació de la 
biblioteca, que com ens vas explicar i també vull agrair que ens van explicar amb tot 
tipus de detalls per a una neòfita com jo té un punt complicat però sí que hi ha tota 
una adequació arquitectònica, hi ha una voluntat d’integració en el paisatge i també 
doncs una certa polivalència i a més va en línia, una mica, amb el que nosaltres 
havíem plantejat en l’anterior mandat, que era que creiem que necessitàvem una 
Biblioteca Central i que aquest equipament era necessari. Malgrat això ens suscita 
molts dubtes l’emplaçament d’aquesta biblioteca al bell mig del Parc Ramon Barnils, 
perquè entenem que és un espai dels pocs que hi ha que és una esplanada que 
permet grans aglomeracions i s’han fet molts esdeveniments culturals, esportius, 
etcètera i ens preocupa que no hi hagi un reemplaçament d’aquest espai. Tant ens 
preocupa que finalment votem que no, penso que serem els únics i aquest 
equipament es farà. En tot cas, si han repensat que aquest espai es pugui substituir 
en un altre lloc, ja ho vàrem preguntar a la Comissió Informativa, però és el que ens 
agradaria sentir, pensem que els nuclis urbans han de respirar i aquest tipus d’espais, 
que sembla que només sigui una esplanada, però l’únic lloc gairebé a Sant Cugat, al 
centre de Sant Cugat, on es pot congregar molta gent, doncs pensem que seria una 
mala pèrdua, vaja, un mal negoci.  
 

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

DAMIÀ CALVET: Molt breument. Efectivament, en el Pla d’Equipaments hi estem 
treballant, és un mandat d’aquest plenari, s’està pilotant des de l’Àrea de Territori amb 
la col·laboració de tota la resta de regidories i hem de continuar treballant en el Pla 
d’Equipaments i alhora estar ben atents a les oportunitats que venen, diguéssim, de 
trajectòries ja de més lluny. Jo crec que el que estem fent avui, aquesta proposta 
d’aprovar inicialment aquesta modificació per a ubicar la nova Biblioteca Urbana, la 
nova Biblioteca Central Urbana, respon a una necessita evident i que pot anar en 
paral·lel a aquesta revisió del Pla d’Equipaments, com així haurem de fer una certa 
revisió del Pla de Mobilitat. Jo crec que la feina que estava molt participada en el 
moment en que es va aprovar el Pla de Mobilitat, preveia una mobilitat en el parc que 
és difícilment, des del meu punt de vista, encaixable amb el que és un ús més cívic 
tant de la zona verda com, i aquí entro amb una consideració respecte a les seves 
paraules, amb una riquesa de poder viure aquesta zona verda amb combinació també 
amb un equipament. Creiem que això li donarà un valor afegit a ambdós usos, tant el 
de la zona verda com el de l’equipament. Hem de modificar efectivament el 
planejament per a poder-ho ubicar, la zona verda que, entre cometes, perdem aquí al 
Parc Ramon Barnils la ubiquem al voltant del Monestir, que actualment està qualificat 
com a zona d’equipaments i que afinem i retallem tota la zona verda del voltant i 
creiem que això també és una mena de regularitzar la situació del Monestir o de 
l’entorn del Monestir. Respecte a les casetes voldria només remarcar que aquesta 
modificació es planteja amb el que s’anomenen dos Polígons d’Actuació: un primer és 
el que es desenvoluparà per encabir l’equipament cultural; i un segon, que queda 
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sense gestió d’entrada, i que caldrà abordar amb tota la complexitat d’una gestió 
urbanística del que podríem anomenar remodelació de barris, és a dir, aquí s’ha 
d’entrar a fer un cens, a fer uns reallotjaments, a fer, en fi, tot el que s’ha de fer per 
acabar aconseguint allò que diu el planejament, que no ens ho inventem amb aquesta 
modificació, que és una zona verda, però a dues velocitats diferents. Fem la 
modificació que ho englobi tot, Polígon per a l’equipament cultural, segon Polígon amb 
gestió calmada, si m’ho permeten, perquè estem parlant de persones que viuen en 
unes cases qualificades actualment en el seu espai de zona verda, però que s’han de 
tractar amb el que seria el paraigües d’una operació de remodelació de barris i això ho 
abordarem, insisteixo, amb tota la calma al llarg dels propers mesos. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 26 

 

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

Vots en contra:   0  

Abstencions:      3 (C’s) 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 27 

 

Vots a favor:      16 (Convergència, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Vots en contra:   3 (CUP) 

Abstencions:      5 (C’s, PSC i PP) 
 

Mobilitat 

 

28.- DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE “CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PARA EL REGISTRO DE 

BICICLETAS-BICIREGISTRO.ES”. 

  

1r.- RESTAR ASSABENTATS i ATORGAR CONFORMITAT al conveni aprovat 
segons acord de la Junta de Govern Local del 28/07/2016, signat entre l’Associació de 
Red de Ciudades por la Bicicleta i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en matèria de 
la creació i posada en marxa del Registre municipal de bicicletes. 
 

L’objecte del present conveni és establir la forma i condicions que han de regir 
en la implantació del Registre de Bicicletes (BICIREGISTRO.es) a la ciutat de Sant 
Cugat del Vallès, desenvolupat per l’Associació RCxB, per tal de promoure la 
seguretat dels usuaris de la bicicleta i minimitzar els robatoris. 
 

2n.- NOTIFICAR el present acord als interessats, a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, als Mossos d’Esquadra, a la Policia Local i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

DAMIÀ CALVET: És una dació de compte, Alcaldessa, efectivament, arrel d’una 
moció que va presentar en el seu moment C’s, crec recordar que fa dos plenaris, al 
voltant de la necessitat de tenir regulat el registre de les bicicletes per afavorir, 
precisament, l’ús de les bicicletes respecte la mobilitat general de Sant Cugat. Vàrem 
estar explorant diverses possibilitats, la més adequada va ser no tant la de crear un 
registre propi, sinó la d’afegir-nos a un registre que s’està treballant a nivell d’Àrea 
Metropolitana amb combinació amb la Red de Ciudades por la Bicicleta. Per tant, es 
tracta de donar compte de l’aprovació d’aquest conveni i engegar-ho, és un tema que 
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posarem en marxa de manera efectiva una vegada passat l’estiu amb tota una 
dinàmica que comunicarem als ciutadans per a que aprofitin aquest registre. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, només 
volia agrair el treball al Sr. Damià Calvet i als tècnics municipals el Sr. Antoni Serra i el 
Sr. Albert Muratet, perquè han facilitat aquesta moció que nosaltres vàrem presentar i 
que preveiem que després de les vacances tingui començament.  
 

29.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT I EL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA DE 

TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PELS CURSOS 2016-2017, 2017-2018 I 

2018-2019. 
 

Vist l’interès de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de col·laborar 
econòmicament en atorgar ajuts individuals a les famílies residents a les Planes que 
han de fer servir el servei escolar de transport del Consell Comarcal per anar a 
l’escola de CEIP La Floresta. 
 

Vist l’informe tècnic favorable de data 21 de juny de 2016,  emès pel Cap de 
Servei de Mobilitat amb el vist i plau del Director d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge. 
 

Per tot això es proposa elevar a la consideració del Ple municipal del proper dia 
18/07/2016 l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

1r.- APROVAR  la proposta de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat i 
el Consell Comarcal en matèria de transport escolar no obligatori pels cursos 2016-
2017, 2017-2018 i 2018-2019, en el sentit de: 
 
- Assumir parcialment el cost del preu públic que determinades famílies del nostre 
municipi han de satisfer per la utilització del servei escolar de transport discrecional 
consolidat amb reiteració d’itinerari no obligatori del Vallès Occidental, durant els 
cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019. 
 
- Destinar a la col·laboració econòmica en l’atorgament d’aquests ajuts individuals, un 
màxim anual de 6.200,00 euros (sis mil dos-cents euros) i a tal efecte dotar 
pressupostàriament cada exercici amb aquesta quantitat, en qualitat de subvenció. 
 

2n.- NOTIFICAR el present acord als interessats, serveis municipals 
d’Educació, Intervenció i Tresoreria. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

DAMIÀ CALVET: Això també és un punt senzill, és aprovar una proposta de 
col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal per poder assumir parcialment 
el cost del preu públic que famílies del nostre municipi han de satisfer per la utilització 
del servei escolar de transport. Jo vull fer notar també que aquesta és una proposta 
que s’ha expressat, s’ha tingut en consideració en el Consell de Barri de Les Planes i 
fruit del debat que hi va haver allà i també del treball col·lectiu, avui portem aquesta 
proposta a aprovació. 
 

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

EUiA: Vostès aquí parlen d’un màxim anual de 6.200 euros, que suposo que ho han 
calculat en base a l’alumnat que actualment té l’Escola de les Planes per a anar a la 
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Floresta, però com que parlem de 3 cursos, o sigui, parlem fins el 2019, la pregunta 
era si s’ha proposat o s’ha tingut en compte que això es pugui modificar en funció de 
que es modifiqui el nombre d’alumnes o les circumstàncies. 
 

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

DAMIÀ CALVET: Sí, d’entrada hem hagut d’agafar referències, màxim anual de 6.200 
d’euros, això és prou per a 3 cursos. Si hem de fer modificacions a l’alça o a la baixa 
proposaríem una modificació pressupostària per poder-ho encabir. Però, 
efectivament, la intenció és donar servei als ciutadans, que és el que tots volem. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents). 
 

ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 

30.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ 

DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS LOCALS PER 

LA RESTA DE L’EXERCICI 2016. 
 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances Fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. En concret, l’article 
16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació de les 
Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels elements tributaris, 
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació.  
 

Quant es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció de les normes afectades.  
 

La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances Fiscals municipals 
resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 

Així mateix la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general 
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança General redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 

Vistos els informes tècnics i econòmics necessaris segons el que preveu la Llei 
16/2012, de 27 de desembre que modifica l’article 25 del text refós de la Llei 
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Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes.  
 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 

Vista la memòria del Regidor de Medi Ambient i l’informe conjunt de l’Interventor 
Municipal i de la Lletrada Assessora de l’Àmbit de Gestió d’Hisenda, Ocupació i 
Recursos Humans, es proposa al Ple l’adopció dels presents acords:  

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a la resta de l’exercici de 2016 la nova 
Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona: 
 

 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 14 de la Taxa per a l’ús privatiu de domini públic 
destinat a horts urbans. 

 

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i 
en un dels diaris de major difusió de la província. 
 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

TERCER.- Trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge de la Generalitat, els acords de modificació de les Ordenances Fiscals 
reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que determina l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  

 

. TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS 

HUMANS, SR. CARLES BRUGAROLAS: Bé, és una modificació molt senzilla, es 
tracta de crear una ordenança que regula el preu públic pels horts urbans. Es va 
explicar en Comissió Informativa i que regula un preu d’1,53 €/m2 a l’any. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:    0  

Abstencions:       1 (PP) 
 

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

NÚMERO 13 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2016. 

 
A requeriment de l'Alcaldia-Presidència, i en aplicació del Reial Decret 500/90, 

de 20 d'abril, pel que es desenvolupa en matèria de pressupostos el capítol I del títol 
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sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 

D’acord amb el que disposen els articles 177 a 180 i concordants del RDL 
2/2004, que fan referència als diferents tipus de modificacions de pressupost com 
poden ser els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, els crèdits ampliables o les 
generacions de crèdit, entre d’altres. 
 

Atès el Reial Decret Legislatiu 17/2014, de 26 de desembre, sobre mesures de 
sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i Ens locals, principalment pel 
que fa a la disposició addicional novena de tal RDL, en aplicació de la disposició 
addicional sisena de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat (coneguda com a LOEPSF), i a l’article 32 de la mateixa llei en relació 
amb la disposició addicional 16ª del RDL 2/2004.  
   

Atès el corresponent i preceptiu  informe d’Intervenció de data 13 de juliol 
d’enguany, completat amb el conjunt d’annexos documentals que formen part de 
l’expedient, on s’informa favorablement de la possibilitat i procedència de realitzar les 
corresponents modificacions pressupostàries. 
 

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

 

1r.-  APROVAR l’expedient de modificació número 13 del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2016 consistent en: 
 

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

despeses, ascendents a un import total de 620.038,53 €. 
 

- Incrementar el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via  

generació de crèdit, per un import total de 730.000,00 €. 

 

- Incrementar el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via  

suplements de crèdit, per un import total de 2.347.251,96€. 

 

- Incrementar el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via  

crèdit extraordinari, per un import total de 8.313.256,20€. 
 

- Reduir el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via  baixes 

per anul·lació, per un import total de 1.095.295,74. 

 

2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d'aquesta modificació del pressupost de 2016, durant un 
termini de 15 dies, si durant el qual no s'han presentat reclamacions quedarà 
definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària  

 

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

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS 

HUMANS, SR. CARLES BRUGAROLAS: Bé, aquesta és una modificació grossa que 
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incorpora diverses qüestions rellevants, de les quals voldria destacar-ne algunes. A 
veure, bàsicament el que fem és incorporar subvencions atorgades per l’Àrea 
Metropolitana i això implica doncs diverses modificacions, són crèdits extraordinaris o 
són suplements de crèdit depenent del cas i el mateix respecte del Pla de Concertació 
de la Diputació de Barcelona. Destaco el punt més rellevant d’aquesta modificació, 
que és un punt que l’hem vingut tractant ja llargament i que està emmarcat en el Pla 
Econòmic Financer i llargament previst també, que és el que se’n deriva de 
l’endeutament previst però no pressupostat, que són aquells 15 milions que vàrem 
estar parlant fa uns mesos, que fem 10 milions l’any 2016 i 5 milions per l’any 2017 i 
ara el que fem és habilitar, després en parlarem de les condicions del préstec, doncs 
habilitar al pressupost per poder començar a operar amb aquests 10 milions d’euros 
amb els quals podrem comptar properament. Per fer què? Doncs per fer front a una 
qüestió també llargament parlada i dialogada com és la qüestió del Turó de Can 
Mates i també la qüestió d’ADIF, avui hem parlat molt de Tribunals, això d’ADIF és de 
lo més surrealista que hem vist mai, podríem estar tothom d’acord. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, jo 
per una qüestió d’ordre, m’hauré d’inhibir en la votació d’aquest punt, com a part 
implicada en la gestió de part d’aquesta modificació de crèdit, el que depèn de les 
subvencions atorgades de l’AMB, per qüestions professionals i per tant, no hauré 
d’exercir cap tipus de votació, segons especifica l’article 76 de la Llei 7/1985, que el 
senyor Secretari m’ha fet arribar i m’ha fet entendre. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIERREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres pel que fa a aquesta modificació, crec que això és històric, hi votarem a 
favor, com hem dit vàries vegades, hem decidit que des d’aquest exercici ens 
miraríem les modificacions respecte al Pressupost que es va aprovar, encara que 
nosaltres votéssim en contra i decidir si és el millorable o si estàvem d’acord amb les 
modificacions concretes i, en aquest cas, hi estem d’acord en que són molts canvis 
però ens els hem mirat i sobretot canvis de partides nominatives de subvencions o 
confirmar subvencions de la Diputació i de l’AMB, el tema dels 100.000 euros per l’ajut 
als refugiats que vàrem aprovar al Ple anterior i també el tema de l’endeutament per 
pagar a ADIF i Can Mates, a nosaltres evidentment no ens agrada, però entenem que 
és necessari i estem d’acord en que cal esmenar els errors de la manera més barata 
possible i més eficient. 
 

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

MES: Bé, molt breument. Bàsicament hi ha molts aspectes, com ha comentat el 
Ramon, que són modificacions i que, per tant, per a nosaltres són positives i les 
hauríem votat positivament com sempre fem, com a mínim aquest any, en les 
modificacions de crèdit. Saben que hi ha el tema gruixut de Can Mates, i nosaltres el 
que farem serà una lògica de votar el mateix que vàrem votar amb la modificació 
urbanística o amb l’acord de pagament que vàrem realitzar el Ple anterior i, per tant, 
m’evitaré fer tota la intervenció que ja la vaig fer l’anterior vegada i solament citar dos 
conceptes: si ens centrem en aquest tema pagarem 8,5 milions entre una cosa i 
l’altra, si no haguéssim fet el que es va aprovar el mes passat serien més diners, i això 
ho fem tots plegats per responsabilitat, també el Govern municipal, però sobretot 
nosaltres, perquè els altres Grups no formaven del govern en tots aquests anys, per 
tant, el concepte responsabilitat i també reiterar el concepte de responsabilitat 
d’aquells que en el seu moment van dirigir aquest Govern i això Sra. Alcaldessa ho 
fem per sentit de que segurament si es va fer alguna cosa malament en el seu 
moment també caldrà dir-ho, a finals dels anys 90’ o a mitjans dels anys 90’, no estem 
parlant d’ara en aquest moment. En tot cas, el nostre Grup tirarà endavant el nostre 
posicionament amb aquesta abstenció. 
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. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: En 
aquest cas, la meva intervenció servirà igual pel punt 31 com pel 32, i volia parlar dels 
15 milions d’euros d’endeutament, 10 per aquest any i 5 pel proper. Nosaltres per 
exercici de responsabilitat i no voler entorpir ens abstindrem, però no podem votar a 
favor, més que res perquè hi ha una intrahistòria i nosaltres en part no hi vàrem ser i 
en part ens ha semblat que potser s’hagués pogut gestionar, sobretot, fa anys d’una 
altra forma i és el que ara suposa que torni a pujar el rati d’endeutament i que haguem 
d’abordar la milionada que suposa tant pagar la sentència de Can Mates o l’acord, si li 
volem dir, i ADIF. Ens abstindrem i el mateix farem en el punt següent.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Jo 
també aprofitaré per explicar el vot dels 2 següents punts. Nosaltres votarem que sí. 
Avia’m, és una modificació molt forta, 6 pàgines de modificació, hi ha de tot tipus, si 
les votéssim per separat doncs podríem tenir una discussió inacabablement insofrible 
i votaríem a unes coses una cosa i a unes coses una altra. Dues qüestions i bastant 
similar al que deia el Ramon: en la qüestió d’ADIF hem d’acabar ja amb això, podem 
entrar en debats i segurament s’han de tenir algun dia sobre el que es va fer bé i que 
es va fer malament i tot plegat. Hi ha un suplement de crèdit de més de 2 milions 
d’euros, que nosaltres no ens agraden els suplements de crèdit, sempre ho diem que 
quan hi ha suplements de crèdit votem en contra, en comptes d’abstenir-nos, en 
aquest cas creiem que hem d’acabar ja amb aquesta qüestió i bé, estem d’acord en 
fer aquesta modificació; i l’altra és pel compromís que vàrem adoptar en el darrer Ple 
quan es va discutir la qüestió dels refugiats, a nosaltres avui mateix ens resultaria molt 
incòmode després que l’altre dia es fessin unes renúncies i se’ns digués que es 
portaria avui a Ple doncs no votar a favor d’aquesta modificació del Pressupost, per 
tant, votarem a favor d’aquest punt i del següent punt on es parlen de les condicions 
financeres doncs també votarem a favor. I finalment, jo no ho he fet abans però com a 
persona que portava Economia em sabrà greu que les noves propostes d’Economia 
no me les expliqui el Carles....és veritat, que algú d’Unió i algú de la CUP s’hagin 
entès en qüestions econòmiques és curiós. Bé, volia dir-ho. Ja està. Votarem que sí 
als dos punts. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li agraïm i és veritat que el diàleg ha estat per 
sobre de tot i això ho hem d’agrair al que ha estat Tinent d’Alcalde i que ha encapçalat 
aquesta regidoria, per tant, ens sumem als agraïments. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (Convergència, CUP-PC i ICV-EUiA) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      7 (C’s, ERC-MES i PP) 
 

* Es fa constar l’abstenció en la votació d’aquest punt per part del regidor del 

Grup municipal del PSC, Sr. Pere Soler, en els termes previstos a l’article 76 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.   
 

32.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES CONDICIONS 

FINANCERES DE L’OPERACIÓN D’ENDEUTAMENT PREVISTA A LA 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 13 DEL PRESSUPOST DE 

L’AJUNTAMENT.  
 

Atès que el Ple ha aprovat inicialment la modificació pressupostària número 13, 
que preveu el finançament amb un increment del capítol 9, per import de 10.000.000€. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.07.16                    pàg. 102 

 
ESBORRANY ACTA 

Vist l’article 49 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL), que estableix que per al finançament de 
llurs inversions els ens locals podran acudir al crèdit públic i privat, a llarg termini. 
 

Atès que l’article 48 bis del TRLRHL estableix que totes les operacions 
financeres que contractin les Corporacions Locals estan subjectes al principi de 
prudència financera.  
 

Vist que l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local (LRBRL) estableix que és competència del Ple la concertació de les 
operacions de crèdit quan la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, 
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, llevat de les de tresoreria, 
de conformitat amb el TRLRHL. 
 

Atès que l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei 7/1985 estableix que el Ple pot 
delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde i en la Junta de Govern Local 
pel que fa a la competència prevista al subapartat  m) de l’apartat 2 d’aquest mateix 
article, concernent a la concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada 
de les quals , dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost. 
 

És per tot l’anterior que s’eleva al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

        1r.- APROVAR les següents condicions financeres per a la concertació 
d’operacions de crèdit per un total de 10.000.000,00€ 
 

Import màxim a ofertar per les entitats financeres: 10.000.000,00 €, amb possibilitat de 
presentació d’ofertes per import inferior. 
 
 Termini (indicatiu): Deu anys, inclòs 1 any de carència. 
 Tipus fix o tipus variable: Indexat amb l’EURIBOR a un mes o tres mesos, d’acord 

amb els principis de Prudència financera 
 Condicions del fixing del tipus de interès (ex: 2 dies hàbils abans el inici del període)   
 Diferencial aplicat: a determinar per l’oferent, sense arrodoniments ni comissions de 

broker 
 Mode de càlcul dels interessos (base de càlcul, periodicitat de facturació) 
 Sistema de càlcul: Amortització constant. 
 Venciments: Trimestrals o mensuals 
 Disponibilitat: Durant el periode de carència 
 Clàusules contractuals generals: Es demana que juntament amb l’oferta es presenti 

la proposta de clàusules generals de l’operació a signar. 
 

2n.- SOL·LICITAR oferta a totes les entitats financeres amb oficina al municipi 
de Sant Cugat.   
 

         3r.- DELEGAR en l’Alcaldia a l´empara de l’article 22.2.m) i 22.4) de la LRBRL la 
concertació i formalització de les corresponents operacions de crèdit dins la quantia i 

en el marc de les condicions financeres aprovades per aquest Ple i FACULTAR-LA 
per a la signatura dels contractes i qualsevol altre atorgament documental que pugui 
esdevenir necessari en ordre a la susdita contractació. 
 

        4t.- COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat la 
contractació de les operacions de crèdit als efectes legals procedents. 
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       5è.- SUBORDINAR l’eficàcia dels anteriors acords tot condicionant-la 
suspensivament  en els termes previstos a l´article 57.2) de la Llei bàsica estatal 
30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, a l’aprovació definitiva de la modificació 
pressupostària número 13 dins el vigent Pressupost municipal general per a l’any 
2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS 

HUMANS, SR. CARLES BRUGAROLAS: Diem prèviament que el diàleg no és 
possible si un no vol. Les condicions són les següents: són 10 milions d’euros, bé el 
que fem ara és aprovar les condicions per la concertació d’operacions. Ara 
convidarem a totes les entitats que tenen presència al municipi i esperem que se’n 
presentin moltes per mirar d’obtenir la millor oferta possible. En quins termes? 10 
milions d’euros, el que demanem, amb un termini indicatiu de 10 anys inclòs un de 
carència, el tipus tant pot ser fix o variable, la veritat és que és un molt bon moment 
per concertar crèdits a tipus fix, ara mateix. Bé, i altres qüestions més tècniques. Les 
condicions de fix del tipus d’interès són qüestions que ens les han de portar, quin 
diferencial apliquen, quin és el mode de calcular els interessos, el sistema de càlcul, 
els venciments si són trimestrals o mensuals, la disponibilitat durant el període de 
carència i clàusules contractuals generals. Aleshores, amb tota aquesta informació 
hem de valorar quina és la millor oferta. Això es farà per lots, perquè el que és 
previsible és que tindrem lots de diferents entitats financeres per poder fer front a tota 
aquesta operació, que és grossa i que respon a una peculiaritat que l’hem vingut 
parlant moltes vegades, que és que tenim tresoreria però no tenim pressupost i és 
d’aquestes peculiaritats a la normativa que tenim actualment que ens obliguen a fer 
aquesta operació.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:   0  

Abstencions:      4 (C’s i PP) 
 

33.- PROPOSTA D’AVOCACIÓ PUNTUAL TRIBUTS LOCALS TURÓ CAN 

MATAS – CARRETERA RUBÍ. 

 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre 

de 2015 en relació a l’execució de sentència RCA 631/2001-Sector est del Turó de 
Can Matas-Carretera de Rubí, es va resoldre, el següent: 
 
“1er.- FORMULAR davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, incident d’execució de sentència ferma 
d’aquesta Sala i Secció relativa al recurs contenciós administratiu número 631/2001, 

interposat per Jesús Contreras Casas i TAFECSADOS, SL, en la que es declara la 

nul·litat parcial del PAU i PPO del sector Est del Turó de Can Matas – Carretera 
de Rubí, i la nul·litat radical del Projecte de Reparcel·lació d’aquest àmbit 
territorial. 
 
2n.- DESIGNAR als advocats en exercici, Albert Abulí Núñez, Núria Abril Cuevas i 
Modest Sala Sebastià, com a lletrats, als Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Ivo 
Ranera Cahís, Francisco Javier Manjarín Albert i Antonio Maria Anzizu Furest, i als 
Procuradors dels Tribunals de Madrid, Adolfo Morales Hernández-Sanjuan i Pedro 
Rodríguez Rodríguez, per a la defensa municipal i representació en els autos de 
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referència, amb desplegament de totes les actuacions processals que siguin 
necessàries, inclosa la via d’apel·lació i/o cassació, si s’escau. 

 
 3r.- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS de la tramitació municipal 
efectuada,  portant causa de la fermesa del RCA 631/2001, a la vista de  l’acord  
adoptat per la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2015, consistent en dació 
de compte de la Sentència número 345, de 2 de maig de 2013, dictada per la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 631/2001, interposat per 
Jesús Contreras Casas i TAFECSADOS, SL, contra l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, la Generalitat de Catalunya i BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA, que ha 
esdevingut ferma en base a la Sentència de la Secció Cinquena de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació registrat 
amb el número 2714/2013, interposat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i que  
declara la seva inadmissibilitat, i que es contrau a les següents actuacions: 
 

3.1.- RESTAR ASSABENTATS de l’edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, 
en data 4 de desembre de 2015, a instància de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
pel que es fa públic pel general coneixement, l’acatament de la Sentencia a que fa 
referència el punt anterior, així com d’altres actes d’instrucció tècnica i jurídica, de 
conformitat amb el que preveu l’article 107 i concordants de la Llei reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, tendents a executar la referida Sentència, 
mitjançant la formulació d’un nou PAU i PPO del Sector Est del Turó de Can Mates – 
Carretera de Rubí, que incorpori les determinacions i manaments que resulten de la 
referida sentència, que estima en part, el recurs formulat pels actors, en aquella part 
que declara la nul·litat dels acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de dates 
30 de juny i 28 de juny de 1993, que aprovaren definitivament el Programa d’Actuació 
Urbanística i el Pla Parcial del Sector, tenint en compte que aquestes figures de 
planejament no contemplen en el seu cas i en la seva integritat la totalitat de les rieres 
i els camins públics, declarant també la nul·litat de les determinacions sobre no 
subjecció de l’Ajuntament a les càrregues d’urbanització amb proporció a la seva 
titularitat del 10 per cent de l’aprofitament mig del sector, sentència que declara així 
mateix que el pont d’accés sobre la RENFE, el distribuïdor d’accés al sistema viari del 
Túnel de Vallvidrera des del sector i l’anomenat Parc Central són sistemes generals i 
com a tals s’han de gestionar.” 
 

Atès que l’incident d’execució de sentència que es va promoure a partir de 
l’esmentat acord ha suposat uns seguit d’actuacions que han propiciat un principi 
d’acord tant amb els recurrents com amb la resta de propietaris afectats, havent-se de 
tenir en compte que, entre de les conseqüències de dur a terme l’execució de la 
sentència en els seus propis termes i donada la nul·litat radical declarada del projecte 
de reparcel·lació, per una part, com de paràmetres essencials del PAU i Pla Parcial 
que ordenen urbanísticament el sector, en resulta la possibilitat de nul·litat 
arrossegada de diversos tributs de caràcter local vençuts, ferms i, en molts supòsits 
recaptats per l’administració.  
 

Atesa la situació extraordinària provocada per la sentència i els greus perjudicis 
econòmics que es podrien derivar de la seva execució en sentit estricte per a 
l’Ajuntament, en resulta la conveniència de tenir en consideració, dins l’àmbit de la 
negociació encetada amb els propietaris, la sol·licitud per part d’aquests propietaris de 
la devolució dels tributs recaptats en funció i com a conseqüència dels instruments 
urbanístics anul·lats. 
 

Atesa la conveniència de que es dictin per una única Administració totes les 
decisions i actes administratius que portin causa i sigui necessari adoptar per 
l’execució complerta de la sentència del TSJC número 345, de 2 de maig de 2013 que 
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afecta al sector del Turó de Can Mates/Cr de Rubí, degut a la complexitat jurídica de 
dita execució, que afecta a diferents departaments municipals, i al curt termini 
aconsellable per enllestir-la del que es disposa, 
 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

- AVOCAR les competències delegades en la Diputació de Barcelona en relació 
a les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs Impost sobre 
Béns Immobles i Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans, únicament 
en relació a les funcions i abast de la delegació en les finques Referències Cadastrals 
relacionades a continuació, i exclusivament pels exercicis 2012-2015, ambdós 
inclosos; als efectes de que per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat es 
puguin declarar nuls els rebuts i liquidacions que pertoquin i s’acordin les devolucions 
i/o compensacions que portin causa de l’execució de la sentència del TSJC número 
345, de 2 de maig de 2013. 
 

L’avocació de funcions es publicarà al BOP i es notificarà a l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS 

HUMANS, SR. CARLES BRUGAROLAS: És un punt que també el vàrem explicar. 
Aquí es tracta de que una part de tot això el que hem de fer front al Turó de Can 
Mates és devolució d’IBI i aleshores aquesta devolució d’IBI hem de fer aquesta 
qüestió tècnica que vàrem haver de fer una Comissió Informativa extraordinària per 
compartir-ho explicant de què es tracta, senzillament, de recuperar temporalment i 
només per les parcel·les del Turó de Can Mates afectades en aquesta operació i 
només pels IBI’s afectats en aquesta operació, doncs la delegació de funcions la 
tenim feta amb l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària per a poder fer front 
puntualment a aquesta operació. És una qüestió tècnica que no té major 
transcendència però que és necessari que passi per aquí pel Ple. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.07.16                    pàg. 107 

 
ESBORRANY ACTA 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (Convergència, CUP-PC i ICV-EUiA) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      8 (C’s, ERC-MES, PSC i PP) 
 

Recursos Humans 
 

34.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A UN FUNCIONARI 

EVENTUAL D’AQUEST AJUNTAMENT.  
 

Atesa la instància  de data 1 de juliol de 2016, presentada pel senyor  Gustau 
Folch i Elosua, personal eventual de l’Ajuntament, qui ocupa un lloc de treball de 
director de l’Àmbit de Gestió d’Hisenda, Ocupació i Recursos Humans, mitjançant la 
qual sol·licita l’autorització  de compatibilitat per a exercir una activitat pública.  
 

Atès que l’activitat a compatibilitzar, consisteix en exercir de professor associat 
a temps parcial, a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una dedicació de 3 
hores setmanals, en horari de 16 a 17:30 els dimarts i divendres. 
 

Atès el que disposa el Decret d’alcaldia núm. 1888, de 23 d’octubre de 2013, 
que regula els conceptes que integren el règim de dedicació del personal eventual en 
la modalitat directiva d’aquest Ajuntament, en consonància amb allò aprovat pel Ple de 
la corporació en la relació de llocs de treball i en la moció sobre la determinació del 
nombre, característiques, règim de dedicació i econòmic dels llocs de treball atribuïts 
al personal eventual en les modalitats de càrrecs de confiança o assessorament 
especial i de personal directiu d’àrees o serveis complexos.  

 
Vist el que disposa la Disposició Addicional 15ª  de la Llei de Bases del Règim 

Local, en el sentit que els titulars dels òrgans directius queden sotmesos al règim 
d’incompatibilitats establert a la llei 53/1998, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 
 

Vist allò establert a 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, mitjançant el qual preveu 
com a 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. 
 

Vist l’informe emès per la tècnica superior lletrada de la Direcció de Recursos 
Humans de data 4 de juliol de 2016, pel qual s’informa favorablement a la sol·licitud 
de compatibilitat. 
 

Atès allò que estableixen els art. 326, 333 i 343 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i 
l’article 3 en relació amb el 6 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.07.16                    pàg. 108 

 
ESBORRANY ACTA 

d’Incompatibilitats al Servei de les Administracions Públiques, es proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament l'adopció dels següents:  

 

ACORDS 
  

1r.- Autoritzar la petició de compatibilitat del senyor Gustau Folch i Elosua per 
una segona activitat pública, com a professor universitari associat a temps parcial, a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb una dedicació de 3 hores setmanals. 
 

2n.- Advertir que la present autorització pot deixar-se sense efecte en els 
supòsits següents 
 

a) Si l’activitat pública secundària impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 

 
b) Si la dedicació horària de l’activitat pública secundària coincidís amb l’horari 

laboral. 
 

c) Per canvi de lloc de treball o horari de l’activitat principal. 
 

d) 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.  

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

modificació del règim d’incompatibilitats o per interès públic. 
 

3r.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I RECURSOS 

HUMANS, SR. CARLES BRUGAROLAS: L’últim punt que portaré és una proposta de 
concessió de compatibilitat. En aquest cas és en favor del Director de l’Àmbit 
d’Economia, que es per a que pugui donar 3 hores de classe a la setmana durant 2 
trimestres a l’any a la Universitat Autònoma de Barcelona 
 

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

MES: Bé, nosaltres ens abstindrem com fem sempre, però aquest no era el motiu de 
la intervenció. El motiu de la intervenció era dir-li a l’apreciat antagonista que aquest 
serà el seu darrer punt doncs que ha estat un plaer treballar amb tu, no te’n vas, 
continues, ens hem discutit moltes vegades i han hagut molts acords en la línia que 
comentava també el company de la CUP i en tot cas, destacar, sobretot, el bon to que 
hem tingut sempre i aquest any on els acords han sobrepassat els desacords, cosa 
que ha estat bé. Gràcies. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, la 
verdad es que el Sr. Villaseñor me ha pisado y me ha robado la idea porque quería 
hablar en la última intervención del Sr. Brugarolas y simplemente decirle que ha sido 
un placer trabajar con él, que a día de hoy sabe mucho más que yo, que a veces nos 
hemos puesto de acuerdo o no, pero yo creo que el recibimiento a aquellos que 
llevamos poco tiempo ha sido espléndido, que si fuera mezquino me alegraría porque 
Convergencia deja de tener a una persona válida, pero no lo soy y creo que el 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  18.07.16                    pàg. 109 

 
ESBORRANY ACTA 

Ayuntamiento pierde, en este caso, a una persona que aportaba muchas cosas. Le 
deseo mucha suerte en su andadura.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molts gràcies. Doncs entenc que podem passar a 
la votació d’aquesta concessió de compatibilitat. Els demanaria un petit aplaudiment 
pel Tinent d’Alcalde. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:   0  

Abstencions:      4 (ERC-MES i PSC) 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

35.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

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

 

CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA CAN TRABAL: Volia preguntar, Sra. Alcaldessa, per 
les càmeres de videovigilància de Can Trabal, si estan instal·lades, recordo que hi 
havia tres càmeres per instal·lar, una ja estava instal·lada fa un temps, ara no sé com 
està el tema, si estan instal·lades les altres dues o no. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, doncs li contestarem. Estem treballant-ho 
i més ara que s’ha incorporat el nou responsable de Seguretat li contestarem ben 
aviat.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
dues qüestions o tres qüestions. La primera és també desitjar-li el bo i millor al Carles, 
hem estat poc temps en temes de Comissions d’Economia, però bé, el seu tracte 
dialogant, jo crec que sempre també avesat a la broma doncs fa més agradable o ha 
fet més agradable aquest temps que hem hagut de conviure. Per tant, ens veurem per 
aquí, pel poble, per tant, és un a reveure, com es diu.  
 

MALES OLORS PLAÇA DOCTOR GALTÉS: Dues qüestions, ara sí entrem en 
qüestió: la primera és una qüestió recurrent però torna a fer moltes pudors a Doctor 
Galtés, ja sé que ens va explicar lo de les pastilles, va tancar l’empresa, el no sé què 
el no sé quant, hi hauríem de posar alguna solució perquè hi ha restauració, però és 
que a més és una de les artèries on hi camina la gent i els comentaris són “buf” i tots 
fem “buf”, per tant, ja m’he explicat amb onomatopeies.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

MALES OLORS PLAÇA DOCTOR GALTÉS: Sr. Soler, som conscients de que allà hi 
ha un problema. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

(RÈPLICA):  

 

MALES OLORS PLAÇA DOCTOR GALTÉS: Ja ho sé que en som conscients, però 
el que falta és que hi posem remei. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
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MALES OLORS PLAÇA DOCTOR GALTÉS: Totes les solucions que hem intentat no 
funcionen i, per tant, bé.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

(REPLICA):  

 

MALES OLORS PLAÇA DOCTOR GALTÉS: Són molts anys, per això. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

MALES OLORS PLAÇA DOCTOR GALTÉS: Sí, però com que hi ha males 
connexions és molt complex de solucionar. Ens agradaria a nosaltres els primers 
haver-ho pogut solucionar ja. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Segur? 
Era una broma.  
 

ACCESSIBILITAT VORERES ESTACIO FGC CAN SANT JOAN: La segona qüestió 
es que ens ha arribat un correu, suposo que a tots els Grups municipals respecte a 
unes obres que es van fer d’adequació de l’Estació de Ferrocarrils de Sant Joan, un 
tema d’accessibilitat, s’han fet unes voreres noves en les que no hi ha els espais per a 
poder fer accessible, ens envien un correu a tots amb fotografies, etcètera, etcètera. 
Pregaria si us plau que atenguessin aquesta demanda ciutadana i que a la vegada 
també fessin els honors, també, de demanar a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya l’accessibilitat també per la part posterior de l’Estació de l’Hospital General 
de Catalunya. 
 

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

CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 

ACCESSIBILITAT VORERES ESTACIO FGC CAN SANT JOAN: L’escrit aquest s’ha 
contestat, té la resposta en el correu, s’ha respòs a tota aquesta queixa ciutadana que 
deia tot el tema de l’accessibilitat. Hem fet més de 13 passos de vianants, 
precisament un del que es queixa ell és que s’ha de suprimir que per això no es va fer 
la vorera perquè se n’estan fent de nous. Té tota l’explicació detallada en fotografies 
en el correu. Ho tenen tots els Grups polítics que han rebut el correu.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIERREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, jo volia fer un prec i una pregunta.  
 

CONVOCATÒRIA MESA TREBALL PLA DE COMERÇOS SOSTENIBLES: El passat 
7 de juny vaig assistir a una roda de premsa on es va presentar el projecte de 
comerços sostenibles, en primer lloc m’agradaria felicitar-los per la idea, per implicar 
als comerços i al sector terciari en el tema de la sostenibilitat i l’estratègia en contra 
del canvi climàtic, tot i així ens va sorprendre tenint en compte que el desembre vàrem 
aprovar una moció en aquest Ple per tal de definir una estratègia conjunta i tenint en 
compte els equips de la casa i tenint en compte l’opinió de la ciutadania, per fer un pla 
en aquest sentit. Llavors, el primer prec seria que es convoquin ja els treballs que en 
aquella moció vàrem aprovar ja fa uns quants mesos per tal d’elaborar de forma 
compartida objectius de sostenibilitat per a la ciutat.  
 

MÈRITS EMPRESA ADJUDICATÀRIA PROJECTE PLA DE COMERÇOS 

SOSTENIBLES: En segon lloc, també ens va sorprendre l’empresa triada per tirar 
endavant aquest projecte, perquè vàrem rascar una mica i no ens semblava que fos 
una empresa que tingués gaire experiència en realitzar aquest tipus de processos, 
evidentment això és una opinió molt subjectiva nostra. En segon lloc estava dirigida 
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per una exregidora de Convergència i Unió a Castellar del Vallès i en tercer lloc, 
vàrem veure que es va adjudicar a una Junta de Govern per un import frontera 
necessari per seguir sent un contracte menor. Llavors, la nostra pregunta és saber 
quins mèrits ha acreditat aquesta empresa i una mica doncs que va ser, l’ou o la 
gallina, si el projecte formava realment part dels objectius de l’equip de Govern o 
l’empresa ens va oferir aquest servei i ja ens va anar bé i vàrem anunciar-ho a la 
premsa i després ens hem posat a treballar. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

MÈRITS EMPRESA ADJUDICATÀRIA PROJECTE PLA DE COMERÇOS 

SOSTENIBLES: Sap greu, però no sabem de quina regidora vostè parla. Vull dir, no 
coneixem el detall, els projectes empresarials se n’ocupen els serveis tècnics i, per 
tant, desconeixem en absolut qui és el titular de l’empresa que vostè diu. No li puc 
respondre, no li podem respondre. No sé si el Sr. Puigdomenech. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA):  

 

MÈRITS EMPRESA ADJUDICATÀRIA PROJECTE PLA DE COMERÇOS 

SOSTENIBLES: No, no, en la Comissió Informativa ja ho tractarem, si de cas. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

MÈRITS EMPRESA ADJUDICATÀRIA PROJECTE PLA DE COMERÇOS 

SOSTENIBLES: Tenim per costum en aquest plenari que cap polític està a les meses 
de contractació de res, perquè no volem cap responsabilitat amb la contractació de 
res. Per tant, que no es pugui pressuposar coses que no són.  
 

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

EUiA:  
 

PEDRERA BERTA: Una pregunta potser una mica exòtica, però preguntar, la Pedrera 
Berta com la tenim? Això pot tenir una resposta que pot durar tres hores o dos minuts. 
Demanaria la de dos minuts, només. 
 

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

DAMIÀ CALVET (RESPOSTA):  

 

PEDRERA BERTA: Jo gairebé preferiria, efectivament, tractar-ho a la propera 
Comissió Informativa, fer allà, una actualització de la informació que fa referència a la 
Pedrera Berta. 
 

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

EUiA (REPLICA):  
 

PEDRERA BERTA: De fet ens van donar ja una actualització de tot el que era el 
culebrot, diguem-ho així, de la Pedrera Berta, però tenint en compte que teòricament 
si no vaig mal informada se’ns havia de tornar el 19 de març, el dia de Sant Josep, bé, 
simplement si se’ns havia tornat o no, però la resposta curta. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs hem reclamat i, per tant, a veure, 
reivindicarem el que pensem que ha de ser titularitat de la ciutat.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Jo voldria 
fer-li una pregunta a la Sra. Paraira.  
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APARCAMENT VOLUNTARIS ADF FESTES MAJORS: Durant les Festes Majors 
ens ha arribat una queixa per part de l’ADF, els voluntaris forestals, que comenten que 
no se’ls ha facilitat aparcament al centre de la ciutat per fer les seves tasques de 
voluntariat, han hagut de pagar els pàrquings, ni tampoc se’ls ha donat aigua ni res 
per a menjar durant la Festa Major. A mi m’agradaria que es confirmés o no si això és 
veritat i si això és veritat que a la propera Festa Major se’n cuidi molt millor dels 
voluntaris forestals. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

APARCAMENT VOLUNTARIS ADF FESTES MAJORS: En tot cas, li puc contestar jo 
que aquesta és una reivindicació que ells ens van posar sobre la taula i que s’està 
solucionant i en vies de solució. N’estem parlant de la Festa Major i efectivament es 
van trobar en una situació que no n’érem conscients des de l’equip polític i està 
solucionat. 
 

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

ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENT DIA ORGULL GAI I LGTBI: El passat mes de 
maig vàrem, bé, és un prec i una queixa que esdevé prec, el passat mes de maig 
vàrem aprovar una moció per àmplia majoria de la qual des del Grup d’ERC-MES 
n’estem molt contents, que preveia, entre d’altres coses, que el passat 28 de maig, 
coincidint amb el Dia de l’Orgull i la LGTBI, s’havia d’organitzar alguna mena 
d’esdeveniment o alguna cosa per donar visibilitat a la lluita de la LGTBI i dic alguna 
cosa, perquè no es va concretar i no es va concretar justament per donar un cert 
marge. El cas és que enguany no s’ha programat absolutament res, però res vol dir 
absolutament res, sí que es va complir la part de penjar la bandera, malgrat que es va 
penjar del revés. Llavors el meu prec seria que vull creure que això és perquè no hi ha 
hagut temps en fer-ho per enguany i, per tant, el prec seria que de cara a l’any vinent 
es doni compliment a la moció i, per tant, sí que es pugui organitzar alguna cosa. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENT DIA ORGULL GAI I LGTBI: Entenc que és així. 
Estem totalment d’acord.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
jo tinc una interpel·lació al Tinent d’Alcalde, el Sr. Calvet.  
 

ESTAT RIERES MIRA-SOL: El dimecres passat va haver-hi un Consell de Barri a 
Mira-sol, el seu darrer Consell de Barri com a President. Allà es van dur moltes 
propostes, es van treure en el Consell moltes propostes, tant per part dels 
representants del Consell de Barri, com sobretot per part dels veïns que hi van 
participar d’una forma molt activa. No em voldria allargar, entre les demandes que hi 
va haver, algunes com per exemple, molt d’històric, com és el Complex Esportiu, 
també es va parlar dels processos participatius amb valoracions diferents depenent 
del tipus de procés, tots vàrem considerar que aquells que es podien millorar havia de 
fer-se, en qualsevol cas, farem un seguiment. Es va parlar del tema dels problemes 
dels veïns al carrer Guadalajara, que han estat avui aquí a l’Audiència Pública, però jo 
crec que va haver-hi un tema especialment important per la seva transcendència. El 
tema, vostè ja es deu imaginar del què parlo, un tema referent a les rieres de Mira-sol, 
que de fet afecten a tot el barri, afecten a la ciutat, però que en aquests moments hi 
ha una veïna, una família de Mas Gener, que està patint un veritable drama i que 
perilla, a més, la seva integritat o la seguretat del seu habitatge. De fet, va ser tal la 
magnitud de la tragèdia, que fins i tot la resta de veïns van tenir la capacitat 
d’empatitzar fins el punt de dir que tota la resta de demandes són secundàries al 
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costat de la demanda de la Sra. Carmen Ramírez. Em sento especialment legitimada 
per fer-li aquesta interpel·lació, perquè ara fa una mica més d’un mes vaig tenir 
l’oportunitat d’anar a veure la Sra. Ramírez a casa seva amb la vocal d’ERC de Mira-
sol i em consta que també altres membres d’aquest Ple ho han fet i vaig poder veure 
directament el problema i a fe de Déu que té un problema i el té molt gran. Jo en 
aquell moment li vaig dir a la Sra. Ramírez que faria tot el que pogués per ajudar-la i li 
vaig dir que el primer que faria és parlar amb el Tinent d’Alcalde perquè estava 
convençuda que el Tinent d’Alcalde immediatament es posaria mans a l’obra, que es 
diu, perquè el tema s’ho valia. Evidentment aquesta regidora té una gran decepció 
amb l’actuació del Tinent d’Alcalde, amb la no actuació del Tinent d’Alcalde. Això pot 
ser una cosa anecdòtica al final com em senti jo, però és veritat que aquesta veïna i la 
seva família sí que realment estan vivint un autèntic drama. Vostè l’altre dia va ser-ne 
conscient quan ho van explicar. Jo no vull entrar en tema de competències entre 
l’Ajuntament de Sant Cugat i l’ACA, no vull entrar-hi, perquè l’ACA...no, Sr. Calvet, 
l’ACA és un organisme que és el paradigma de la burocràcia. Hi ha molts ajuntaments 
en aquest municipi que han fet determinades actuacions al marge de l’ACA i miri que li 
dic: no estem parlant ni de naturalitzacions de rieres, ni de cobertura de rieres, ni de 
tema de lleres, estem parlant única i exclusivament de netejar una riera, que fa pena i 
fa feredat si vostè l’hagués anat a veure. Per tant, en aquests moments el que a mi 
em sembla que un ajuntament davant d’una situació tan dramàtica com aquesta no 
pot apel·lar a les competències d’altres organismes, insisteixo, mes quan aquest 
organisme és l’ACA, que encara que no entenem ningú què és el què fa i quan sabem 
positivament que hi ha molts municipis que també han pogut intervenir al marge de 
l’ACA. En tot cas, vostès, nosaltres, vaja, l’Ajuntament de Sant Cugat i l’ACA ja ens 
espavilarem a dirimir controvèrsies i competències, però Sr. Calvet, ja sé que 
m’escolta, però prefereixo que m’estigui, com que l’estic interpel·lant directament ho 
prefereixo veure. Miri, jo avui li demano una vegada més, perquè ho vaig fer un dia i 
em vaig equivocar pensant que amb això n’hi hauria prou, l’interpel·lo a que vostè vagi 
a veure aquesta veïna i la seva situació. Vostè davant de la desesperació d’aquesta 
senyora quan ella el va convidar li diu “Sr. Calvet, demà si vol vingui un moment a 
casa meva perquè quan ho vegi” i és que a més és veritat, és que quan ho vegi es 
posarà tant en el lloc d’ella, n’estic tan convençuda, vostè li va respondre des del meu 
punt de vista, d’una forma molt desafortunada, impròpia de vostè, que tenia una 
agenda molt plena. Si l’agenda del Tinent, sí, li va dir això, si l’agenda del Tinent 
d’Alcalde, sí que ho va dir Sr. Calvet, sinó no ho diria, ho dic amb aquesta vehemència 
i contundència perquè n’estic molt convençuda, en tot cas, per mi un representant 
públic sobretot a nivell local es deu sobretot a la preservació dels drets fonamentals 
dels seus veïns i més en una situació d’aquestes i en aquest cas també d’integritat i 
de salubritat. Per tant, li demano que reconsideri la resposta, ja sé que ara no és el 
President del Consell de Barri, però sí que és el responsable d’aquest tema a nivell de 
Sant Cugat i que per favor, de veritat, vagi a veure aquesta senyora, perquè li agrairà 
moltíssim, i sobretot doni ordre a la Brigada de Sant Cugat que netegi d’una vegada 
per totes la riera. Sra. Paraira, si no ho fem així, mot bé, doncs miri, vostès mateixos, 
jo només els dic que allà hi ha una situació i també miro a l’Alcaldessa, de veritat, parli 
amb aquesta veïna, vagi a veure-ho. Aquesta casa és que s’aguanta, de veritat li dic, 
és que fa fredor. Llavors, jo penso, que com que no entrarem amb el debat amb l’ACA 
perquè no ens en sortirem i amb això estic d’acord, nosaltres hem fet una instància a 
l’Ajuntament aquest matí demanant totes les vegades que l’Ajuntament li ha demanat 
a l’ACA que faci aquesta intervenció, que no dubto que hagin estat moltes. No ho sé, 
veiem-ho. I després, jo estic convençuda que el Director de l’INCASOL pot parlar amb 
el Director de l’ACA, més o menys comparteixen el mateix Departament, vull dir, estic 
convençuda que es coneixen, jo no puc entendre, no puc entendre, que no puguem 
enviar una Brigada a treure literalment la merda que hi ha a la riera... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Ingla, Sra. Ingla, hem entès la intervenció... 
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. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Vale, doncs com que posaven cara una mica de que no ho entenien.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

ESTAT RIERES MIRA-SOL: No, a veure, cap inconvenient en anar-ho a veure, 
només faltaria, i a més, jo crec que hem de veure també una mica el marge de 
maniobra que tenim, perquè és un tema delicat. Jo no he acabat d’entendre de la seva 
intervenció, en tot cas, sí és un tema de desfalcament de la casa, és un tema de 
brutícia, no ho he entès, no ho he percebut, però bé, en qualsevol cas, intento posar-
me en el lloc. Ara bé, nosaltres com a molt, molt, molt, el que podem fer és fer un 
encàrrec de neteja de rieres, que fem periòdicament, que això és una cosa. Per tant, 
desbrossar i que la riera estigui neta i intentem fer el manteniment de les rieres de 
comú acord amb l’ACA, sobretot per les avingudes d’aigua i per a que no se’ns 
generin inundacions i això no seria la primera vegada que ho fem. Ara, si estem 
parlant d’un tema d’obra tenim un problema. Però si s’ha de solucionar ja buscarem la 
manera de solucionar-ho, ja la trobarem, ara, hem de veure com ho encaixem, el que 
no podem és saltar-nos els procediments, és a dir, per molt que el Sr. Calvet conegui 
el Director de l’ACA... 
 

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

(RÈPLICA):  
 

ESTAT RIERES MIRA-SOL: És una manera de parlar Sra. Alcaldessa. M’ha entès 
perfectament. Abans d’arribar aquí he dit moltes altres coses. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

ESTAT RIERES MIRA-SOL: D’acord. però miri, ho farem d’una altra manera. Demà 
tenim una visita dels nostres tècnics de Serveis Urbans a l’ACA, i que posaran aquest 
tema a sobre la taula i, per tant, ho farem en un procés que considerem que és el més 
adequat. 
 

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

(REPLICA):  
 

ESTAT RIERES MIRA-SOL: Només dir que des del 2010 aquella riera no s’ha netejat 
en aquell pas. Des de 2010. No, no, doncs pregunti-ho i ho veurà. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

ESTAT RIERES MIRA-SOL: Ho preguntarem però jo diria que s’ha desbrossat i s’ha 
retirat en altres períodes, precisament perquè ho fem per evitar les avingudes d’aigua.  
 

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

DAMIÀ CALVET (RESPOSTA):  

 

ESTAT RIERES MIRA-SOL: Sí, una mica per contestar la interpel·lació directa. Jo 
precisament he sigut President del Consell de Barri de Mira-sol fins avui, que de fet 
hem aprovat que em substitueixi la Sra. Carmela Fortuny, però evidentment no em 
desvinculo de tots els meus compromisos amb el barri. No només amb el barri de 
Mira-sol sinó amb tot el que em competeix com a responsable d’Urbanisme de la 
ciutat. El passat dimecres que vàrem fer, dimecres o dijous, que vàrem fer Consell de 
Barri, vàrem tenir com gairebé sempre una sessió llarga en la que hi havia un Ordre 
del Dia molt complet, jo vaig atendre totes les interpel·lacions, totes les preguntes, 
vaig intentar posar negre sobre blanc en qüestions com el Complex Esportiu, com en 
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tot el procés participatiu del Pla de Millora Urbana de Can Cabassa, com en tot el 
procés participatiu de l’Avinguda Baixador, com tot el que fa referència inclús a la 
passera de l’Estació de Ferrocarrils cap a Can Ametller. També vaig parlar del 
projecte dels Torrents de Can Xoriguer i de Can Cabassa, del projecte, efectivament, 
d’endegament i naturalització, tot això sense defugir en cap cas, que també tenim una 
actuació immediata al marge del projecte ja pròpiament dels torrents de neteja, però 
més enllà de neteja que em sembla que és el que a vostè li preocupa de l’endegament 
dels murs. El que a vostè li preocupa respecte a aquesta propietat, que jo no he vist 
les fotos i que al dia següent del Consell de Barri hi van anar tres tècnics de 
l’Ajuntament a veure-la, almenys aquesta és la informació que tinc jo i m’agrada que 
vostè m’ho confirmi, és no tan sols de neteja sinó d’endegament del mur i 
efectivament per endegar el mur aquí es necessita projecte i converses amb l’ACA 
que tenim obertes i que farem demà. Per tant, home!, vostè pot interpel·lar amb tota la 
contundència que vostè vulgui, però li asseguro que aquest Tinent d’Alcalde està, 
diguéssim, tranquil respecte a com tenim enfocat el tema a nivell general i a com el 
tractarem ja a nivell concret i particular en les properes setmanes, li asseguro. 
 

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

MES:  
 

NECESSITATS VOLUNTARIS ADF: Jo també anava a parlar de l’ADF i de Protecció 
Civil, però no en el sentit que ha comentat directament vostè perquè ja sé que s’han 
encetat les converses i des de fa temps, i així se’ns ha transmès. En tot cas, si 
pogués ser que a la propera Comissió Informativa parléssim de quin és el 
manteniment i les necessitats que s’estan abordant, bàsicament perquè tots coneixem 
les possibles necessitats, sobretot en aquest moment el què hem de dir a la gent de 
l’ADF, a Protecció Civil és l’agraïment per la feina que van fer la setmana passada en 
els dos incendis i esperem que no n’hagin de fer més.  
 

ACCESSIBILITAT CIUTADANIA E-ADMINISTRACIÓ: La segona pregunta, la 
primera, bé, en tot cas seria una mena de prec, a principis d’octubre hem de tirar 
endavant la legislació sobre accessibilitat electrònica, conversió del back office de 
l’Ajuntament, digitalització, etcètera, és un tema molt tècnic en tot cas. Sí que els 
agrairíem que a la propera Comissió Informativa tinguéssim un especial sobre aquest 
apartat i sobre l’accessibilitat dels ciutadans a realitzar tràmits online.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Doncs així ho farem. Si no hi ha res més 
s’aixeca la sessió. Que passin un molt bon període de vacances, si és que en fan. 
Gràcies. 
 

Conclòs l’anterior i essent les 00:06 h del dia 19 de juliol de 2016, la Presidència 
aixeca la sessió en el lloc al principi indicat, de tot el qual com a Secretari General, 
certifico. 


