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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 
M. CONESA I PAGÉS 
 

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

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

Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 

Interventor acctal.: 
F. CARULLA I GRATACÒS 

 Al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila de Sant Cugat del 
Vallès, essent les dinou hores i 
tres minuts del dia vint-i-quatre 
d’octubre 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: 

  

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En primer lloc reitero que en aquest plenari ens 
acompanya l’Honorable Sra. Diana Celis, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, 
és la Cònsol General de Colòmbia a Barcelona i per tant li agraïm molt la seva 
presència. També volem donar la benvinguda a la Sra. Neli Fuentes, representant de 
Colòmbia en Pau, al Sr. Divaika Kiemba, president de la Fundació Centro Euro África, 
i al Sr. Jahiro Ernesto Silva, de l’Associació de Colombians a Sant Andreu de la Barca. 
Tots ells avui volen ser presents en el plenari i principalment la Cònsol General perquè 
aprovarem una moció en relació precisament al desenvolupament dels col·lectius 
colombians a Catalunya, per tant muchas gracias, bienvenida, benvinguda. 
 
 També abans d’entrar en el despatx d’ofici hem de donar compte de dues 
mocions entrades per urgència i per tant el primer que correspon per incorporar-les a 
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l’ordre del dia és votar la seva urgència. Per tant en primer lloc donaré la paraula a la 
Sra. Nuria Gibert per tal que presenti la urgència de la primera moció. 
 

- MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC DE SUPORT 

AL REGIDOR JOAN COMA I ROURA ARRAN DE LA INVESTIGACIÓ PER 

PRESUMPTE DELICTE D’INCITACIÓ A LA SEDICIÓ.  

 

 . SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: M’imagino 
que els senyors regidors i la resta de públic ja està en el cas. Avui un company de la 
nostra formació, de la Candidatura d’Unitat Popular, estava citat a l’Audiència Nacional 
imputat, o investigat com ara es diu, o encausat, pel suposat delicte de sedició. El 
nostre company amb coherència amb les seves declaracions -que després hi podrem 
entrar amb més profunditat en la moció- i amb el seu pensament, que és el de no 
concebre alguna de les instruccions de l’Estat com institucions legítimes per combatre 
el mandat popular que tenim els representants electes del poble català, ha decidit en 
el lliure exercici de la seva consciència no presentar-se a l’Audiència Nacional. Per 
aquest fet s’ha dictat l’ordre de búsqueda i, segurament, presumiblement, serà 
detingut entre avui i demà. Avui mateix hi ha una concentració de suport a Vic on 
podem veure que hi estan assistint milers de persones de tots els colors polítics, i ens 
sembla que imputar de sedició a un càrrec electe és un precedent antidemocràtic 
absolutament perillós, que no s’havia fet des de la dictadura i que per tant podria 
representar un precedent històric molt fosc i no desitjable, és per això que en vista del 
que està patint, no només en Joan Coma, sinó la resta de càrrecs electes que s’han 
pronunciat a favor del dret a decidir, i del lliure exercici d’aquest dret, nosaltres 
presentem la moció i pensem que té un caràcter d’urgència més que justificat. 
 

TORN DE POSICIONAMENT SOBRE LA URGÈNCIA 

 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres evidentment no entenem per què es demana urgència ni per què es 
presenta aquesta moció. Creiem que la urgència s’ha de justificar i en aquest cas no 
hi ha cap conseqüència o cap qüestió que s’hagi de produir a posteriori del fet que 
motiva la moció, i per tant no existeix aquesta urgència. Aquesta moció es podria 
presentar perfectament en el Ple següent i s’hauria de delimitar en la urgència el que 
és urgent i el que no és urgent a l’hora de presentar mocions. Nosaltres precisament 
com a grup no presentem mocions que no siguin realment urgents, i per tant en 
aquest cas sigui pel motiu que sigui la moció votarem en contra d’aquesta urgència. Si 
al final es debat aquesta moció nosaltres ens posicionarem en contra. 
 

I ara com a qüestió d’ordre demano Sra. Alcaldessa que treguin aquestes 
pancartes que han posat perquè no les posem els demés per alguna raó. Tothom vol 
reivindicar qüestions però no ho fem aquí amb pancartes al Ple perquè això no es 
converteixi en un multicolor de pancartes. Li demano per favor si pot demanar al grup 
de la CUP que ho tregui. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hem escoltat aquesta darrera petició, entenc que 
cadascú voldria poder expressar de manera lliure en aquest plenari, en aquest plenari 
mirem d’utilitzar la paraula i per tant també els demanaria que un cop votada aquesta 
prèvia urgència per favor els agrairia que les retirin. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
bona tarda a tothom, el nostre grup no entrarà a valorar el contingut de la urgència, ni 
tan sols si és urgent o no perquè en coherència amb el que sempre hem dit en el 
nostre grup no volem limitar la voluntat de cap grup de presentar iniciatives en el Ple. 
Ells són els qui creuen que pot ser urgent, és un fet que pot ser interpretable i per tant 
per nosaltres, pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, no quedarà que no es 
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pugui presentar qualsevol iniciativa del caràcter que sigui en qualsevol moment, i per 
tant en conseqüència sempre obrarem de la mateixa manera. 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nosotros 
votaremos en contra de la urgencia porque entendemos que se ha presentado esta 
mañana a las 10 de la mañana, no ha habido tiempo ni siquiera de leérselo, ni de 
debatir. No entendemos que cambie nada en presentar la moción este mes o el Pleno 
que viene, no cambia absolutamente nada, y luego también una cosa importante, 
votaremos en contra de la urgencia y segundo no votaremos la moción ya que el 
Secretario ha elaborado un documento jurídico en el que se debería debatir 
seriamente antes de entrar a votar las implicaciones que pueda tener votar a favor o 
en contra de esta moción, por tanto nosotros no votaremos en ningún caso, como 
hemos hecho otras veces una moción declarada ilegal por el Secretario. 

 

TORN DE VOTACIÓ URGÈNCIA 

 

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

      adscrit. 

Vots en contra:  4 (C’s i PP) 

Abstencions:     0 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda per tant incorporada a l’ordre del dia i els 
hi demanaria per favor que retirin les pancartes. 
 
 Passem a la següent moció que és la moció que ha presentat d’urgència el grup 
municipal d’ERC-MES per donar suport a la decisió de la Conselleria de Salut de 
comprar l’Hospital General de Catalunya. Té la paraula la Sra. Ingla. 
 

- MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER DONAR 

SUPORT A LA DECISIÓ DE LA CONSELLERIA DE SALUT DE COMPRAR 

L’HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA. 
 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: El 
nostre grup ha presentat una moció d’urgència, de fet la va entrar per registre 
divendres passat, i el criteri de per què havia de ser una moció d’urgència és perquè 
els fets van ocórrer exactament el mateix divendres i per tant el criteri, per 
entendre’ns, tècnic, era que no teníem coneixement d’aquests fets dintre el marge de 
termini de presentació de mocions i per tant, lògicament, quan passa qualsevol cosa 
que és fora d’aquest termini de presentació ordinària de mocions es poden entrar 
mocions al Ple amb caràcter d’urgència, i aquesta ha estat la nostra decisió. Per 
presentar una moció d’urgència entenem, i nosaltres volem pensar, que la valoració 
de la urgència ha de ser al marge de la valoració i del contingut polític de la moció, tot 
i que molt em temo que a vegades s’utilitza el votar no o sí a la urgència per avançar-
se ja a l’oposició en el contingut de la moció. Espero que no sigui així. 
 

TORN DE POSICIONAMENT SOBRE LA URGÈNCIA 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Seguint el criteri de la moció anterior Sra. Alcaldessa, nosaltres ens oposem a la 
urgència perquè entenem que no hi ha cap fet que motivi que hi hagi una urgència per 
votar aquesta moció avui i que es podria debatre perfectament en el pròxim Ple i que 
s’hauria d’haver presentat en els terminis que estableix el ROM, que és el que fem la 
resta de grups. A més a més el grup d’ERC ha presentat cinc mocions, si no vaig 
errat, i això tenint en compte que tenim un compromís de no presentar més de tres, 
dos d’àmbit local i una d’àmbit general, no sé si són quatre o cinc, ja m’ho aclariran, 
però bé, és igual, la qüestió principal és que nosaltres entenem que no hi ha urgència i 
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que es podria presentar en el pròxim Ple, i per tant demanem que la retirin i la 
presentin en el pròxim Ple i estarem encantats de debatre-la. 
 

TORN DE VOTACIÓ URGÈNCIA 

 

Vots a favor:     10 (CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit 

Vots en contra: 15 (Convergència, C’s i PP) 

Abstencions:      0 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs no queda incorporada a l’ordre del dia i per 
tant entraríem ja en el despatx d’ofici. Els recordo que la moció que s’ha incorporat a 
l’ordre del dia la tractarem en el punt 17 bis. 
 

DESPATX D’OFICI 
 

 1.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA SOBRE TRASLLAT DATA 

CELEBRACIÓ PLE ORDINARI. 
 

- RATIFICAR en els seus propis termes i textualitat literal, la Resolució 
d'Alcaldia núm. 2211/16, decretada en data 6 d’octubre de 2016 i concernent al trasllat 
de la data del Ple ordinari corresponent a l'actual mes d’octubre, del dia 17 al 24 del 
mateix mes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

presents). 
 

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

DATA 19 DE SETEMBRE DE 2016. 
 

- APROVAR, per assentiment dels 25 membres electius presents, l’esborrany 
de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de setembre de 2016. 
 

MOCIONS INSTITUCIONALS 

 

3.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE COMMEMORAR EL CENTENARI 

DELS FERROCARRILS A SANT CUGAT. 
 

ATÈS que el 26 d’octubre del 1917 es va inaugurar l’estació de ferrocarrils de 
Sant Cugat i que l’any vinent en serà el centenari.  
 

ATÈS que l’arribada del Ferrocarril a Sant Cugat va suposar un punt d’inflexió 
en la història del nostre municipi en tant que ha contribuït més que significativament 
en la transformació d’una vila agrícola de 2.000 habitants en el que és avui Sant 
Cugat, una ciutat de 90.000 habitants.  
 

ATÈS que els Ferrocarrils vertebren i connecten el municipi fomentant així la 
cohesió ciutadana entre els diferents nuclis de la ciutat generant, a través de les seves 
7 estacions del municipi, diferents centralitats.  
 

ATÈS que els Ferrocarrils són una eina que propicia la integració social i 
l’autonomia de moltes persones en situació de dependència. 
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ATÈS que els Ferrocarrils s’han integrat perfectament a la vida quotidiana de la 
població de Sant Cugat fins al punt que han quedat totalment normalitzats i que, per 
tant, cal reconèixer el seu paper transformador al llarg de la història de la ciutat.  
 

ATÈS que l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Sant Cugat fa anys que 
treballa pel reconeixement social del Ferrocarril a Sant Cugat.  
 

ATÈS que els Ferrocarrils formen part de la vida de bona part de la nostra 
ciutadania. 
 

ATÈS que l’equip tècnic de l’Ajuntament ja ha iniciat la tasca de planificar un 
programa d’actes coordinat amb Ferrocarrils de la Generalitat oct17-oct18. 
 

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

acordi: 

 

PRIMER.- Organitzar i encetar un cicle d’actes commemoratius de cara a 
l’octubre del 2017 per celebrar el centenari de l’arribada dels Ferrocarrils a Sant Cugat 
i així recuperar, preservar i dignificar la memòria de tot el que han significat i aportat al 
municipi.  
 

SEGON.- Crear una comissió de treball, liderada per l’Ajuntament, amb la 
participació del teixit associatiu -i  especialment de l’Associació d’Amics del Ferrocarril 
de Sant Cugat-, veïnal i empresarial del municipi per tal d’organitzar els actes 
commemoratius del centenari de l’arribada del Ferrocarril a Sant Cugat.  
 

TERCER.- Donar compte d’aquests acords a l’Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Sant Cugat i a la Corporació de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com saben les mocions institucionals en principi 
les llegeix el grup que l’havia proposat i tenim una petició d’ERC, si no tinc mal entès, 
de que puguem donar la paraula a un representant de l’Associació d’Amics del 
Ferrocarril. 
 

INTERVENCIÓ D’UN REPRESENTANT DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 

FERROCARRIL DE SANT CUGAT, SR. GUILLEM SUNYOL, EN ELS TERMES DE 

L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

. SR. GUILLEM SUNYOL, REPRESENTANT DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS 

DEL FERROCARRIL DE SANT CUGAT: Molt bona tarda Sra. Alcaldessa. Es proposa 
que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 1r) Organitzar i encetar un cicle 
d’actes commemoratius de cara a l’octubre del 2017 per celebrar el centenari de 
l’arribada dels Ferrocarrils a Sant Cugat i així recuperar, preservar i dignificar la 
memòria de tot el que han significat i aportat al municipi. 2n) Crear una comissió de 
treball, liderada per l’Ajuntament, amb la participació del teixit associatiu -i  
especialment de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Sant Cugat-, veïnal i 
empresarial del municipi, per tal d’organitzar els actes commemoratius del centenari 
de l’arribada del Ferrocarril a Sant Cugat. 3r) Donar compte d’aquests acords a 
l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Sant Cugat i a la Corporació de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant aprovem aquesta moció per 
commemorar el centenari dels Ferrocarrils que han estat realment transformadors i 
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claus per la fesomia d’una ciutat com la nostra. Moltes gràcies a l’Associació i als 
grups polítics. És més, per si de cas algú no ho ha visitat, recomanaria que es 
posessin en contacte amb l’Associació per visitar l’estació de Can Sant Joan i veure 
les maquetes de ferrocarrils que tenen que són excepcionals. Per tant els 
recomanaria molt que ho fessin. 

 

4.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER CONTRACTAR L’ELECTRICITAT DE LES 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB ENERGIA 100% RENOVABLE, DE FOMENT 

DEL CANVI DE MODEL ENERGÈTIC AL MUNICIPI I DE LLUITA CONTRA LA 

POBRESA ENERGÈTICA. 
 
Atès que l'actual model energètic basat en combustibles fòssils és insostenible i 

es fa necessari caminar cap a un model d’estalvi, d’eficiència, d’energies netes i 
d’autoconsum. El canvi de model energètic en un país ric amb sol i amb vent no és 
una qüestió només de respecte al medi ambient, sinó que també és una opció pel 
canvi del model productiu que ens permet no només democratitzar l’accés i la 
producció de l’energia, sinó aconseguir que el model de societat sigui més democràtic, 
sense el control i dirigisme de les grans corporacions amb ànim de lucre. A més, 
permet transitar cap a un model autosuficient, més intens en mà d’obra, i on la riquesa 
que deriva de la producció d’energia està distribuïda.  
 

Atès que les administracions públiques estan al servei de la ciutadania i, per 
tant, estan obligades a implementar mesures per impulsar un model energètic 
renovable, eficient i a mans de la població; afavorir el creixement d’una economia més 
social i solidària; i trencar l’oligopoli energètic existent.  
 

Atès que un pas important que es pot donar des de l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès és contractar els serveis energètics dels seus diferents equipaments 
municipals a una empresa que compleixi amb tots aquests objectius.  
 

Atès que a Catalunya hi ha la cooperativa sense ànim de lucre Som Energia. 
Som Energia va néixer l’any 2010 a Girona amb l’objectiu de seguir les passes 
d'iniciatives com Ecopower (Flandes), Enercoop (França) o Greenpeace Energy 
(Alemanya) i oferir als seus socis i sòcies la possibilitat de consumir energia 100% 
renovable a un preu similar al d'electricitat convencional, així com desenvolupar 
projectes rendibles d’energies renovables com ho són la fotovoltaica, l’eòlica, 
biomassa, biogas i minihidràulica. A finals d'abril del 2016, la cooperativa superava els 
25.000 socis i estava a prop dels 35.000 contractes de llum. 
 

Atès que des de l’any 2012 l’Ajuntament de Sant Cugat ha tingut diverses 
trobades amb SomEnergia amb la finalitat de proveir-se d’energia neta per a  
l’enllumenat de carrers i/o subministrament energètic d’edificis municipals. En aquelles 
oportunitats la Cooperativa esmentada va informar-nos que estava focalitzada en el 
consum domèstic i, per tant, no podia satisfer aquesta demanda. 
 

Atès que, actualment, Som Energia ja té 37 administracions sòcies i 49 
administracions en són clients, entre els quals destaquen ajuntaments com el de 
Girona, Sant Celoni, Gualba, Els Guiamets, etc. 
 

Atès que Som Energia no només ofereix a les administracions una contractació 
d’electricitat 100% renovable, sinó que va més enllà i inclou aspectes per fomentar la 
formació i la divulgació del canvi del model energètic actual i la participació en 
l’economia del bé comú entre la població del municipi. 
 

Atès que Som Energia no només és una companyia sense ànim de lucre sinó 
que disposa d’un programa per lluitar contra la pobresa energètica, comprometent-se 
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a no tallar la llum per impagament a aquelles persones que pateixin pobresa 
energètica i porta a terme mesures per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica als 
seus usuaris i usuàries. 
 

Atès que les cooperatives són empreses gestionades democràticament pels 
seus socis. Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: creen 
ocupació estable i de qualitat i permeten als ciutadans tenir una influència directa als 
assumptes del mercat que els afecten. 
 

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Abans de finals de 2016, l'Ajuntament s’associarà a la cooperativa de 
Som Energia. 

 

SEGON.- COMPROMETRE que l’Ajuntament prepararà una licitació separada 
de la contractació de l’electricitat de l’Edifici central de la Plaça de la Vila, a 
l’acabament del contracte vigent, amb el criteri de qualitat ambiental “que la 
distribuïdora d’electricitat concessionària certifiqui una adquisició d’una quantitat de 
Kwh 100% renovable pel consum total facturat de l’edifici”. Aquesta primera 
experiència s’encamina a estendre aquest criteri al conjunt de subministraments 
energètics que depenen de l’administració local a Sant Cugat del Vallès. 

 

TERCER.- ESTABLIR entre l’empresa concessionària i l’ajuntament un acord 
per a fomentar la formació i divulgació del canvi de model energètic. Com a part de 
l’acord s’estudiarà també com fer front a situacions de pobresa energètica en el camp 
domèstic. 

 

QUART.- L’Ajuntament, juntament amb Som Energia, impulsarà una campanya 
per informar a la ciutadania de la conveniència i necessitat d'apostar decididament per 
un canvi de model energètic basat en el consum d’energies 100% renovables. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Una prèvia molt ràpida, aquesta moció es motiva primer perquè en el mandat passat 
ja en va presentar una de molt similar el grup de la CUP i va quedar sobre la taula, 
creiem que era prioritari poder-ho tornar a plantejar. Els acords, anant per feina, són: 
El primer, comprometre abans de final d’any l’ajuntament per associar-se a la 
cooperativa de Som Energia. El segon, comprometre’s a preparar una licitació 
separada de la contractació de l’electricitat de l’Edifici central de la Plaça de la Vila, a 
l’acabament del contracte vigent, amb el criteri de qualitat ambiental “que la 
distribuïdora d’electricitat concessionària certifiqui una adquisició d’una quantitat de 
Kwh 100% renovable pel consum total facturat de l’edifici”. Aquesta primera 
experiència s’encamina a estendre aquest criteri al conjunt de subministraments 
energètics que depenen de l’administració local a Sant Cugat del Vallès. En tercer lloc, 
establir entre l’empresa concessionària i l’ajuntament un acord per a fomentar la 
formació i divulgació del canvi de model energètic. Com a part de l’acord s’estudiarà 
també com fer front a situacions de pobresa energètica en el camp domèstic. I com a 
últim acord, l’Ajuntament, juntament amb Som Energia, impulsarà una campanya per 
informar a la ciutadania de la conveniència i necessitat d'apostar decididament per un 
canvi de model energètic basat en el consum d’energies 100% renovables. 
 
 Agrair el suport dels grups que l’hem presentat però també de les esmenes 
rebudes per part de l’equip de govern. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, doncs queda també aprovada. 
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5.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER LA REDACCIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC 

PER A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY (PEEDAD 2017-2030). 

 
Atès que l'Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat és una entitat amb gairebé 60 

anys d’existència i 30 de titularitat municipal, amb seu en un espai singular i 
emblemàtic, la Casa Mònaco, torre modernista de principis del segle XX, obra de 
l’arquitecte Eduard M. Balcells. 
 

Atès que l'Escola d’Art i Disseny imparteix ensenyaments oficials d'arts 
plàstiques i disseny de la família professional de Comunicació Gràfica i Audiovisual. 
 

Atès que és un centre proper que dóna cabuda a uns 200 alumnes, i tot i 
disposar d’aules taller, aules de formació teòrica, aules d’informàtica equipades amb 
diverses plataformes digitals, plató audiovisual, taller de gravat-serigrafia, sala 
d’exposicions i un espai exterior enjardinat, són insuficients per a la seva ampliació i 
millora del projecte educatiu. 
 

Atès que l'Escola, especialitzada en la comunicació gràfica i audiovisual, ofereix 
cicles formatius de grau mitjà i grau superior, basat en la continuïtat i la relació entre 
els diferents cicles, que permeten dissenyar els currículums, possibilitant a l'alumnat 
obtenir dues titulacions en tres cursos. 
 

Atès però, que en l’esperit de l’escola hi ha també el desig de millorar i superar 
l’actual llistó curricular, buscant nous i més complerts objectius en la formació de 
l’alumnat. 
 

Atès que ha de ser desig de Sant Cugat posicionar l'Escola d’Art i Disseny 
pública com a referent de l’entorn al nivell d’altres estudis reglats i serveis de la nostra 
ciutat, i contribuir a la millora dels projectes educatius i formatius. 
 

Atès que els professionals i docents, claustres i equips directius de l’escola, 
actuals i passats, han aconseguit amb els mitjans disponibles formar i preparar a 
persones pel seu desenvolupament personal i professional, tot i determinades 
limitacions. 
 

Per tot això, es presenten per a la seva votació els següents acords: 
 

Primer.- Redactar el Pla Estratègic per a l’Escola d’Art i Disseny (PEEDAD 
2017-2030), per tal d’impulsar i projectar l’horitzó fins el 2030 de l’escola, en quan a 
projecte docent i formatiu, pla d’inversions a futur i del propi equipament o d’altres, 
contemplant la voluntat de creixement i consolidació d’un dels ensenyaments referents 
a la ciutat.  
 

Segon.- Traslladar el present acord al PME, a l’equip directiu de l’Escola d’Art i 
Disseny i a la totalitat del claustre. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Si em permeten també vull agrair a la resta de grups municipals que han fet possible 
que fos institucional, també dels professionals i treballadors de l’Escola d’Art, i com 
que és un únic acord em permetré la llicència de llegir dos dels atesos que jo crec que 
recullen l’esperit de la moció. Atès però, que en l’esperit de l’escola hi ha també el 
desig de millorar i superar l’actual llistó curricular, buscant nous i més complerts 
objectius en la formació de l’alumnat. I atès que ha de ser un desig de Sant Cugat 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 9 

 
ESBORRANY ACTA 

posicionar l'Escola d’Art i Disseny pública com a referent de l’entorn al nivell d’altres 
estudis reglats i serveis de la nostra ciutat, i contribuir a la millora dels projectes 
educatius i formatius. Per tot això, es presenten per a la seva votació els següents 
acords: 1r) Redactar el Pla Estratègic per a l’Escola d’Art i Disseny (PEEDAD 2017-
2030), per tal d’impulsar i projectar l’horitzó fins el 2030 de l’escola, en quan a projecte 
docent i formatiu, pla d’inversions a futur i del propi equipament o d’altres, contemplant 
la voluntat de creixement i consolidació d’un dels ensenyaments referents a la ciutat.  
2n) Traslladar els acords a aquelles parts implicades. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, doncs queda també aprovada 
aquesta moció institucional. 

 
Els proposaria una qüestió d’ordre si els hi sembla bé als diferents grups 

polítics, que és que poguéssim passar i procedir a discutir el punt núm. 8 en aquest 
moment atès que tenim als representants de Colòmbia que assisteixen a aquest 
plenari i així podem prendre les decisions oportunes i no hipotequem el seu temps ja 
que han tingut la deferència d’assistir al nostre plenari. Si ho tenen a bé procediríem a 
tractar la moció conjunta dels grups municipals de Convergència i PSC, presentada a 
instàncies de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de 
Catalunya, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i de col·lectius 
colombians a Catalunya, per donar suport als acords de pau a Colòmbia. 

 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

 (En aquest moment l’Alcaldia en exercici de les facultats inherents a la 

Presidència dels òrgans col·legiats, disposa l’alteració de l’ordre de despatx, tot 

entrant-se en el punt número 8). 
 

8.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I 

PSC, PRESENTADA A INSTÀNCIES DE LA L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

MUNICIPIS, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, EL FONS CATALÀ 

DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I DE COL·LECTIUS COLOMBIANS A 

CATALUNYA, PER DONAR SUPORT ALS ACORDS DE PAU A COLÒMBIA. 

 

ANTECEDENTS 

 
Atès que el passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la 

guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) van anunciar 
que havien arribat a un acord definitiu de pau per posar fi a més de 50 anys de 
conflicte intern. Aquest compromís, subscrit després de les negociacions que han 
tingut lloc des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a una 
situació de violència que ha causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En 
aquest sentit, cal destacar l’anunci de Nacions Unides per a la validació dels termes 
pactats, posant en relleu la incorporació als acords la necessària visió de gènere, 
seguint la Resolució 1325 de l’ONU sobre el rol fonamental de les dones com a 
constructores de pau, així com la inclusió de l'agenda ètnica, a proposta de les 
comunitats indígenes i afrodescendent. 
 

Atès que aquest acord fou rebutjat per la majoria de colombians que creuen 
que és insuficient i que cal millorar les garanties i aprofundir en el sentit de les millores 
socials. 
 

Atès que amb aquesta signatura es podria obrir una nova etapa per a Colòmbia 
i es reforçaria el convenciment que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més 
llarga durada, pot trobar vies dialogades per assolir la pau i per garantir la seguretat. 
En aquest sentit, cal valorar l’avenç dels valors universals del diàleg i de la pau, així 
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com tot aprofundiment de les vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un 
fet que dona esperances als pobles del món que pateixen violència. 
  

Atès que en les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han 
establert la seva residència a Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera 
temporal o indefinida, per motius polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, 
però tots i totes han hagut de sortir d’un país colpit pel conflicte armat i la violència en 
les seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat un element més d’una 
intensa relació que va tenir un episodi important durant l’acollida de centenars 
d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en el 
temps en forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià. 
 

Atès que Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous 
catalans, i també un país prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos 
municipis com des del Govern de la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català 
a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i el conjunt d’actors de la 
cooperació catalana han mantingut una intensa implicació amb els esforços dels 
colombians i les colombianes per a la construcció de pau, amb la promoció dels drets 
humans, amb la sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i també 
amb el suport a accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest 
compromís ha estat el treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. 
  

Atès que Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a 
Colòmbia davant dels reptes que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en 
el nou període de postconflicte. 
 

Atès que som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen 
la consecució d’una pau immediata justa i duradora, però estem convençuts i 
convençudes que és un enorme pas endavant en la construcció d’una societat en pau, 
democràtica i respectuosa amb la vida i els drets humans. 
 

Atès que és urgent la represa de les negociacions i donat que s’ha prorrogat el 
pacte d’aturar el foc bilateral i definitiu amb les FARC fins el 31 de octubre de 2016, és 
necessari de nou posar tots els esforços en l’assoliment d’uns nous acords amb tots 
els actors implicats.  
 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat proposa l'adopció dels 

acords següents: 
 

Primer.- Demanem que es comenci a treballar en la renegociació d’uns nous 
acords, que no s’aixequin de la taula de negociació fins assolir-ho, i que donat l’estret 
marge del resultat del plebiscit, es convoqui a tots els actors i víctimes, que han 
demanat incorporar-se a les negociacions i als acords.  

 

Segon.- Donar suport als acords signats pel Govern de la República de 
Colòmbia i els representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia 
(FARC), esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora a 
Colòmbia. 
 

Tercer.- Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions 
que han acompanyat aquest procés. 
 

Quart.- Sol·licitar a la comunitat internacional que les crides perquè els acords 
signats portin a la total finalització del conflicte armat i continuïn les gestions per 
arribar a un acord de pau amb l’ELN- Exèrcit d’Alliberament Nacional. 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 11 

 
ESBORRANY ACTA 

 

Cinquè.- Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora 
d’implementar els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords 
caldrà que es facin efectius. 
 

Sisè.- Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al 
Govern de Colòmbia i al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint 
conjuntament a l’aprofundiment i a la consolidació dels camins de la pau, la veritat, la 
justícia i la reparació a les víctimes i garanties de no repetició. 
 

Setè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Govern 
de Colòmbia.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Aquesta moció la vam presentar conjuntament 
amb el PSC que va fer algunes aportacions, jo crec que també després la resta de 
grups s’han posat d’acord però volien dir també el que pensaven i per tant jo crec que 
per això no ha arribat a ser institucional, però crec que podria ser-ho. Tot això ve de 
que com sabem el passat dia 25 d’agost des de La Habana el govern Colombià i la 
guerrilla de les forces armades revolucionàries de Colòmbia van anunciar que després 
d’un temps havien arribat a un acord definitiu per posar pau a 50 anys de conflicte 
intern, aquesta signatura va obrir una nova etapa a Colòmbia en la que es reforçava 
evidentment tot el convenciment que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de 
més llarga durada, es podrien trobar vies dialogades i per tant a través del diàleg i del 
pacte es podia arribar a la pau, entenent també que durant aquestes últimes dècades 
a Catalunya hem rebut milers de colombians i colombianes que han fugit precisament 
de la violència en el seu país, atès a aquesta pau, a aquest acord que s’havia 
aconseguit i atès també que en un recent referèndum es va rebutjar per una part de la 
ciutadania aquests acords amb la intenció que creuen que és insuficient aquest acord 
que s’ha acordat i que a més a més cal millorar les garanties i aprofundir en el sentit 
de les millores socials de les persones que han votat en contra i precisament el que 
proposàvem des de l’Ajuntament de Sant Cugat era en primer lloc donar suport als 
acords que s’havien aconseguit entre ambdues parts esperant que fossin l’inici d’una 
pau estable, justa i duradora com es mereix Colòmbia, i per l’altra demanar, ja que hi 
ha hagut aquest no al referèndum que es comenci a treballar en aquesta renegociació 
d’uns acords nous i que donat l’estret marge que hi ha hagut del plebiscit es convoqui 
a tots els actors que han demanat incorporar-se de nou a les negociacions dels 
acords, i aquesta seria la intenció d’aquesta moció. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aprofitant que tenim la presència de la Cònsol 
General, nos gustaría si nos pudiera dirigir algunas palabras en relación al tema que 
vamos a tratar. 
 

INTERVENCIÓ DE LA CÒNSOL GENERAL DE COLÒMBIA A BARCELONA, HBLE. 

SRA. DIANA CELIS, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

. HBLE. SRA. DIANA CELIS, CÒNSOL GENERAL DE COLÒMBIA A 

BARCELONA: Buenas tardes Sra. Alcaldesa, señores regidores, señoras regidoras y 
a todos los grupos municipales, a las Asociaciones de Municipios catalanes, al Fondo 
Catalán de Cooperación, al Govern de Cataluña, a las Asociaciones de Colombianos y 
Colombianas, a los empresarios, a todas las personas que hoy están aquí, a los niños 
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también que nos acompañan. Pasados 22 días del 2 de octubre cuando se presentó a 
los colombianos la refrendación del acuerdo final al que se había llegado después de 
4 años de negociación entre las FARC y el Gobierno nacional, pues es el primer acto 
público al que asisto porque antes la tristeza me embargaba personalmente y a 
muchos de los que creíamos que con el plebiscito el 3 de octubre era el primer día de 
nuestras vidas en un país en paz. En las urnas fue una decisión muy peleada pero 
también fue una decisión con una abstención muy alta de un 63% de colombianos 
habilitados para votar que no lo hicieron. Lo que ha pasado desde ese día lo siento 
como positivo, quizás si el sí hubiera ganado por la diferencia de 50.000 votos como 
ganó el no, el país se hubiera fracturado mucho y quizás el acuerdo no hubiera sido 
legitimado jurídica y políticamente como esperamos. El apoyo de la comunidad 
internacional se sigue sintiendo, particularmente yo que llevo aquí más de un año y 
medio, desde el principio el tema del proceso de paz es un tema en Cataluña, 
nosotros hemos tenido el apoyo de Casa América, de todo el Govern, del 
Ayuntamiento de Catalunya y de muchos, muchos municipios catalanes como es el 
caso de ustedes que han presentado las mociones que nos han acompañado en 
foros, en eventos académicos y de otros países, particularmente Noruega, que a 
pesar del resultado de las urnas del 2 de octubre, le dio el Nobel de Paz a Juan 
Manuel Santos, el Presidente de Colombia, 4 días después, entonces todo ha sido 
como una espiral de sentimientos increíble y ¿en qué estamos?, pues estamos en que 
la decisión del Presidente es persistir hasta el último día de su Gobierno y lograr que 
este acuerdo final con las modificaciones si hay lugar salgan a la luz jurídica, formen 
parte de la Constitución de Colombia; hasta el jueves pasado se recibieron las 
modificaciones de las personas que habían votado por el no, en este momento se 
están discutiendo en La Habana de nuevo y esperamos que antes de fin de año haya 
un nuevo borrador de acuerdo final y esperamos también que esta semana si se 
entregan todos los secuestrados se inicie el proceso de paz con el LLN que es la otra 
guerrilla que no se había sentado a negociar con el Gobierno colombiano, esto será 
en Ecuador. Entonces a pesar de las malas noticias pues vengo aquí para contarles 
que la buena noticia es que seguimos persistiendo, que necesitamos de la comunidad 
internacional como garante apoyando, yo creo que los 8 millones o más de 8 millones 
de víctimas del conflicto colombiano, especialmente con las guerrillas que llevan más 
de 52 años, que la voz de esas víctimas, muchas de ellas han emigrado a Cataluña, 
están aquí, tuvieron que venir por efecto del conflicto armado, pues que ese eco se 
sienta desde todos los rincones del mundo, así lo hemos sentido y les quiero 
agradecer muy especialmente a Pere Soler y a Convergencia, a los grupos Socialista 
y de Convergència que presentaron esta moción y a los demás si nos quieren 
acompañar en esto, es un tema importante seguir abriendo la esperanza y una luz en 
el camino, de verdad, de conseguir una paz estable y duradera en un país que aunque 
está lejos está muy cerca de Cataluña, compartimos muchos temas culturales, 
muchos temas históricos y esperamos que se siga haciendo así. Muchas gracias por 
la invitación y por el apoyo al proceso de paz. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Subscric les paraules de la Sra. Pellicer. Agradezco a Pere Soler no, sino que Pere 
Soler ha hecho de cadena de transmisión y quiero ponerlo en relieve porque cuando 
las cosas funcionan pues funcionan y en este caso ha sido la sectorial de diversidad y 
ciudadanía del Partit dels Socialistes de Catalunya quien ha hecho posible que se 
trabajase esta moción i es tirés endavant, en tot cas jo només he de complementar 
una mica, vam retirar la nostra moció per mantenir el cos de la moció de 
Convergència. Lamentar que no sigui institucional en aquest cas, tot i que s’ha 
mostrat que sortirà favorablement votada, tot i així jo em quedo amb una de les coses 
que deia la nostra moció, que era sobre tot el paper de les dones amb tot aquest 
procés de negociació i el procés de la postnegociació quan s’arribi a l’acord final. Sens 
dubte va ser una noticia que ens va caure a tots com un gerro d’aigua freda, hi teníem 
posades moltes esperances, doncs que tirés endavant l’acord de pau, un acord de 
mínims, entenem, però que moltes vegades per arribar a acords s’han de fer molts 
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esforços i d’alguna manera s’han d’acceptar coses que s’han fet malament i s’ha de 
ser generós moltes vegades amb les cessions, i en aquest cas agraeixo que totes les 
parts continuïn negociant per arribar a aquest acord i que tots aquests serrells que 
han quedat d’aquesta manera doncs acabin amb el fruit i acabin definitivament amb 
un acord de pau. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Primero agradecer la 
presencia de todos aquí. Cuando sufres desde siempre un conflicto de estas 
características a veces viene bien recordar cómo nació el conflicto y es que desde 
hace mucho tiempo atrás Colombia venía sufriendo una arremetida de lo que eran las 
tesis de los Estados Unidos sobre su territorio, sobre el reparto de tierras que había 
en Colombia, mientras que en otros países -les saluda un hermano ecuatoriano-  
nosotros hacíamos la reforma agraria con la tierra para quien la trabaja, en Colombia 
desgraciadamente el reparto de la tierra se hizo en manos de los grandes tenedores, 
la historia de todos nuestros países ha sido muy parecida pero en Colombia hubo un 
elemento diferenciador que fue el asesinato de Eliécer Gaitán, cuyo asesinato abrió 
una herida que en Colombia nunca se pudo cerrar, se trató de cerrar en un momento 
con el proceso de paz también con Unión Patriótica si no me equivoco, lo que llevó al 
asesinato de cinco mil personas, setenta concejales, ocho congresistas y once 
alcaldes, fue una verdadera masacre lo que pasó, aparte de como ya ha dicho la Sra. 
Cónsul más de 8 millones de víctimas en el conflicto y por eso no se puede hacer otra 
cosa que mostrarse a favor de esta propuesta que han traído hoy y pensando que 
desde nuestra humilde posición siempre pondremos el granito de arena para ayudar 
por la paz en Colombia. 

 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Gracias a la Cónsul por haber venido hoy. Naturalmente cuando nos enteramos que 
venía usted hoy pues yo particularmente pedí que como autoridad que es se le diera 
el tratamiento que merece, porque nos dijeron simplemente que acudiría en calidad de 
público y entiendo que una persona con la representatividad que usted tiene pues 
debe dársele el protagonismo que merece. Dicho esto, gracias por explicarnos el 
motivo de toda esta cuestión que suscita el PSC y Convergència, nosotros tenemos 
un criterio que no es del todo definido en cuanto a dar soporte a esta moción o no 
darle, precisamente por nuestro desconocimiento de lo que está sucediendo allí 
realmente, porque lo vemos desde la distancia y porque es muy difícil para personas 
de otro país conocer exactamente lo que se está produciendo en el territorio y más 
teniendo en cuenta que hay una corriente de mucha gente que pide que este acuerdo 
se lleve a cabo pero luego teniendo en cuenta también que hay un referéndum en el 
que mucha gente vota que no y al final sale una mayoría, aunque justa, pero sale una 
mayoría que vota que no, a nosotros nos hace dudar de qué hacer. Está claro que 
nosotros damos soporte a cualquier rechazo de violencia, a cualquier posibilidad de 
paz que haya en un conflicto armado como es el de les FARC en Colombia y nosotros 
tenemos esa convicción, de que este conflicto armado se tiene que acabar, lo que no 
sabemos bien bien es si se tiene que acabar de esta manera o se tiene que acabar de 
otra manera, hay muchas propuestas, hay muchas personas que están a favor de 
este proceso, muchas personas que están en contra y para nosotros es muy difícil 
decidir desde aquí, desde la distancia, y sin conocer al 100% sobretodo nosotros que 
somos concejales en un ayuntamiento como Sant Cugat que no tenemos acceso o 
inputs sobre qué está pasando realmente y con tantas opiniones encontradas en 
Colombia mismo pues difícilmente podemos votar que sí o que no. Nosotros por 
supuesto que si la votación fuera rechazar la violencia y que se acabara la paz por 
acabarse la paz así simplemente nosotros votaríamos que sí absolutamente pero dar 
soporte a este proceso de paz que se está produciendo o que se ha producido y para 
el cual se hizo el referéndum ciudadano pues vamos a abstenernos y no vamos a 
posicionarnos ni en el sí ni en el no. Otro tema será las nuevas negociaciones que se 
estén produciendo que seguramente se harán en otros términos para poder 
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reconducir la situación que deseamos que se reconduzca y lo que sí de verdad 
deseamos es que nosotros recibamos un criterio claro de la ciudadanía si se le vuelve 
a preguntar en el que el 60, 70, 80, 90, 100% de los ciudadanos estén de acuerdo con 
ese proceso de paz, entonces nosotros sí que nos sentiríamos cómodos votando a 
favor de este tipo de mociones. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Primer de tot donar la benvinguda i agrair la seva presència a la Cònsol. Nosaltres ens 
posicionarem a favor. El resultat del referèndum colombià sobre els acords de pau 
van ser un pas enrere però construir la pau sempre és difícil, després de molts anys 
de violència i enfrontament per totes les bandes semblava que havia una via raonable 
de sortida i era bona perquè era una manera de fer un reconeixement a totes les 
víctimes de la violència que, malgrat tot, miraven endavant i no cap el passat. 
Esperem que malgrat el resultat del referèndum ben aviat puguem celebrar una pau 
consolidada a Colòmbia. També ens agradaria dir com a coletilla que com el Premi 
Nobel de la Pau d’enguany li han donat al president colombià, cal recordar també que 
l’acord de pau a Colòmbia ha estat fruit de 4 anys de negociacions a La Habana, com 
ha dit la Cònsol, entre el govern colombià i les FARC, per tant els dos actors així com 
nombrosos col·lectius de la societat civil colombiana han estat clau per aconseguir 
una solució pacífica després de dècades de violència armada. 
 

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

MES: En la mateixa línia, benvinguda la Cònsol General i també aquells catalans i 
catalanes d’origen colombià. Jo crec que hi ha coses que són de principis, encara que 
no coneguis o desconeguis, és cert que nosaltres no coneixem quin és el paper de 
determinats àmbits de Colòmbia, com és lògic, però el que sí entenem és que a 
Colòmbia, a Indonèsia o a Espanya o al País Basc el pacte és l’única manera que hi 
ha per solucionar els conflictes, i en aquest sentit el nostre posicionament anirà en 
aquest sentit. Vuit milions de persones mortes és un percentatge, és un nombre 
increïble, brutal, i l’única manera que hi ha de resoldre el que va passar i el que 
passarà és amb el pacte, per tant en aquest cas el que volem és felicitar al Govern de 
Colòmbia i també a les FARC per la valentia que han tingut en defensar aquest 
projecte. Ja sé que hi ha una decepció molt important pel que ha passat, però jo els hi 
dic que nosaltres tenim enveja del que vostès han fet, perquè han pogut votar i han 
pogut tirar endavant aquest procés i estic segur que d’aquí en endavant, d’aquí un, 
dos, tres mesos o quan sigui la societat colombiana veurà que aquesta és l’única 
manera, en aquest sentit els volem enviar una abraçada i un agraïment per l’exemple 
que han demostrat. 
 

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

DE LA CUP-PC: Ilustrísima Sra. Cónsul General de Colombia en Barcelona, es 
imposible no estar a favor de la paz y por eso votamos a favor de esta moción. 
¿Cómo alguien no pueda dar soporte a la paz?, ahora bien, recordamos aquí que hay 
atrocidades y conflictos armados de una virulencia inconmensurable en otros muchos 
países del mundo, como Yemen o la República Democrática del Congo, por eso 
desde Ciudadanos nos planteamos si vamos a pasarnos lo que queda de mandato 
discutiendo mociones para arreglar el mundo a base de declaraciones que exceden 
de nuestras competencias. Desde este grupo volvemos a señalar que un Pleno 
municipal no sirve para esto y transmitimos lo que piensa cada vez más gente, y 
seguiremos haciéndolo, aunque todos los demás grupos se parapeten en el muro 
desde donde hacen grandes y bienintencionadas declaraciones antes que traer 
mociones de interés local. Dicho esto, todo nuestro apoyo y respeto a la soberanía de 
Colombia y en referencia al cuerpo de la moción traemos a colación las palabras del 
Nobel, Mario Vargas Llosa, buen conocedor de América Latina, de una actualidad 
impactante y creemos inmensamente pedagógicas: “Lo importante es ser conscientes 
de que la vieja idea-fuerza, que en los años 60 y 70 movilizó a tantos jóvenes, que la 
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justicia social está en los fusiles y las pistolas, es ahora letra definitivamente muerta. 
Quienes murieron fascinados por esa ilusión mesiánica no contribuyeron un ápice a 
disminuir la pobreza y las desigualdades y sólo sirvieron de pretexto para que se 
entronizaran atroces dictaduras militares, murieran millares de inocentes y se 
retrasara todavía más la lucha contra el subdesarrollo.” 
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Buenas tardes, bienvenida, gracias por su presencia. Nosaltres vam demanar 
explícitament que aquesta moció es pogués debatre al Ple perquè pensàvem, al 
contrari que els regidors de Ciutadans, que en aquest món globalitzat on els fenòmens 
que es donen en una part del món tenen conseqüències i responsabilitats, que encara 
és més important molt sovint, al llarg del planeta. Evidentment, com no pot ser d’una 
altra manera, és una cosa que es diu molt sovint en aquest Ple, nosaltres estem molt 
d’acord amb aquesta moció, estem molt d’acord, ens declarem uns ferms defensors i 
precursors de la pau amb tots els seus efectes del que anomenem la pau real, ara bé, 
a més d’aquestes paraules que són boniques i que són necessàries i que són d’alè i 
que són de solidaritat que a vegades potser tenen raó els senyors de Ciutadans, les 
llancem una mica al vent, pensem que -i ara sí que ve la part important- és de 
responsabilitat política quan un parla d’un conflicte conèixer l’envergadura del mateix. 
Fa 50 anys que dura aquest conflicte, podem saber a Veneçuela què passa minut a 
minut i en canvi a Colòmbia no coneixem el que ha passat durant aquests últims 50 
anys de conflicte, preguntem-nos per què, l’emplaço a que ens preguntem per què. 
Sobretot quan parlem i exigim garanties de la repetició que és una cosa que surt a la 
moció, cal conèixer i assenyalar les responsabilitats compartides que com a Estat i 
com a país hem participat i hem tingut al llarg del conflicte a Colòmbia. El conflicte 
armat a Colòmbia no té només dos actors, no són nomes las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia i l’Estat, o el Ejercito de Liberación Nacional i l’Estat, 
desgraciadament el sanguinolent conflicte a Colombia ha tingut actors nacionals i 
internacionals que s’han acarnissat sobretot en la població civil. Alguns, l’Estat i les 
guerrilles com actors combatents reconeguts per a tothom, però d’altres com són els 
grups paramilitars com són els narcotraficants que han actuat moltes vegades amb 
connivència estatal en molts casos com el cas que citava el Dimitri Defranc del 
genocidi polític que va ser Unión Patriótica amb més de 5.000 càrrecs electes 
assassinats i desapareguts. Denunciat multitud de vegades per organismes 
internacionals, no és una cosa que diguem nosaltres, les empreses multinacionals qui 
s’han servit d’aquesta inestabilitat del país i d’una oposició política criminalitzada i 
reprimida per campar lliurament en l’extracció massiva de recursos que ha patit i 
segueix patint Colòmbia. Perquè Colòmbia té un perill molt gran, i és que és un país 
que està ple de riqueses, minerals, recursos hídrics, petroli, aliments i patents 
biològiques de tot tipus. L’excusa del conflicte armat ha servit durant moltíssims anys 
a l’Estat per violar els drets humans de forma reiterada deixant al seu pas les 
esfereïdores xifres de milions de persones desplaçades, milers de sindicalistes 
assassinats, milers de desaparicions forçades, milers de presos i represaliats polítics, 
estudiants, professors, humoristes, ecologistes, feministes. I l’Estat espanyol?, doncs 
el sòlid recolzament diplomàtic brindat a les corporacions pels polítics d’un i d’altre 
signe, la veritat, de l’Estat i també molt especialment del Rei, per què no dir-ho?, 
ambaixador a tot el món de les empreses espanyoles conté un argument implícit, el 
benestar d’aquestes companyies privades redunda en el benestar de la societat 
espanyola, aquestes companyies sempre els hi ha sigut molt fructífer la inestabilitat al 
terreny. Així doncs només amb aquest apunt polític, construcció per la pau endavant, 
la saludem, ens hi comprometem, esperem que així sigui, que tota la ciutadania de 
Colòmbia es pugui comprometre per la construcció d’aquesta pau, però la construcció 
de la pau comporta una actitud responsable de seguiment i d’un enfoc 
necessàriament integral, holístic, i per això necessàriament també complex. Sabem 
que és difícil saber què ha passat a Colòmbia i què passa a Colòmbia, sabem que és 
difícil prendre partit quan les informacions són tan esbiaixades però és una 
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responsabilitat política informar-se i prendre partit. Així doncs, endavant amb la 
construcció de la pau a Colòmbia i tan de bo s’acabi el conflicte armat com més aviat 
millor. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0 

Abstencions:      1 (PP) 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Muchas gracias por estar aquí, les agradecemos 
de verdad su presencia, nosotros continuamos con el orden del día, cuando ustedes 
quieran perfectamente pueden abandonar la sala, muchas gracias y buenas tardes. 
 

6.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 

C’s, ERC-MES, PSC I PP DE SUPORT ALS 25 ANYS DE“LA MARATÓ DE TV3”. 

 

ANTECEDENTS 

 
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i 

la Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics 
per a la investigació científica de malalties incurables o cròniques, però també per a 
sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies. 

 
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de 

sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a 
la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un 
projecte plenament arrelat al país, que ha consolidat el seu paper com a font 
impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de divulgació científica, de 
conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.  

 
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites 

grans aportacions han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent. 
 
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han 

implicat en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament 
de productes i serveis necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat 
amb la participació d’altres empreses col·laboradores a través d’aportacions, que 
tenen el seu reconeixement en el programa o en la campanya de sensibilització. 

 
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel 

treball dels més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en 
les activitats populars organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment 
participatiu amb una extraordinària capacitat de mobilització social, tant dels que 
participen directament i dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de durada 
del programa, com tots aquells que a totes les viles i barris de les ciutats del nostre 
país realitzen actes de suport a “La Marató de TV3”.  

 
Gràcies als més de 150 milions recaptats, s’han fet importants avenços en la 

recerca biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties 
diferents. Una tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i que des de 
l’àmbit municipal també es vol reconèixer.  
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Atès que des de la Fundació de la Marató de TV3 es treballa abastament, en 
tots els àmbits, per donar a conèixer la malaltia a la qual es dedica la Marató de cada 
any 

 
Atès que aquesta campanya de sensibilització es vehicula per mitjà de 

conferències divulgatives als centres educatius i cívics de Catalunya. Cada any, al 
voltant de 350 professionals de la salut imparteixen més de 4.000 conferències, 
especialment adreçades a joves entre 12 i 18 anys. 

 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament de 
Sant Cugat en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”. 

 

Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la 
participació als ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels 
diferents actes de “La Marató de TV3”, a través d’invitacions en actes culturals 
organitzats pel propi ajuntament. 

 

Tercer.- Col·laborar i promoure sessions de sensibilització, que la Fundació de 
la Marató organitza, adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les 
conferències que des de l’any 1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i que 
actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.  

 

Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els demanaria també brevetat perquè aquesta 
moció veig que és quasi bé unànime i per tant podríem avançar en les mocions que 
afecten a persones que ens han vingut avui a escoltar. 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: La Marató de TV3 és un projecte solidari, un 
projecte que gairebé tothom coneix, que gairebé tothom hi participa, m’atreviria a dir 
que és un projecte de país, enguany fa la 25ª edició de La Marató del TV3, com saben 
molt vinculada a abocar els recursos per investigació però també per millorar la 
cohesió, la informació, el coneixement de les diferents malalties que s’investiguen i 
que es visualitzen durant aquell dia i des de petites a grans accions, des de grans 
pressupostos a petites aportacions, però tot plegat gràcies a la participació d’uns 
voluntaris, concretament 58.000 voluntaris que han passat per aquests 25 anys i el 
sentit dels acords d’aquesta moció van adreçats a manifestar el compromís en La 
Marató de TV3 i a l’organització i cessió d’espais pel desenvolupament dels actes, 
participar també en la col·laboració i promoció de les sessions de sensibilització i 
també participar en el projecte Regalar Cultura. Concretament ja els hi puc avançar 
que des de la ciutat regalarà aquesta cultura mitjançant el Teatre Auditori amb una 
sessió específica que es farà per aquests voluntaris i també amb diferents activitats 
que es faran des del Patronat d’Educació en relació a les sessions de sensibilització. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres donem suport a la moció perquè som proposants perquè ens vam voler 
sumar, perquè entenem que La Marató és una qüestió que des de fa molts anys TV3 
està fent una tasca increïble, es recapten molts diners, això vol dir que la gent respon 
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a la crida que fa en aquest cas TV3 per ajudar a gent que necessita aquests diners 
per múltiples qüestions però sobretot de temes de salut, llavors nosaltres entenem 
que això és iniciativa privada però impulsada per una televisió pública, però qualsevol 
iniciativa induïda per mitjans de comunicació, siguin privats o públics, que ajudi a 
moltes persones a poder-se tractar malalties, etc., és una bona iniciativa i per tant 
sempre la recolzarem. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Vagi 
per endavant el nostre suport a la moció perquè a més a més som proposants, tot i 
així deixi’m posar una mica d’aigua al vi perquè aquest no és el nostre model de 
societat que volem, no volem aquest model, un model on es demana a la ciutadania 
que col·labori de manera altruista dipositant els seus diners com s’hi estiguéssim 
construint la Sagrada Família. Nosaltres el que voldríem és que La Marató de TV3 no 
hagués de suplir unes deficiències i unes mancances que té la nostra administració i 
la nostra societat que és mantenir el punt de la investigació que és necessària per a 
totes aquelles causes que al llarg d’aquests 25 anys ha realitzat La Marató. No 
entenem que un servei públic hagi de demanar caritat en aquest sentit, i entenem les 
bondats i a més a més donem suport a totes aquelles iniciatives que han estat i que 
s’han produït gràcies als recursos econòmics que s’han obtingut a través d’aquestes 
Maratons però nosaltres creiem que hauríem de fer un replantejament, apostar 
realment per la investigació en el nostre país, mentre vivim en un país de retallades 
anem fent obres de caritat per intentar suplir allò que la nostra administració i la nostra 
estructura d’Estat hauria de contemplar. 
 

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

EUiA: Nosaltres donarem suport a la moció i la moció ens agrada perquè en principi 
apreciem de La Marató la tasca divulgativa, de conscienciació i preventiva que fa de 
moltes malalties, en segon lloc perquè estem segurs que els diners recaptats van a 
parar allà a on han d’anar, certament, i això no sempre passa, i en tercer lloc perquè 
sabem, ho sabem per experiència, que la valoració dels projectes científics presentats 
es fa amb criteris objectius absolutament, per tant aquests tres punts sí que ens 
agraden del que significa La Marató, el que no ens acaba d’agradar de La Marató, una 
mica s’ha dit ara aquí abans, és i per això no ens hem sumat a la moció, és que es pot 
donar a entendre a la ciutadania que gràcies als diners recaptats en aquesta Marató i 
a la qual hi participa tota la ciutadania i per tant gràcies als diners que aporta cada un 
d’aquests ciutadans es pot arribar a finançar la recerca mèdica de Catalunya, 
evidentment això no és així de cap de les maneres i no és així pels fons que en el fons 
s’acaben recaptant però tampoc ho és perquè efectivament la recerca s’ha de finançar 
a través de fons públics, no cal dir que hi ha alguna altra Marató que tampoc no ens 
ha agradat, com va ser la de la pobresa, perquè creiem que no es va posar de 
manifest les causes que la justifiquen, no es va parlar de retallades, no es va parlar de 
frau fiscal o de qualsevol de les causes de la pobresa, i per tant considerem que fins a 
cert punt és el perill que tenen els programes televisius de grans formats i amb tantes 
empreses al darrera, però ja dic que malgrat això votarem a favor de La Marató i de la 
moció perquè reconeixem la tasca que fa la Fundació en aquest sentit. 
 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Nosaltres hem signat aquesta moció perquè evidentment hi estem d’acord però també 
ens agradaria fer algunes reflexions en veu alta en la línia que hem acabat de sentir. 
Nosaltres sempre apostarem perquè les polítiques d’investigació i de recerca siguin 
públiques i en tot cas les iniciatives privades reforcin aquest sector però mai el 
substitueixin, que els països demostrin el seu grau de desenvolupament amb l’aposta 
en investigació i recerca, la inversió en innovació és directament proporcional a la 
riquesa d’un país, només augmentant fins el 2% del nostre PIB en investigació i 
recerca milloraríem notablement. També cal destacar que Catalunya és el podi de 
països amb més investigadors i projectes malgrat la manca de recursos excel·lint en 
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l’àmbit de les publicacions científiques i tenim un planter de científics, biòlegs, metges, 
etc., reconeguts internacionalment, ahir mateix es va anunciar que enguany el Premi 
Internacional de Catalunya s’atorgarà a tres eminències catalanes que estan 
contribuint a que el càncer cada cop sigui menys mortal, estem parlant dels doctors 
Baselga, Esteller i Massagué, ara bé, si tot aquest talent, si tota aquesta gent, molts 
dels quals han estat molt temps fora del país i altres han tornat, no els ajudem 
marxaran definitivament,  per tant això vol dir que hem d’invertir en formació i alhora 
hem de ser capaços de retenir aquest talent, i això sense cap mena de dubte s’ha de 
fer amb polítiques públiques. 
 
 La Marató sens dubte ha contribuït a reconèixer també la feina dels nostres 
professionals en tots els àmbits, des del CAP fins aquestes eminències de les que 
parlàvem, avui és molt pertinent que tinguem tants representants aquí de l’Hospital 
General perquè és aquest el seu sector i això és lloable i interessant per un país que 
moltes vegades tenim masses complexes pensant que no som prou bons amb alguna 
cosa i en aquest tema podríem treure pit. I alhora La Marató fa una feina de difusió i 
de sensibilització de malalties, algunes molt freqüents i comuns, d’altres potser més 
estranyes, que per un dia el que fan és explicar-nos els malalts i les seves famílies 
com tenen la seva vida trasbalsada a causa d’aquesta malaltia i generen una certa 
empatia de la ciutadania, que això sempre és important. 
 
 Per tant valorem positivament aquest suport a La Marató de TV3, la part 
referent als donatius sempre compensada per les polítiques públiques i finalment 
destacar com argument definitiu que tot aquest procés que es viu abans i després de 
la recaptació que fa La Marató està avalat per un procediment públic i transparent de 
presentació de projectes científics, que hi ha un comitè que els valida, i dóna compte 
també després de la seva execució i dels seus resultats aconseguits. 
 
 25 anys de Marató són una garantia, no només perquè cada vegada milloren la 
recaptació sinó sobretot per part nostra és important per l’èxit a les investigacions que 
s’aconsegueixen, per tant sí a col·laborar i a donar suport des de Sant Cugat a La 
Marató de TV3. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Si el 
Sr. Soler li ha posat aigua al vi doncs jo li tornaré a posar vi a l’aigua perquè té raó 
però una bona acció sempre és una bona acció, és a dir per exemple la labor que fa 
l’ONCE jo no sé si teòricament no l’hauria de fer l’ONCE i La Marató de TV3 potser no 
s’hauria de fer en un món ideal però en aquest cas jo crec que és necessari i això no 
treu que haguem d’augmentar el pressupost en investigació a tots els nivells, amb la 
qual cosa li donem plenament suport. En aquest sentit hi estem absolutament d’acord 
i creiem que La Marató durant tots aquests anys ha guanyat un merescut prestigi, 
també hi ha el fet de que t’involucris en La Marató jo crec que fa que aquesta 
sensibilització cap el ciutadà en el moment que tu hi col·labores i no només ho fa 
l’administració pública fa que t’apropis al problema, amb la qual cosa jo crec que La 
Marató encara que tinguéssim una política sanitària molt bona a nivell d’investigació, 
jo crec que sempre seria necessària. Des d’aquí desitjar que La Marató pugui tenir 
moltes més edicions i li donem suport completament. 
 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: De 
coses favorables de La Marató se n’han dit moltes, el text les recull i els grups que 
m’han precedit en la intervenció també les han destacat. És evident, a qui no li agrada 
tenir recursos per dur a terme investigació científica, per difondre i sensibilitzar sobre 
malalties, aquesta és una de les grans coses que ha fet La Marató, moltes vegades 
malalties de les quals no n’havíem sentit mai a parlar, i gràcies a La Marató les 
coneixes. I evidentment no estem en contra que milers de ciutadans donin part dels 
seus estalvis per fomentar la investigació, al cap i a la fi per solidaritat. Nosaltres 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 20 

 
ESBORRANY ACTA 

pensàvem que hauria bastant unanimitat en aquesta moció, hem vist força 
contrapunts, ens agrada que hagi aquest vessant, no sé si dir crític, però sí una 
reflexió que s’ha de fer que és la que han fet alguns dels grups anteriors. A vegades 
sembla, malgrat que La Marató estigui bé, en que estem normalitzant la solidaritat per 
pal·liar manca en les polítiques públiques i no hem de normalitzar el fet d’obtenir 
ingressos extraordinaris per a fer una cosa que l’administració hauria de generar per si 
sola, i és clar, moltes vegades els discursos poden semblar un xic hipòcrites quan 
estem retallant en sanitat, i el Pere Soler té raó quan diu que vivim les retallades entre 
altres coses per la modificació de l’art. 135 PSOE-PP amb nocturnitat, estiuetat i que 
prioritza tornar el deute sobretot i que ha afavorit els 50.000 milions de retallades en 
sanitat, en educació i en totes aquestes qüestions que molt bé comentava el Sr. Pere 
Soler. 
 
 Nosaltres no volem normalitzar la caritat, a vegades sembla una coartada per la 
injustícia, em sembla molt bé La Marató, que segueixi difonent les malalties però 
penso que hem de fer una reflexió com a societat perquè a vegades massa sovint 
estem deixant en aquest àmbit de la caritat i l’almoina coses que hauríem de tenir com 
a màxima prioritat. Evidentment al final tot és el mateix, el que caldria en un món ideal, 
com parlava el Sergio Blázquez, és canviar el sistema que genera les desigualtats i 
les mancances materials que no ens permeten afrontar la inversió necessària en 
sanitat, en educació i en tots els altres àmbits, malgrat això donem suport perquè La 
Marató com hem dit té moltes coses positives que hem de celebrar. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

presents). 

 

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

MES I ICV-EUiA SOBRE EL CAS DE LA UAB 328/2013. 

 
Atès que el 5 de juliol de 2016 es van conèixer les diligències prèvies del fiscal 

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

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

Aquestes demandes, eren la legítima exigència a l’equip de Govern de la UAB 
per a que complís els acords presos al Claustre, màxim òrgan de representació de la 
UAB. Acords relacionats amb la reducció de taxes universitàries, la implementació 
d’ajudes pel transport públic o la retirada d’expedients contra estudiants que s’havien 
mobilitzat anteriorment. Acords, que per cert, a hores d’ara encara no han complert. 
 

Atès que tres anys després dels fets, i arran de la investigació policial, 27 
d’aquestes persones que ocuparen el rectorat han rebut per part del Ministeri Fiscal 
escrit d’acusació pels delictes de desordres públics, violació de domicili d’una persona 
jurídica a través d’intimidació, danys, coaccions per impedir o restringir l’accés al 
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centre de treball de treballadors i treballadores, etc..., que acumularien entre 11 i 14 
anys de presó, cadascú, (fent un sumatori de petició de més de 300 anys de presó)  
una accessòria d’estranyament de dos anys (en el cas d’algun dels acusats) i 
demandes econòmiques de 384.838,38 euros, taxades pericialment, pels 
desperfectes i perjudicis causats.  
 

Atès que el passat 7 de juliol, la UAB va retirar l’acusació contra el secretari 
general de la CGT de Catalunya, un representant del personal d’Administració i 
Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona i els 25 estudiants acusats. En 
relació amb l’acusació formulada per la Vicerectora d’Estudiants i Participació, s’ha 
expressat la voluntat d’efectuar una mediació guiada pel diàleg i el respecte i evitar 
d’aquesta manera el procés judicial. 
 

Atès que ja són centenars les persones que s’han sumat a la campanya per 
l’absolució així com desenes d’Ajuntaments, entre ells, Santa Coloma de Gramanet, 
Manresa, Badalona, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Girona, Les 
Borges Blanques, Bellpuig, Igualada, Guiamets, Vilanova i la Geltrú, Torredembarra, 
Barcelona, Terrassa, Manlleu, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Ribes, Blanes, El 
Masnou, Rubí, Cànoves i Samalús, Montcada i Reixac, Canet de Mar, Sant Joan 
Despí i d’altres. 
 

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

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

 

PRIMER.- En relació a les penes formulades per l’acusació, considerem que 
són innecessàries i desproporcionades i és per això que:  

 
a. Rebutgem qualsevol mesura política, jurídica o legislativa que intenti silenciar la 

mobilització i les manifestacions democràtiques de protesta i la criminalització de 
moviments socials.  

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

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

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

d’expressió, garantia per una societat justa i democràtica.  
 
d. Ens sumem a la demanda de centenars de persones i institucions per l’absolució 

dels encausats. 

 

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

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

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

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

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

 

 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Suposo que tothom ha llegit la moció, aquesta vegada no s’ha presentat avui a les 10 
h., per tant tothom ha tingut temps de llegir una pàgina i escaig. L’origen d’aquesta 
moció es troba a la primavera del 2013, ja fa més de tres anys, en una més de les 
campanyes contra les retallades a les universitats públiques que en aquest cas duien 
a terme a l’Autònoma, entre altres coses per l’encariment de les taxes universitàries 
que ens han portat a tenir l’honor de ser el país amb les universitats més cares de la 
Unió Europea, de fet a la universitat pública de pública gairebé només li queda el nom 
perquè cada cop estem expulsant a més gent de la universitat, l’estem fent més 
inaccessible i nosaltres sempre hem dit que quelcom és públic si l’accés universal 
està garantit i com que en aquest cas no és cert, perquè la universitat amb les seves 
retallades, amb el seu increment de tarifes, està expulsant a molta gent, 
majoritàriament de les classes populars, de l’ensenyament públic, doncs cada cop és 
més inaccessible. En aquest context, el 2013, es va fer l’ocupació del rectorat, 200 
persones del personal d’administració i serveis, professors i alumnes van ocupar el 
rectorat amb una ocupació pacífica que durant el transcurs de l’ocupació al final la 
reivindicació principal era negociar, negociar sobre la manera de revertir aquestes 
retallades que s’estan produint en la universitat pública. Al final, al cap d’un temps, van 
rebre les denuncies de desordres públics, danys, coacció a treballadors perquè no 
anessin a treballar, violació de domicili jurídic, i el que és evident és que quan fas 
l’ocupació d’un espai, això és així, s’embruta perquè hi dorms, però una cosa és 
embrutar un espai una mica en el transcurs d’una protesta i l’altra és causar desordres 
públics, danys, qüestions d’aquestes que de fet no són certes. A partir d’aquestes 
acusacions els hi demanen entre 11 i 14 anys de presó a les 27 persones acusades, 
és una animalada, de fet sembla impossible que passi això, i nosaltres hem emmarcat 
aquesta campanya repressiva en aquesta dinàmica que a l’Estat espanyol és la Ley 
mordaza però aquí també estem veient darrerament criminalitzar la protesta social i en 
el fons per seguir amb el dret de la llibertat d’expressió, el dret de manifestació, i 
qüestions que sembla que fa molts anys que les tenim assumides però que cada cop 
costen més tant jurídicament com en els sentits per les persones que decideixen 
protestar per les injustícies, que no només la universitat sinó la societat s’han vist 
agreujades a causa de la crisi dels darrers anys. 
 

Nosaltres en el cos de la moció exposem una mica això i el que fèiem al final 
era demanar l’absolució d’aquestes persones però també al mateix temps una 
defensa del que ha dut a aquestes protestes i aquesta consegüent repressió que és la 
defensa de la universitat pública que com dèiem amb els augments de taxes, amb les 
retallades que s’estan produint, doncs cada cop és menys pública i més privada. Per 
tant aquestes dues vessants, demanar l’absolució, el respecte als drets democràtics i  
en segon lloc refermar la nostra aposta per l’educació pública, en aquest cas de 
l’educació universitària. 

 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres en primer lloc volem agrair a la CUP la bona predisposició per presentar 
aquest text consensuat en relació a la causa judicial coneguda per l’ocupació del 
Rectorat de l’Autònoma. En aquesta moció hem volgut deixar clar el nostre rebuig a 
qualsevol mesura política, jurídica o legislativa que intenti silenciar la mobilització i les 
manifestacions democràtiques de protesta com també rebutgem la criminalització 
d’aquells moviments socials que actuen pacíficament, i per això considerem que les 
penes exigides pel fiscal de l’ocupació del Rectorat de l’Autònoma són completament 
desproporcionades. També expressem la nostra inquietud perquè es consolidi una 
rutina expansiva de criminalització de la protesta com deia l’Ignasi, que provoca 
inseguretat jurídica i possibilita tota mena d’interpretacions que poden ser lesives per 
la llibertat d’expressió i alhora que cal apostar per una sortida favorable per totes les 
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parts mitjançant la mediació. Denunciem la criminalització de la protesta, igual que 
condemnem qualsevol expressió de violència contra les persones, no hem de tolerar 
ni en ocasió de legítims conflictes el fet que determinades persones exerceixin actes 
violents en contra d’altres. Per tant també expressem el nostre total rebuig a les 
agressions i a la injustificable persecució o a les campanyes de linxament públic que 
han patit persones implicades en aquest cas. 

 
Aquesta moció també vol denunciar una vegada més que ens enfrontem a un 

atac general contra l’educació i la universitat pública, per les polítiques de retallades i 
privatitzacions de la Generalitat i del Govern del PP a l’Estat. Cal defensar la 
universitat pública com instrument clau per la cohesió social i per una producció de 
coneixement orientada al bé comú per assolir una societat més justa. És per això que 
la moció està en contra també de qualsevol intent d’elitització de la universitat i 
especialment contra el decret d’augment de preus de la Generalitat del juny del 2012. 

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: El 
nostre grup s’ha sumat a la moció perquè estem profundament preocupats per 
l’estigmatització i la criminalització de la protesta social que té el màxim exponent en 
la Llei de seguretat ciutadana, rebatejada molt encertadament com a Llei mordassa, 
tanmateix sí que volem dir que malgrat que estiguem preocupats per això, això no 
hauria de tapar els comportaments violents que en una suposada actitud de defensa 
d’universitat pública es poden produir o es produeixen a vegades, creiem que el dret 
de protesta s’ha d’exercir de forma cívica, pacífica i democràtica amb el màxim 
respecte cap a tots els col·lectius i posicionaments i vetllant per no malmetre les 
instal·lacions i l’espai on es desenvolupen les protestes. Coincidim amb el que ha dit 
l’Ignasi, que en aquest cas concret la protesta fou pacífica, creiem que la fiscalia que 
reclama 11 anys de presó pels 27 encausats per ocupar el Rectorat de la UAB en un 
escrit que sembla més aviat redactat per un tribunal d’ordre públic franquista en que 
els acusa de desordres públics, violació del domicili, coaccions i fins i tot un agreujant 
de conspiració doncs és absolutament desproporcionat i a més a més l’únic que vol és 
transmetre una imatge que és un missatge que és que no es protesti, de fet la pròpia 
Autònoma va retirar l’acusació i la fiscalia la manté, cosa que tampoc ens sorprèn 
perquè la fiscalia està més preocupada de defensar a la Casa Reial en el cas Noos, o 
de perseguir electes afins al procés d’independència, que no pas de perseguir al 
criminal Jorge Fernández Diaz o defensar els drets fonamentals com és el cas. 

 
Nosaltres rebutgem qualsevol mesura que intenti silenciar o criminalitzar la 

protesta social o el dret a manifestació i com no pot ser de cap altra manera, un cop 
més defensar una universitat pública de qualitat i en català i per tant també el rebuig al 
decret del 3+2 tal i com es va implementar. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Cualquiera que haya 
hecho lucha estudiantil sabe lo que duelen los aumentos de precio cuando no tienes 
dinero para pagar, cuando no tienes dinero ni para el transporte, ni para una T-10. 
Cualquiera sabe el sacrificio que están haciendo estos chicos, estos jóvenes hoy 
encausados, para estudiar en la universidad. A los estudiantes nunca se lo han puesto 
fácil en ningún país ni en ningún momento, y mucho menos se la han puesto barata. 
En este debate me acuerdo de una frase de Juan Montalvo, una persona que ya venía 
luchando allá por el 1.850 contra los totalitarismos que decía: “Desgraciado aquel 
pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen 
temblar el mundo”, y tendríamos que aumentar un poco esta frase: “Desgraciado el 
pueblo donde la protesta política termina en los tribunales y no en los foros de 
discusión”. Es por ello que los que están en esta lucha por los precios de la 
universidad no solo se representan a ellos mismos, nos representan a todos porque 
todos en algún momento llegaremos a tener hijos en la universidad y les 
agradeceremos a esta gente, a estos héroes, su lucha presente. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: De 
moment no podem estar més en contra de les manifestacions que s’han fet fins ara, 
sobretot de l’última, perquè nosaltres entenem les coses d’una forma molt, molt 
diferent. Els fets, la protesta es va realitzar l’abril del 2013 i es va convocar per 
denunciar les retallades en educació, increment de taxes universitàries i 
acomiadament de professors, estudiants i professors, alguns professors, es van 
tancar al rectorat causant diversos danys en equipaments, raó per la qual la UAB que 
era acusació particular en el cas es va querellar contra 25 alumnes, un docent i una 
treballadora de la universitat. L’ocupació del rectorat va durar un mes, del 17 d’abril al 
17 de maig de 2013, unes 150 persones van participar en la protesta encara que van 
ser 50 les que van passar la nit a l’edifici. La segona setmana, segons el fiscal, 
estudiants encaputxats amb passamuntanyes van restringir l’accés als treballadors al 
rectorat i van impedir les reunions dels òrgans de govern de la UAB, només se’ls va 
permetre fitxar. La tercera setmana ja no van deixar entrar a ningú que no donés 
suport a la protesta, van col·locar barricades a la porta, van trencar vidres, van fer 
pintades en portes, parets, panells informatius, lavabos, escales, van saquejar les 
màquines de refresc i aliments que hi havia, i van trencar els electrodomèstics que 
havia allà. A més dels desperfectes el fiscal també comptabilitza les pèrdues en 
serveis, les despeses de vigilància i les hores laborals perdudes durant l’ocupació, en 
total 384.838 €. L’escrit de la fiscalia formula peticions de pena de presó contra 27 
persones imputades, no contra les 50 que es van quedar, sinó només contra 27; 
demana un total d’11 anys i 5 mesos de presó contra cada una d’elles com a 
coautores d’un delicte continuat de desordres públics durant la invasió de l’edifici 
públic, de violació de domicili jurídic mitjançant la intimidació, un altre de danys 
qualificats i un delicte continuat de coaccions per restringir o impedir a 528 
treballadors accedir als seus respectius llocs de treball, a més a més demana 
addicionalment que s’imposi a tots els acusats la prohibició d’accés a la UAB durant 5 
anys. S’acusa a 7 estudiants més per un delicte continuat de coaccions amb l’objecte 
d’alterar el dret a la llibertat d’expressió així com la llibertat deambulatòria. Un dels 
estudiants també està acusat, només un d’ells, com autor de tres faltes de coaccions, 
dues de vexacions injustes i tres més d’amenaces. Finalment la fiscalia proposa que 
totes les persones encausades indemnitzin de forma conjunta a la UAB amb els 
384.838 €, xifra que respon al peritatge dels desperfectes i perjudicis per la universitat 
que hauria provocat la seva acció; peritatge fet per un pèrit independent. 

 
El nostre posicionament en aquesta qüestió és el següent: respecte absolut als 

processos judicials; solidaritat amb tots aquells treballadors de la UAB, professorat i 
estudiants als quals se’ls va impedir assistir als seus llocs de treball o a classe; 
solidaritat amb la Vicerectora i militant d’Iniciativa per Catalunya Verds, Silvia 
Carrasco, que va ser perseguida, insultada, vexada i amenaçada pels grups radicals 
que allà hi havia. Les protestes pacífiques mai són perseguides, mai, la justícia ha de 
perseguir qualsevol tipus d’activitat delictiva com és el cas que ens ocupa i el fi mai 
justifica els mitjans, per tant nosaltres votarem en contra i recolzarem qualsevol 
condemna que hi hagi sobre aquesta gent pels delictes si es demostra que són reals a 
les persones que se’ls imputen. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Com 
bé ha dit l’Ignasi i també ho ha dit el Ramon, és una moció que té un doble sentit que 
jo crec que les dues qüestions tindrien entitat pròpia, una és la defensa d’una 
universitat pública i de qualitat, i l’altra és tot allò que respecta a la causa o a la 
demanda de processament de les persones que van participar en aquesta protesta. 
Nosaltres creiem, començant per aquesta darrera, que és una demanda excessiva i 
molt més quan la pròpia entitat afectada que seria l’Autònoma, és qui ha retirat els 
càrrecs sobre els participants de la protesta. Ja se sap que en una protesta no agrada 
mai que protestin en contra d’algú però també és lògic i és normal que en un moment 
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donat hi hagi alguna sortida de to. Això no vol dir que haguem de ser permissius amb 
aquestes sortides de to, senzillament s’han de condemnar, s’han de reprovar i han de 
tenir la justícia, ha de tenir la merescuda “reprimenda” que es mereixen, però en 
aquest cas nosaltres creiem que és excessiu, és desproporcionat i que no té cap tipus 
de sentit. 

 
Respecte a la segona qüestió, evidentment ens hi trobaran en tot allò de la 

defensa per l’ensenyament públic i de qualitat, en tot allò que sigui apostar per la 
universitat pública, universitat pública una de les més cares d’Europa, no ja de l’Estat 
sinó d’Europa, i que a més a més ha patit les retallades, i el que sí és sorprenent és 
que aquesta moció vingui signada per Esquerra Republicana quan la setmana 
passada van votar en contra de rebaixar les taxes universitàries en una proposta en el 
Parlament de Catalunya, tota la resta de partits van votar a favor i Junts pel Sí es va 
desmarcar amb el senyors d’Esquerra Republicana, és clar que havien entrat vostès 
abans la moció que no pas la resolució del Parlament però a vegades han de girar, i 
aquesta urgència que a vegades hi posen en algunes coses també han de girar i 
despenjar-se d’algunes coses perquè no té sentit, no és coherent demanar per un 
costat el que estan demanant vostès a la moció i després en el Parlament de 
Catalunya no afavorir que les taxes universitàries es rebaixin, per tant el ple suport a la 
moció en els dos punts i aquí ens hi trobaran. 

 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nosotros ya adelantamos que íbamos a votar en contra de la moción porque yo creo 
que la moción intenta estar en dos sitios a la vez, a lo mejor la física cuántica dice que 
es posible pero por ahora para nosotros es imposible, ¿por qué?, pues porque 
siempre estaremos del lado de la defensa de la universidad pública, yo puedo decir 
que he sido estudiante de la universidad autónoma y anteriormente siempre he sido 
alumno de la enseñanza pública, o sea que siempre la estaré defendiendo, pero hay 
que tener en cuenta que se puede defender de determinadas formas, decía el Sr. Bea 
que simplemente se habían dedicado a ensuciar, bueno pues se han dedicado a 
ensuciar por un importe parece ser según el perito de 384.000 €, me parece una 
forma bastante escandalosa de ensuciar; es decir el que es la moción choca 
frontalmente con la exposición de los hechos, se puede pensar que es 
bienintencionada pero es que luego la exposición de los hechos no pega ni con cola. 
Ninguna manifestación democrática y presuntamente pacífica puede acabar o derivar 
en coacciones, daños, intimidación o desperfectos; dinero 384.000 € que al final 
tenemos que recordar que es dinero público, también es cierto que si bien el rectorado 
ha retirado la acusación se ha establecido una mediación que tiene entre otras 
finalidades la reparación de los daños antes señalados a los que el rectorado no 
renuncia. En este sentido nuestro máximo apoyo a este órgano de la universidad 
autónoma. Y retomando lo que intentaba decir al principio, echamos en falta en la 
moción, yo creo que el Sr. Gómez lo ha apuntado al principio, aunque luego se ha 
desmarcado un poco, echamos en falta una condena categórica al comportamiento 
vandálico de algunos porque es el comportamiento vandálico de algunos que por 
desgracia deslegitiman a un colectivo mayoritariamente bienintencionado, y este tipo 
de actuaciones lo único que hace es precisamente debilitar los argumentos que 
muchas veces son válidos en favor de la universidad pública. No entramos a valorar la 
actuación del ministerio fiscal, yo la verdad es que no les deseo a ninguna de estas 
personas que estén entre 11 y 14 años en prisión, creo que no será así, no soy jurista, 
creo que el ministerio fiscal hace su trabajo pero sin querer aventurarme seguro que 
finalmente también se valoraran algunos hechos a los que hace mención la moción 
como el que la UAB se ha retirado de la acusación particular, posible arrepentimiento 
de los acusados, etc., yo desconozco que en la historia reciente de la democracia 
española por alguna actitud dañina de algún manifestante se haya estado en prisión 
esta serie de años, por lo tanto votaremos en contra de la moción. 
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. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA: Com deien els companys del Consistori es fa difícil un 
posicionament de vot davant de la dualitat d’arguments que conté aquesta moció, des 
de PDECAT defensem la universitat pública i la universitat de qualitat, també 
defensem el dret a la llibertat d’expressió i a la manifestació però per una banda, i 
aquesta és la part que ens portaria a un posicionament contrari, rebutgem qualsevol 
forma d’ocupació, qualsevol forma d’agressió contra els béns públics i contra la 
llibertat personal que són els fets que van succeir el 2013. Després de parlar amb 
l’equip rector hem fet un seguiment molt acurat dels fets del 2013 i com s’ha anat 
evolucionant jurídicament, jo també sóc exalumne de l’Autònoma i professora i per 
tant n’hem pogut fer un seguiment, n’hem parlat amb la rectora, la rectora ens ha 
informat com bé deien vostès que s’ha retirat com acusació penal, per tant només es 
manté l’acusació civil, que també s’està fent un procés de negociació amb tots els 
implicats, un procés de mediació que no només s’està replantejant el valor dels béns 
malmesos i s’està arribant a una quantitat més acurada a la realitat, sinó que s’està 
fent un treball conjunt entre els afectats, entre els estudiants i els que van participar a 
les manifestacions, de com s’han de succeir properes manifestacions i per tant arribar 
a un acord, a un consens, de diàleg i de comportament davant de nous episodis que 
puguin sortir, per tant després de que es retirés la universitat autònoma com acusació 
i d’acord amb el que ens establia el rectorat de la universitat ens manifestarem com 
abstenció. 

 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Quatre puntualitzacions. L’Álvaro Benejam ha dit que mai es persegueix a gent 
pacífica, clar, en 30 segons no puc demostrar però ompliríem una enciclopèdia de la 
repressió política dels muntatges policials que s’han produït, hi ha vegades que es 
persegueix gent que és culpable però brutalment. Jo he estat en manifestacions 
d’estudiants totalment pacífiques on s’ha carregat contra la gent de manera 
indiscriminada, hi ha proves de periodistes que ho han demostrat, la protesta contra 
Bolònia ha anat acompanyada de molta repressió. En tot cas estan en el seu dret de 
creure’s l’atestat policial perquè és el que es creuen, però després quan parlen de 
384.000 € demostren que ho han mirat per sobre aquesta qüestió perquè la UAB ha 
rebaixat el peritatge a 30.000, perquè els altres 350 i escaig mil, eren suposades 
hores perdudes per a gent que no havia anat a la feina, i això no és cert, perquè no es 
va impedir a la gent que anessin a treballar, se li va buscar altres llocs on anar a fer la 
seva tasca, però són coses que l’atestat policial diu i vostès es creuen però és que 
són mentides, senzillament, ja està. I que la mateixa Autònoma hagi retirat l’acusació 
doncs diu bastant perquè quan van veure la desproporció, aquesta animalada que es 
proposa, van veure que no duia enlloc. 

 
Només reiterar que estic molt content que vostès mai hagin patit la repressió en 

manifestacions pacífiques o que no hagin participat del moviment estudiantil i per tant 
no hagin patit repressió però puc dir que els qui l’hem patit sabem que no has de fer 
grans coses per ser reprimit, i aquest cas és un exemple flagrant de criminalització de 
la protesta social i pacífica. 

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Breument per contestar les al·lusions del Sr. Soler, només dir que el Sr. Soler sap tan 
bé com jo que sense pressupostos es fa difícil baixar les taxes, per tant jo el 
convidaria a que ens votin els pressupostos en el Parlament, presenti una esmena en 
la línia del que indicava per baixar les taxes i potser s’endú alguna sorpresa i els hi 
votem. I en segon lloc que de la mateixa manera que es troba sorprès que nosaltres 
signem la moció, la sorpresa potser arribaria a ser la mateixa que nosaltres tenim 
alhora de veure que hi votarà a favor si tenim en compte que la moció també parla de 
beques i el seu grup dins del Partit Socialista permanentment ha votat en contra del 
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traspàs de beques a la Generalitat, ho sap bé, però potser com que ara sí que estan 
disposats a trencar disciplina de vot amb el PSOE trobarem també sorpreses. 

 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Primer de tot fer referència a les paraules de Convergència sobre el tema de que la 
Rectora de la Universitat, de la UAB, està arribant a un acord amb els estudiants o 
estan mirant d’arribar a un acord amb els estudiants, suposo que amb els estudiants 
que es van manifestar, o el grup d’estudiants que reivindica aquestes qüestions, no 
amb els altres perquè hi ha molts altres que no, o sigui no és el col·lectiu d’estudiants 
sencer sinó que són una part dels estudiants, i estan arribant a un acord sobre com 
han de ser les protestes en pròximes vegades, que jo això la veritat és que no ho 
entenc, o sigui les protestes si han de ser han de ser, però han de ser normals, han de 
ser dintre de la legalitat, reivindicant el que vulguis, però no trencant coses, no 
insultant a la gent, no impedint als professors que entrin a fer la seva feina, no 
impedint al personal de la Universitat que entri a treballar i no impedint als estudiants 
que entrin a la Universitat a estudiar. Així és com s’han de fer les protestes, llavors no 
entenc què s’ha de negociar, i per tant aquesta posició de veurem quina és la 
negociació doncs no l’entenc. I amb el tema de la repressió, jo no sé en quines 
manifestacions ha estat vostè, però la repressió es produeix a les persones que 
actuen de forma delictiva perquè sinó no es produeix repressió, pot haver-hi casos 
que hagi hagut policies individuals o grups de policies que davant d’una situació 
extrema es passen de la ratlla, això no ho nego, perquè també les he viscut, però això 
no vol dir que les protestes es reprimeixin de forma exagerada ni res de l’altre món, al 
contrari, en aquest cas, dels fets que estem parlant es van produir així i els danys no 
seran de 380.000 € seran de 360 o de 350, com vostè diu que van rebaixar el 
peritatge, això ja es veurà, però si no són culpables de 380.000 € seran culpables de 
30.000, però és que tot això no s’ha de produir, estem en contra i a favor de la pau 
però ara som benevolents amb estudiants que es manifesten amb violència sobre les 
coses o sobre les persones intimidant i això no pot ser. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Ja veig 
que els hi costa rectificar senyors d’Esquerra, vostès no només van impossibilitar que 
rebaixessin les taxes universitàries sinó que a més a més vostès el mes de març van 
votar en contra de la retirada del concert a les escoles segregades que en la nostra 
ciutat tenim un bon exemple, està bé rectificar, i està bé baixar-se del burro quan no 
toca, però no passa res, no passa absolutament res. No ens faran canviar el nostre 
sentit de vot respecte a la moció. 

 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La 
verdad es que la abstención de Convergencia siento decir que me ha dolido -no me la 
esperaba- y que me ha entristecido, me entristece porque yo creo que lanzamos un 
mensaje de que las manifestaciones donde se utiliza la violencia son permisibles, la 
violencia es creo yo si es absolutamente pacífica no tiene por qué haber rotura de 
mobiliario, ni tiene que peritarse en 300 y pico mil o 30.000 €, entonces estamos 
lanzando ese mensaje de que todo vale, y yo creo que tenemos un problema, yo lo he 
dicho anteriormente, que sí he estado en la Universidad Autónoma como estudiante y 
la conozco bien, y hay un grupo, un grupo muy minoritario de estudiantes que 
deslegitiman al resto y lo coaccionan, yo he intentado ir a clase y me han barrado el 
paso, no te dejan pasar y te dicen que te vayas a casa. Y yo creo que esto es negativo 
para todos, entonces hay el 90% de estudiantes que vive a espaldas, se dedica a 
estudiar y pasa olímpicamente de meterse en política porque claro, si lo intentas hacer 
te puede pasar como a Sociedad Civil Catalana que montas una carpa en la Plaza 
Cívica vienen unos desalmados y con una navaja te la rajan. Lamentable en este caso 
siento decir la abstención de Convergència. 
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. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA: Crec que he explicat prou bé el nostre argumentari, principalment 
estem a favor de la universitat pública, de la llibertat d’expressió, i això fonamenta el 
nostre posicionament a favor però hi ha un element que és el que estem absolutament 
en contra de la violència i de l’ocupació, té aquesta dicotomia la moció i per tant 
nosaltres després de que el Rectorat retirés la denuncia, perquè era una denuncia que 
efectivament estava valorada d’una forma desmesurada, quan va entrar el nou equip 
de rectorat a avaluar van veure que havien comptabilitzat coses que realment no 
havien estat i que per tant els 300 i escaig mil euros s’havien convertit en 20.000 
euros, i s’estava fent un procés de mediació amb tot el personal afectat, el professorat 
i els estudiants perquè assumissin aquestes despeses ja sigui econòmicament o amb 
serveis a la comunitat i que sobretot s’establís aquest diàleg per establir coses que no 
han de tornar a succeir, entenent que el rectorat ha fet aquest procés i és un vot de 
confiança, és per això que ens abstenim. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     10 (CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   4 (C’s i PP) 

Abstencions:     11 (Convergència)                                                                                                                                                                              

 

9.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, 

CIUTADANS I PP PER INSTAR LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE DEIXI 

SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT D’EXCLOURE L’HOSPITAL GENERAL DE 

CATALUNYA DE LA XARXA PÚBLICA I DE SUPORT ALS TREBALLADORS I 

TREBALLADORES I PACIENTS AFECTATS. 

 

ANTECEDENTS 
 

L’accés a la salut ha de ser un dret i no un privilegi. Cal disposar d’un sistema 
d’atenció sanitària que permeti i aporti a la nostra ciutat i a les persones que hi vivim, 
equitat, qualitat i un accés adequat a les seves necessitats. 
 

La salut pública és un valor social i de dret, i els santcugatencs i 
santcugatenques han de poder gaudir dels serveis públics que una ciutat com Sant 
Cugat necessita, des d’una atenció a la seva salut, propera, individualitzada i ràpida.  
 

L'assistència sanitària pública a Sant Cugat compta amb tres centres d'atenció 
primària (CAP Sant Cugat, CAP Valldoreix i CAP Turó de Can Mates) i dos consultoris 
(La Floresta i Les Planes). 
 

Amb l'entrada en servei el març de 2012 del tercer CAP, Sant Cugat va quedar 
dividida en tres àrees bàsiques de salut (ABS), cada una amb un CAP. Tots els 
ciutadans i ciutadanes amb targeta sanitària tenen un d'aquests CAP com a centre 
sanitari de referència. 
 

En relació als hospitals de referència, Mútua de Terrassa és qui gestiona els 
serveis de Salut de Sant Cugat del Vallès. 
 

El Servei Català de la Salut (Catsalut) i la companyia sanitària IDC Salut (Antiga 
CAPIO) van signar un Contracte de concertació de serveis. IDC Salut gestiona 
actualment 3 centres a Catalunya, que són l’Hospital General de Catalunya (Sant 
Cugat del Vallès), l’Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona) i la Clínica del Vallès 
(Sabadell), i mitjançant el Contracte signat, els tres hospitals varen integrar-se a la 
xarxa pública del sistema sanitari, coneguda com a SISCAT. En aquest sentit, i en 
referència a l’Hospital General de Catalunya, això va suposar que un 18% del total 
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dels serveis que presta actualment aquest hospital quedessin dins el marc d’aquest 
Contracte. 
 

El Contracte de Catsalut i IDC Salut per a la prestació de serveis d’atenció 
especialitzada d’aguts de suport a la xarxa pública del sistema sanitari és de 
17.539.771 € anuals, malgrat que en l’actualitat no supera els 12 M€. 
 

Aquest Contracte va suposar que, malgrat que l’hospital de referència pels 
santcugantecs i santcugantenques seguia sent la Mútua de Terrassa, el fet que 
hospitals com l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès fossin prestadors 
de serveis públics, reduïa la llista d’espera de la pròpia Mútua de Terrassa i també de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, i per tant, d’una manera indirecta, beneficiava als 
nostres ciutadans. 
 

El passat 22 de febrer es va decidir deixar fora de la xarxa pública del sistema 
sanitari els hospitals de la Clínica del Vallès i de l’Hospital General de Catalunya. 
Mentre que ja s’ha executat el de la Clínica del Vallès, serà el 31 de desembre de 
2016 quan la sortida de la xarxa pública de l’Hospital General de Catalunya ha de ser 
efectiva. 

 

ATESOS 

 

ATÈS QUE aquest fet suposa que l’Hospital General de Catalunya quedi fora de 
la xarxa pública del sistema sanitari de Catalunya. 

 

ATÈS QUE l’any 2014, l’Hospital General de Catalunya va atendre 2.671 
pacients de la sanitat pública, dels quals 636 van ser derivacions per a intervencions 
quirúrgiques en llista d’espera. 

 

ATÈS QUE aquesta decisió afectarà a la llista d’espera dels hospitals Mútua de 
Terrassa i Parc Taulí. 

 

ATÈS QUE aquesta decisió ja aplicada a la Clínica del Vallès ha comportat que, 
tot i que molts professionals han estat reubicats a la pública, hi ha hagut 40 persones 
amb contractes eventuals que s’han quedat sense feina. 

 

ATÈS QUE aquesta mateixa situació podria passar a l’Hospital General de 
Catalunya, amb la conseqüent reducció de llocs de treball, ja que deixarà de prestar 
serveis que fins ara prestava, com ha manifestat la plantilla del propi Hospital. 

 

ATÈS QUE l’Hospital General de Catalunya és avui un hospital universitari de 
referència amb indicadors d’excel·lència, com ara que per segona vegada el 100% 
dels estudiants de la UIC han aprovat el MIR. 

 

ATÈS QUE l’Hospital General de Catalunya ha estat un actor necessari i 
complementari, des de fa anys, en les estratègies de reducció de les llistes d’espera 
en radioteràpia, angioplàsties, cirurgia cardíaca i per obrir llits d’UCI d’adults i 
pediàtrics o fer activitats addicionals. 

 

ATÈS QUE s’havia considerat que l’àrea Sant Cugat-Rubí-Castellbisbal 
necessitava un nou hospital de referència pels malalts aguts, subaguts, convalescents 
i pal·liatius, que s’havia estudiat la possibilitat de fer servir espais lliures de l’Hospital 
General de Catalunya o la construcció del fallit Hospital Vicenç Ferrer. 

 

ATÈS QUE cal cercar solucions perquè els santcugatencs i santcugatenques 
no hagin de desplaçar-se per poder rebre una atenció sanitària pública. 
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ATÈS QUE recentment l’alemanya Fresenius ha comprat el grup hospitalari 
QuironSalud, del que l’Hospital General de Catalunya en forma part. 

 

ATÈS QUE la compra de l’Hospital General de Catalunya per part de Fresenius 
obre noves oportunitats ja que aquesta entitat presta servei públic a Catalunya des de 
fa anys en el sector de la diàlisi (Barcelona, Terrassa, L’Hospitalet, Granollers, Sant 
Joan Despí, Tarragona i Reus, entre d’altres). 

 

ATÈS QUE l'alemanya Fresenius compta com a principal accionista amb una 
Fundació sense ànim de lucre, la Fundació Else Kröner-Fresenius-Stiftung, que té 
com a objectiu la investigació mèdica i el desenvolupament de projectes mèdico-
humanitaris. 

 

ATÈS QUE considerem que hi ha base suficient per reconsiderar la supressió 
de la concertació pública a l’Hospital General de Catalunya atès el greu impacte que 
això tindria a Sant Cugat. 
 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a deixar 
sense efecte l’acord aprovat, pel qual l’Hospital General de Catalunya sortirà el proper 
31 de desembre de la xarxa pública del sistema sanitari. 

 

Segon.- Instar i mitjançar davant el Conseller del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya per a mantenir una reunió amb els representants dels 
treballadors i treballadores de l’Hospital General de Catalunya. 

 

Tercer.- Reivindicar el dret dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat a tenir 
un hospital de referència i de proximitat. 

 

Quart.- Demanar al Departament de Salut que valori l’Hospital General de 
Catalunya com el possible i inexistent fins el moment centre sanitari públic de 
referència per a la ciutat, optant per l’ús dels espais buits del mateix hospital, així com 
del capital professional que té. 

 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Hospital General de Catalunya, als representants dels 
treballadors i treballadores de l’HGC, a l’IDC Salut i a les associacions de malats i de 
lluita contra el càncer de la nostra ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ  
 

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

CONVERGÈNCIA: Bé, bon vespre... 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Una qüestió d’ordre, perdó. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, digui. 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Havíem demanat nosaltres, prèviament al Ple, de sumar-nos a aquesta moció. No sé 
si ara sobre la marxa es pot fer o no. Ho demanem per si es pot fer. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ah, sí. D’afegir-se a la moció? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Ho 
havíem demanat fa dos o tres dies de sumar-nos a la moció com a proposants també, 
si és possible. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfecte. Molt bé. Doncs som-hi. Endavant Sra. 
Pellicer. 
 

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

CONVERGÈNCIA: Bé, bon vespre i agraïts també al Grup de C’s per haver pogut 
treballar aquesta moció conjuntament. Bé, com deia l’Alcaldessa, aquesta moció es 
tracta de tres coses bàsicament: està en contra dels acords adoptats per treure 
l’Hospital General de la xarxa pública, de suport als treballadors i treballadores que 
actualment estan allà i també de suport als pacients afectats. Entenem, des del nostre 
Grup, des de Convergència, que la salut és un dret i no un privilegi. La salut pública, 
sempre ho hem dit, és un valor social i de dret. Actualment Sant Cugat consta de tres 
centres d’Atenció Primària i dos consultoris. A més tenim un hospital de referència que 
és Mútua de Terrassa i dos hospitals que són, Hospital de Catalunya i Clínica del 
Vallès, com a prestadors puntuals de serveis públics i que ajuden a treure llista 
d’espera, de millorar llista d’espera de Mútua i davant de tota aquesta situació, el 22 
de febrer, la Conselleria va decidir deixar fora de la xarxa pública del sistema sanitari, 
com dèiem, els Hospitals de Clínica del Vallès i Hospital General de Catalunya. El 
primer ja s’ha produït i el segon la data que deixi de formar part del sistema públic és 
el dia 31 de desembre. Nosaltres creiem que aquesta decisió afectarà directament les 
llistes d’espera de Mútua de Terrassa, també considerem que hi haurà una reducció 
de llocs de treball, això és el que hem manifestat nosaltres que volem dades i volem 
números, que volem veure com seran els resultats i fins el moment no ho hem tingut i, 
per tant, doncs quan també volem saber la plantilla de l’Hospital com quedarà en 
aquest cas. També tenim en compte que l’Hospital General de Catalunya avui es un 
hospital de referència, amb graus molt alts d’indicadors d’excel·lència i, per tant, 
creiem que l’Hospital General ha estat un actor necessari dins de la salut de la nostra 
ciutat, des de fa molts anys i que com deia ha reduït la llista d’espera d’unes 
intervencions que no són així de qualsevol manera, que són radioteràpia, 
angioplàsties i cirurgia cardíaca, a més d‘algunes UCI’s d’adults i pediàtrics. Per tant, 
amb aquest anunci de tancament creiem que amb tot això que hem exposat i que hem 
parlat amb els treballadors i hem parlat amb l’empresa i també hem parlat amb el 
Conseller, creiem que és suficient per reconsiderar la supressió de la concertació de 
l’Hospital General de Catalunya i aquest impacte que creiem que pot tenir sobre els 
nostres ciutadans i això és el que volem defensar. Per tant, és molt fàcil, hi ha tres 
acords: en el primer, instar al Departament de Salut a deixar sense efecte l’acord 
aprovat, perquè l’Hospital doncs continuï formant part del nostre sector sanitari; el 
segon, instar mitjançant el Departament de la Generalitat per mantenir amb 
representants de treballadors i treballadores de l’Hospital; reivindicar el dret dels 
ciutadans i ciutadanes de tenir un hospital de referència de proximitat; i el quart, és 
demanar al Departament de Salut que valori, i això ho hem demanat vàries vegades, 
l’Hospital General de Catalunya, com a possible centre sanitari públic de referència 
per a la ciutat, potser per als usos dels espais buits del mateix Hospital així sobretot 
comptant amb el capital professional que té. Per tant, des de Convergència, repeteixo, 
suport a l’Hospital General, a que no es tregui de la xarxa pública, suport als 
treballadors i suport als pacients afectats.  
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. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La moción 
que hoy defiende nuestro grupo en este Pleno es muy clara: desde C’s Sant Cugat 
instamos al Gobierno de la Generalitat para que no anule el convenio de 10 años, con 
final contractual el 2021 con el Hospital General de Catalunya. Este acuerdo permite a 
muchos enfermos de nuestra ciudad y de poblaciones cercanas, más de 2.671 el 
último año, según datos facilitados, a acceder a servicios públicos de hemodinamia o 
radioterapia, de los que desgraciadamente son usuarios. El Hospital General de 
Catalunya, está considerado como de nivel 3, lo que lo coloca entre las máximas 
distinciones de calidad en el entorno sanitario, debido a la alta tecnología de la que 
dispone, gracias, entre otras cosas, al convenio con la Generalitat que le permite 
hacer estas inversiones. Para que tengan este acuerdo de beneficio mutuo permite, 
por ejemplo, reducir las lista de espera, como ha dicho la Sra. Pellicer, de pacientes 
de cirugía derivados al Hospital general de Catalunya desde otros centros catalanes, 
que han llegado a su límite de capacidad, más de 600 en el último año. Para que 
tengan una referencia a fecha de julio de 2016, del presente año, según las listas 
oficiales de CATSALUT hay una lista de espera de tratamientos oncológicos de 20 
enfermos en Mutua de Terrassa y de 105 en el Hospital de Sabadell. Por si fuera 
poco, su situación geográfica permite a cualquier vecino de nuestra ciudad acceder al 
centro en 15 minutos, contra la más de media hora que significa el acceso a las 
propuestas del Sr. Comín en Terrassa y Sabadell, incomodidad que se incrementa 
cuando uno está enfermo. El Hospital General de Catalunya, da trabajo a una plantilla 
directa de 1.400 personas y esta decisión de ruptura unilateral provocaría de la 
pérdida de trabajo del 10% de la plantilla, 147 personas, sin contar con el personal 
eventual y la pérdida de negocios de servicios que viven del Hospital: cátering, 
vending, transporte. Por tanto, son tres los puntos que nos llevan hoy a defender esta 
moción: fiabilidad del centro, accesibilidad y solidaridad con nuestros ciudadanos y 
con los trabajadores del centro. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros hoy queremos agradecer la presencia de un grupo de representantes de los 
trabajadores y de los profesionales del Hospital que han venido hoy a presenciar esta 
discusión que estamos teniendo. Les doy las gracias por esperar todo este rato hasta 
llegar la moción que les toca, pero bueno. Desde el Partido Popular nosotros nos 
sumamos a esta moción, lo manifestamos hace unos días, agradezco también a los 
partidos proponentes que nos hayan dejado sumarnos, puesto que nosotros estamos 
de acuerdo con esta propuesta. Ante el despropósito, uno más y que no creemos que 
sea el último, del Conseller Sr. Comín, en relación a la exclusión de hospitales 
privados de la red de sanidad pública catalana, y concretamente en este caso, del 
Hospital General de Catalunya. Ciertamente el Partido Popular desde el primer 
momento denunció públicamente lo desacertada de esta decisión, que supone no sólo 
una pérdida en la calidad del servicio, digo la decisión de resolver el concierto que 
tiene el Hospital General de Catalunya con la Generalitat, con la sanidad pública, para 
la atención de pacientes de hemodinamia y radiología. Nosotros creemos que esto 
supone no sólo una pérdida en la calidad del servicio sino también problemas que el 
Conseller que con la mayor de las frivolidades denominó “daños colaterales” en una 
reunión que tuvo con trabajadores. Eso lo dice todo, esa forma de actuar lo dice todo. 
Le recuerdo que uno de esos casos, de daños colaterales, entre comillas, fue el 
despido de más del 50% de la plantilla de la Clínica del Vallés, que se quedó en la 
calle sin un puesto de trabajo, por esta medida de desafectar la Clínica del Vallés de 
la sanidad pública. Desde el primer día del anuncio el Conseller Comín, la Dirección 
del Grupo Quirón Salud, inició un ERE que afectará a más de 250 profesionales. 
Daños colaterales, si este es el modelo económico de salud y de empleo de la nueva 
República Catalana que están construyendo, mucho me temo que difícilmente 
conseguirán resolver los problemas de la sanidad catalana, más bien los cronificarán, 
aunque con estos compañeros de viaje lo difícil será llegar sano y salvo a ninguna 
parte. Los beneficios que en tantos ámbitos ha producido la colaboración público-
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privada, no los puede negar la Izquierda, están haciendo un flaco favor a los 
ciudadanos impidiendo que los profesionales puedan cooperar por el mero hecho, 
unos por pertenecer al sector privado y, otros, al sector público. Esa especie de 
urticaria irracional que les produce la colaboración público privada sólo tiene una única 
perjudicada: la salud de todos los catalanes. Nadie quiere acabar con la sanidad 
pública, pero lo cierto es que gestores públicos como el Conseller Comín, dan pasos 
agigantados para el desmantelamiento de nuestro sistema público de sanidad, porque 
el peor servicio sanitario es el que no se da y no se da cuando no se puede mantener 
y con su nefasta gestión, lo único que está consiguiendo es que la sanidad pública 
catalana no pueda mantenerse y una vez más, las personas afectadas por las 
ocurrencias del Conseller, que un día se levanta recortando servicios y otro 
comprando hospitales a precio de saldo como si de una lonja se tratara. Por último, 
recriminar la falta de respeto mostrada repetidas veces con los profesionales que 
trabajan en el Hospital General de Catalunya y en otros casos, su prepotencia y sus 
malas formas, a tenor de todo lo aparecido en prensa, que es cuanto menos 
bochornoso. Ya desde ahora anunciamos que el Partido hará cuanto esté en su mano 
para hacer frente a esta política de despropósitos del “amo del Parc Taulí”, como él 
mismo se denominó, en una conversación que ha salido, que está grabado, que ha 
salido en los medios de comunicación y ante el Parlament exigiremos la 
comparecencia para que dé explicaciones y con la presentación de una moción de 
rechazo en la Diputación de Barcelona, cuya Presidenta está hoy aquí, presidiendo 
este Pleno también.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Grups que es posicionen? Hi ha esmenes. Doncs 
per parlar de les esmenes té la paraula la Sra. Ingla. 
 

- MOCIÓ ALTERNATIVA D’ERC-MES A LA MOCIÓ CONJUNTA DELS 
GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I C’s PER INSTAR LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA QUE DEIXI SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT D’EXCLOURE 
L’HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA DE LA XARXA PÚBLICA I DE SUPORT 
ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES I PACIENTS AFECTATS. 
 

Atès que el punt 21 del Pla de Xoc signat entre els grups parlamentaris Junts 
pel Sí i la CUP estableix que “es garantirà que la llista de centres hospitalaris integrats 
en el SISCAT només inclogui centres de titularitat pública o sense ànim de lucre i no 
centres hospitalaris privats amb ànim de lucre”. 
 

Atès que l’entitat proveïdora IDCSALUD (Antiga CAPIO) és un holding sanitari 
amb ànim de lucre en mans d’un fons internacional de capital risc i que el grup ha 
rebut 80 milions d’euros anuals per contractar amb el Servei Català de la Salut.  
 

Atès que l’entitat proveïdora IDCSALUD, que gestiona l’Hospital General de 
Catalunya, manté una relació contractual amb el Servei Català de la Salut en virtut 
d’un contracte de l’1 de febrer del 2011 per a la provisió de serveis sanitaris de suport 
a l’atenció hospitalària i especialitzada en l’àmbit geogràfic del Vallès Occidental de la 
regió sanitària de Barcelona, essent la seva vigència amb pròrrogues incloses, fins al 
31 de desembre del 2016.  
 

Atès que la durada del contracte entre IDCSALUD i el Servei Català de la Salut 
és anual, les pròrrogues són voluntàries per acord d’ambdues parts i que el contracte 
es podria finalitzar el 31 de desembre del 2016, sempre d’acord amb els criteris de 
planificació sanitària i les capacitats dels proveïdors del territori. 
 

Atès que la sortida de l’Hospital General de Catalunya del SISCAT, aprovada 
en el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 22 de febrer de 2016, es 
produeix perquè aquest centre no realitza, ni es preveu que realitzi en el futur, una 
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activitat ordinària d’atenció a una població assignada determinada. La seva inclusió 
l’any 2012 va generar un equívoc en aquest sentit, ja que aquest centre ha dut a terme 
sempre una activitat complementària i de suport, sense que se li hagi arribat a atribuir 
la responsabilitat integral de l’atenció especialitzada d’una població de referència. 
 

Atès que el passat 15 d’agost va finalitzar el concert amb la Clínica del Vallès, 
també de l’IDCSALUD, amb el Departament de Salut de la Generalitat. Arran d’això, 
l’activitat que feia l’esmentat centre privat ara passarà a fer-la el Parc Taulí de 
Sabadell i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST). 
 

Atès que dels 7,5 milions d’euros anuals que fins ara es destinaven al concert 
amb la Clínica del Vallès, 5 milions es destinaran al Parc Taulí i 2,5 milions més al 
Consorci Sanitari de Terrassa, fet que permetrà obrir nous llits i quiròfans. 
 

Atès que la gestió pública de l’activitat sanitària suposa un estalvi perquè no ha 
de tenir en compte marges de benefici, plusvàlues ni respondre a criteris de 
creixement econòmic, sinó que tot el seu capital es destina al mateix sistema sanitari. 
 

Atès que els treballadors de la Clínica Vallès amb contracte indefinit estan sent 
traslladats progressivament al Parc Taulí i al Consorci Sanitari de Terrassa, on se’ls 
aplicarà el conveni laboral del la resta de treballadors del SISCAT, millorant per tant 
les seves condicions laborals i evitant així l’ERO que tenia previst l’empresa. 
 

Atès que malauradament no depèn de la Conselleria de Salut que les empreses 
privades com ara l’IDCSALUD contracti treballadors amb caràcter temporal i que, per 
tant, responen a interessos merament empresarials que res tenen a veure amb 
eliminar l’activitat pública de la clínica privada. 
 

Atès que el Conseller de Salut Toni Comín ja ha explicat que el trasllat de 
l’activitat de l’Hospital General de Catalunya es farà en les mateixes condicions que 
s’està fent amb la Clínica del Vallès, tant pel que es refereix a mantenir la qualitat 
assistencial als usuaris com per protegir els drets dels treballadors. 
 

Atès que la viabilitat de l’Hospital General de Catalunya no depèn de la gestió 
pública, en tant que el conveni tan sols suposa el 15%, sinó de les mútues privades 
que suposen el 85% restant.  
 

Atès que els serveis que fins ara s’oferien a l’Hospital General de Catalunya 
seran traslladats exclusivament a centres públics del Vallès, que passaran a funcionar 
a ple rendiment i així les santcugatenques i els santcugatencs no s’hagin de traslladar 
fora de la comarca.  
 

Atès que durant els darrers anys s’ha anat produint una reducció del 
pressupost de la Generalitat destinat a la sanitat pública de forma progressiva que ha 
suposat el tancament de llits, quiròfans i reducció de personal, i alhora ha augmentat 
la quantitat de diners públics destinats a les empreses privades com ara IDCSALUD.  
 

Per tot això, el grup municipal d’ERC-MES proposa que el plenari de 
l’Ajuntament de Sant Cugat acordi: 
 

PRIMER.- Donar suport a la sortida de l’Hospital General de Catalunya del 
SISCAT. 

 
SEGON.- Col·laborar amb el Servei Català de la Salut en la reordenació 

progressiva de l’activitat que fins a dia d’avui duu a terme l’Hospital General de 
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Catalunya, vetllant per mantenir la qualitat assistencial del servei, així com els drets 
dels treballadors i treballadores. 

 
TERCER.- D'acord amb el que preveu l'article 5.C de la LOSC, segons el qual 

la provisió de la xarxa hospitalària pública ha de basar-se preferentment en els centres 
de titularitat pública i només en cas de necessitat en centres de titularitat privada, amb 
preferència pels centres privats sense ànim de lucre, instar al Departament de Salut 
que mantingui a l'Hospital General de Catalunya tota aquella activitat que duu a terme 
actualment i que no pugui ser traslladada als centres públics o privats sense afany de 
lucre de la zona.  

 
QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya i a l’IDCSALUD.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA D’ERC-MES 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sí, 
són esmenes en forma de moció alternativa, perquè és una esmena a la totalitat. Ho 
explico per qui no ho entengui. Començo per una cosa que acaba de dir el Sr. 
Benejam, no tenia cap interès de dirigir-me directament a ell, però nosaltres no tenim 
urticària al sector privat, nosaltres al que tenim urticària és que amb diners públics es 
defensin les empreses dels seus amiguets, a això és al que tenim urticària, que 
s’utilitzin per això els diners públics. Aquesta és l’única urticària que nosaltres tenim. 
Mirin, en aquest Ple, en mig any s’han presentat dues mocions idèntiques, amb els 
mateixos companys de viatge: Convergència, C’s i ara s’hi afegit el PP, o sigui, que 
ara ja hi som tots. En aquest sentit, abans de presentar qualsevol de les dues 
mocions, en cap cas s’ha trucat a la porta d’aquest Grup municipal d’ERC-MES per tal 
de poder desenvolupar una estratègia conjunta per anar a la Conselleria de Salut, 
parlar amb el Conseller Comin i explicar-li quines són les nostres preocupacions per 
Sant Cugat. S’ha preferit anar al despatx del costat, per qui no ho sàpiga, Esquerra i 
C’s estem paret per paret, però no cola que s’han equivocat perquè el despatx de C’s 
té un pòster enorme de l’Albert Ribera a la porta, amb la qual cosa indiscutiblement no 
s’han equivocat. Doncs bé, Convergència no en té prou amb la primera moció, sinó 
que fa una segona moció demanant el mateix, i aquesta vegada a més, va a C’s i els 
diu “doneu-me suport a la moció perquè així posarem a Esquerra en entredit”, això ho 
va dir el portaveu de C’s, al qual agraeixo la seva sinceritat. Després Convergència fa 
marxa enrere i diu “no vull sortir a la mateixa foto que C’s”, però finalment sí que ho va 
dir, Sr. Aldo, recordi, i després al final torna una altra vegada a assumir la moció amb 
C’s i ara, insisteixo, amb el PP. Suposo que la temptació de contradir públicament a 
ERC, malgrat compartir Govern a la Generalitat és una temptació que és difícil de 
vèncer i en tot cas, fer-ho amb C’s és un dany col·lateral que ja se sap aquest tipus de 
coses. Sra. Conesa, vostè ha dit abans, i ho ha dit en alguna ocasió més, però 
concretament abans en una roda de premsa, que les formes són molt importants i, en 
canvi, aquests dies, a vostè se li han oblidat les formes, com a mínim amb aquest 
grup municipal. Vostè ha prioritzat els seus discursos electoralistes, de l’estil de 
“plantarem cara al Conseller” o proclames per l’estil, li agraden molt aquestes 
proclames, i vostè fins i tot les feia en pregons de Festa Major, com si fes els grans 
discursos. En fi, era una debilitat, que suposo deu tenir. Però miri, ara li recordaré una 
frase que aquesta Alcaldessa diu cada vegada que tenim Ple, una frase que puc 
arribar a compartir, que diu “en política no tot s’hi val”. Doncs miri, jo subscric la frase, 
jo l’estenc, per mi, i així l’he apressa la frase correcta és “a la vida no tot s’hi val”, per 
mi la política és una faceta de la meva vida molt temporal i, per tant, per a mi és 
important estendre-la. Però és que vostè s’ha erigit com a l’heroïna dels drets dels 
santcugatencs, com si els altres no volguéssim defensar els drets dels 
santcugantencs. És a dir, com si aquells que volem reforçar el caràcter públic del 
serveis públics, no volguéssim reforçar l’atenció assistencial de la gent de Sant Cugat, 

Comentat [GE3]:  

Comentat [GE1]:  

Comentat [GE2R1]:  

Comentat [GE4R3]:  
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als treballadors de l’Hospital General i als que no ho són també, santcugatencs o no, o 
per exemple, als usuaris en general de la sanitat pública. Nosaltres el que partim de la 
base de que tenim un acord, no només amb Convergència, sinó un acord amb la 
CUP, un Pla de Xoc, un Pla de Xoc que és una Pla de Xoc de mesures urgents. 
Urgents hi ha tot tipus de mesures: combatre la pobresa infantil, la pobresa 
energètica, la recuperació econòmica i després també hi ha retornar els diners públics 
de forma exclusiva i apart també a més hi ha mesures que avalen el procés 
independentista que estem vivint i és que nosaltres, la gent d’ERC, som 
independentistes d’Esquerres, i això vol dir que ens preocupa la independència del 
país però mentrestant el volem gestionar i més quan mentrestant és la situació que 
tenim ara, d’emergència social, de moltíssimes famílies al llindar de l’exclusió social i 
que volem superar aquesta crisi, i mentre aquesta independència no arriba, que ens hi 
anem acostant, però realment costa, a fe de Déu que costa, però mentrestant el que 
fem és gestionar aquesta situació. Per això defensem el que estem defensant. 
Nosaltres hem dit des del minut zero i així els vàrem dir en el Comitè d’Empresa que 
avui és aquí, que us ho agraeixo moltíssim, a l’empresa i també als professionals, els 
vàrem dir que es tractava d’un procés complex, sense cap mena de dubte, i tenen tota 
la raó d’estar amoïnats. És un procés complex i llarg que mereix tenir tot el suport de 
part de la Conselleria i de part de tots els Grups municipals d’aquest Ajuntament. 
Nosaltres hem tingut clar des del minut zero que volíem garantir la qualitat assistencial 
dels santcugatencs, cosa que es garanteix indiscutiblement amb la sanitat pública, 
suposo que ningú la posa en entredit. També volem garantir els drets dels treballadors 
de l’Hospital General, molt la volem garantir perquè hi tenen tots els drets. De fet, 
exemples que ens han precedit, que han garantit aquesta estabilitat, aquesta 
possibilitat de formar part d’un conveni públic molt més favorable per a vostès i a més, 
també hem dit que no volem perjudicar a aquells santcugatencs com si fos un 
equipament hospitalari de proximitat, perquè en tot cas, estem parlant d’un hospital 
que dóna abast a la resta de la comarca. Bé, en aquest sentit.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: El 
Conseller, acabo, valorant aquestes prioritats que estaven clares, havien de 
salvaguardar, va fer una proposta de compra de l’Hospital General, perquè aquesta 
proposta de compra és la millor per a garantir tot això que abans he comentat. Vostès 
insisteixen en que l’empresa a lo millor no té notícies, però també per altra banda 
diuen que té algunes notícies. Escolti’m, això és una negociació certament molt 
complicada, nosaltres el que els demanem és complicitat entre els ajuntaments 
afectats, treballadors, professionals, direcció de l’empresa, que es posin a treballar al 
costat d’aquesta proposta perquè aquesta proposta és la que tenim com  a objectiu i 
que es durà a terme, que és la sortida de l’Hospital General del SISCAT, però que tot 
això serveixi alhora per a protegir tots aquests béns a protegir com són la qualitat 
assistencial i als treballadors. Per tant, per a nosaltres quan hi hagi ganes de fer tot 
això, doncs es demostra a la pràctica, enlloc de sortir i sembrar el malestar, els 
dubtes, sinó de dir, “escolteu, treballem, seiem a la taula de negociació, no ens 
aixequem fins que aquest acord sigui definitiu”, perquè aquest acord és un acord que 
no hi ha volta enrere, fem-lo, fem-lo bé entre tots, perquè això és el millor que li pot 
passar a Sant Cugat... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Als 
usuaris que venen de Sant Cugat i de la resta de la comarca.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Ingla, ha d’acabar.  
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. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: I 
sense cap mena de dubte als treballadors. Ja he acabat. Gràcies. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, la verdad es que 
ha sido un poco confuso todo este proceso, porque declaraciones ha habido para 
todos los gustos. A ver, yo espero que los partidos que en este momento han hecho el 
Plan de Choque se puedan poner de acuerdo y comenzar un nuevo camino de ahora 
en adelante. Espero que se bajen un poco los ánimos en este sentido. También, no 
sé, a ver, reconocer un poco el trabajo de cada uno y reconocer sobre todo el trabajo 
del Conseller Comín. Está haciendo un esfuerzo por hacer algo que en este país 
hasta hace unos años era palabra prohibida que era volver lo público a lo público. 
Entonces, es muy difícil la misión de este Conseller sin poder haber estado en la Junta 
de Portavoces, con lo cual desconozco el debate que habrán tenido, sin tener 
influencias de la Generalitat sí que he podido tener influencias de gente de Sant 
Cugat, que se ha acercado y me ha manifestado la preocupación por lo que está 
pasando. Comentarles que es un poco sorpresivo la moción nueva porque un poco 
cambia las tornas de lo que había. En todo caso, yo creo que tanto la moción de 
Convergencia como en la moción de Esquerra había puntos favorables y puntos 
negativos, pero yo creo que la moción segunda que han traído de urgencia yo creo 
que aclara totalmente el panorama de lo que ha pasado, con lo cual no sé el sentido 
de este debate, que sería como debatir casi por tres veces o dos veces el mismo 
tema. Entonces mi voto será en este sentido, el voto de la abstención a la actual y 
favorable a la moción d’ERC-MES en el siguiente. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, el 
nostre Grup vol lamentar l’espectacle que estan donant els components i els partits 
que formen Junts pel Sí, a la ciutat i en el Parlament de Catalunya i, per tant, aquesta 
picabaralla és totalment estèril transportar-la a la ciutadania. Nosaltres sempre hem dit 
que hi ha dos conflictes: un és quin és el model sanitari que volem per la nostra ciutat i 
per a la nostra comarca; i l’altre, el conflicte laboral dels treballadors i treballadores de 
la sanitat que veuen perillar el seu lloc de treball davant d’una possible 
desconcertació, seria en aquest cas, d’uns determinats serveis de la sanitat pública. 
Mirin, nosaltres el que demanaríem és que es posessin d’acord i si posessin bé. 
Nosaltres li volem dir a la Sra. Alcaldessa que ha tingut la coherència, perquè fa anys 
que l’escolta i fa anys que sempre fa el mateix discurs i amb això com a mínim és 
coherent, és impossible perquè en les tres últimes negociacions veritables que hi ha 
hagut no s’ha trobat cap tipus de sortida en aquest plantejament que vostè defensa. 
Clar, a nosaltres inicialment la música del Sr. Comin ens sonava bé, ara ja no. Ara ja 
no sabent que la capacitat inversora que té la Generalitat doncs és la que és i que no 
destinarà el 25% del pressupost, inversió en infraestructures, per comprar un hospital. 
A més, només estan comprant l’equipament. I tot el que hi ha dintre? I les 
instal·lacions? I els treballadors? Què no ho avaluem? Cinquanta milions! Si hagués 
dit seixanta estaríem parlant del mateix i són deu milions més. Per tant, em sembla 
d’una poca rigorositat posar una xifra sobre la taula, i a més jugar a la vegada jugar 
amb el pa, perquè és el pa dels treballadors. I bé, primer saludar-los, hauria d’haver 
començat per aquí, saludar-los i dir-los que tenim una trobada pendent aquesta 
setmana amb la parlamentària que porta la qüestió i ens podrem posar al dia de molts 
assumptes, en aquest sentit. Per tant, jo crec que és una mica desconcert, estan 
traslladant a la ciutadania i a l’opinió pública un conflicte i estan posant nerviosos a 
tothom, als treballadors, estan confonent a la ciutadania de Sant Cugat, no fa falta dir 
quin és el percentatge de santcugatencs que utilitza l’Hospital General de Catalunya, 
perquè és molt baix en aquest cas i el que estem parlant és quin model sanitari volem 
per a la nostra ciutat. Escolti’m, de veritat que no ens podem seure tots, formant 
aquest Consistori i crear una opinió conjunta de quin és el model sanitari de la nostra 
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ciutat? Ho hem fet amb DELPHI. No ens podem seure i començar a veure i plantejar-li 
a la Conselleria i que sigui una proposta de baix a dalt quina és la què és? De veritat 
que hem d’anar uns parlamentaris per un costat, el Govern per un altre, l’Alcaldessa o 
la Presidenta de la Diputació per un altre, els Grups municipals per un altre? No 
podem fer un monogràfic, seure’ns, i dir quin model sanitari volem per a la nostra 
ciutat? Tenim el que tenim, com ho plantegem? Perquè sí que és cert que amb la 
proposta del Conseller Comin, que els he de dir que ens l’hem de mirar, bé, no ens 
podem mirar res, ens podem mirar unes declaracions que ha fet per la ràdio, 
lògicament, però hauríem de veure com es concreta, què passarà? Qui gestionarà 
aquest servei? Què ho tornarem a donar a la mateixa empresa que ara és propietària 
del servei per a que presti un servei, diguéssim, concertat de sanitat? A qui estem 
afavorint? Què passarà amb els treballadors? Si és un empresa pública els 
treballadors passen a ser funcionaris, sense oposicions hi haurà una subcontractació? 
És a dir, hi ha un seguit d’interrogants que jo crec que abans de debatre i abans de 
debatre-ho a nivell local, hauríem de veure quin és el plantejament que fem des de la 
ciutat, que segurament ens podríem posar d’acord i ja està. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En tot 
cas, sí acabo, saben quin és el nostre model, que és defensar l’Hospital de referència 
de Sant Cugat, en aquests moments hi ha una oportunitat, però el nostre model seria 
la construcció d’un hospital nou i si fos necessari, absorbir aquells treballadors i 
treballadores que presten aquells serveis públics a l’Hospital General, per tal 
d’incorporar-los, però un hospital de referència per a les poblacions que l’àrea 
sanitària de la nostra comarca té a bé. Moltes gràcies. 
 

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

EUiA: Bé, jo en principi no discutiré la moció que no s’ha considerat urgent, per tant, 
no és aquesta la que està damunt de la taula, crec jo en aquests moments, en tot cas, 
en el proper Ple ja ho discutirem. Tampoc insistiré amb el que sí vist des de fora 
semblava una deslleialtat per part d’un dels membres del Pacte que es té a la 
Generalitat. Això ja s’ha discutit. Sí que a mi també m’hagués agradat i això també 
s’ha comentat que doncs des del punt de vista del Consistori s’hagués fet com a 
mínim un intent de diàleg i a ser possible de consens sobre aquest tema que creiem 
que és important i que ha creat un gran neguit a tota la ciutadania. Més enllà d’això, 
nosaltres tampoc entenem massa bé la moció aquesta que s’ha presentat 
conjuntament. Evidentment nosaltres ho hem de dir, ho sap tothom, no ho hem 
amagat mai, doncs estem en contra de que les empreses privades visquin de diners 
públics, perquè entenem que els diners de tothom han d’anar prioritàriament als 
serveis públics i per a nosaltres doncs això és bàsic i inqüestionable i això no vol dir ni 
cap al·lèrgia ni cap cosa estranya, sinó que és un punt de partida ideològic, que és el 
nostre i que considerem que podem defensar. I més estrany doncs veure una defensa 
de la sanitat pública en aquesta moció que s’oposa que els serveis públics es facin, 
precisament, en hospitals públics. També ens estranya una mica aquesta defensa que 
fa Convergència i en aquest cas C’s, i sembla doncs també del PP, dels treballadors i 
treballadores quan aquest Hospital General de Catalunya tothom sap, jo crec que tots 
els que estem aquí sabem que al llarg dels seus trenta i “pico” anys d’existència ha fet 
ERO’s dia sí, dia no, per dir-ho d’alguna manera i no recordem, almenys no recordem, 
que els diferents equips de Govern, no sempre ha estat aquest òbviament, s’hagin 
posicionat a favor dels drets dels treballadors que s’han anat al carrer i ho dic per 
experiència i per coneixements concrets. Sembla a més, que el Departament de Salut 
s’ha compromès, cal veure com ho farà, que no hi haurà acomiadaments i potser 
caldria no excitar la població i esperar a veure què passa. Per acabar, creiem que en 
paraules del departament de Salut i jo crec que han estat corroborades fa poca estona 
pel Doctor Carrasco, l’activitat pública que fa l’Hospital és mínima, ho acaben de dir, a 
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les dades que tenim és que no sobrepassa el 12% de tota l’activitat que fa l’Hospital 
General de Catalunya, la resta, el vuitanta i “pico”, gairebé, 90% de l’activitat és per 
mútues privades o pacients que hi van de forma privada. I pel que fa a aquesta 
minoria de pacients considerem doncs aquest 12% que atenen de la sanitat pública, 
cal dir que són pacients concentrats pràcticament en dues àrees, com són 
l’hemodinàmica i la radioteràpia, i evidentment no tots els pacients que utilitzen aquest 
servei a més són de Sant Cugat. Per tant, doncs ens sembla desproporcionat dir que 
la ciutadania de sant Cugat perdrà qualitat assistencial. Només aquí voldria recordar, 
perquè tinc aquí algunes dades que no citaré, però sí que m’agradaria recordar que 
aquest hospital ha sigut deficitari des del moment de la seva creació, ha passat per 
moments que semblava que s’hagués d’extingir i no ho ha fet i si no ho ha fet és 
gràcies als avals i a les subvencions que al llarg dels anys ha rebut l’Hospital General 
de Catalunya, de les Institucions públiques. Gràcies. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, nosaltres doncs aprofitem perquè tot això jo crec que és d’interès general dels 
santcugatencs, és un tema que s’està discutint a molts nivells, sobretot el mediàtic, 
nosaltres també vàrem tenir l’oportunitat de visitar els treballadors, i bé, moltes gràcies 
per ser aquí, vagi per endavant el nostre compromís amb els llocs de feina i les 
persones que estan vinculades a l’Hospital General. Tot i això, doncs sembla que no 
hi pugui haver més posicionaments però efectivament des de la CUP en portem un de 
diferent. Primer de tot, una premissa, el Capitalisme té una norma molt senzilla que no 
s’ha complert en el cas de l’Hospital General, aquesta norma diu que el capitalista, el 
que inverteix, el que arrisca, si genera beneficis doncs se’ls queda, si genera pèrdues 
les assumeix perquè és qui s’arrisca. És una norma que sembla molt senzilla, que és 
la bàsica, que és la que regeix les normes comercials arreu de la nostra societat i que 
en el cas de l’Hospital General s’ha incomplert de manera sistemàtica des de fa molts 
anys. Vol dir que quan hi ha hagut pèrdues hem anat tots i totes els santugatencs, 
però no només els santucgatencs, sinó tots els catalans i hem rescatat, diguéssim, 
perquè seguissin havent beneficis, hem rescatat aquest funcionament d’aquest 
Hospital en diverses ocasions. Per tant, s’han socialitzat les pèrdues i s’han privatitzat 
els beneficis. És per això, nosaltres considerem necessària una auditoria pública per 
tal de poder disposar de la quantitat de diners exactes, públics, que s’han destinat a 
mantenir l’hospital privat, que no hagués pogut subsistir sense aquests avals 
econòmics i sobretot, sense la compra d’activitat pública al llarg de pràcticament 20 
anys. Des de la CUP es demana que l’empresa, Quiron Salud, cedeixi voluntàriament 
la propietat i la gestió de l’Hospital General ja que considera que la sanitat pública ha 
pagat i re-pagat l’Hospital. L’empresa, que en cap moment ha assumit cap risc 
econòmic i al llarg d’aquests anys la crisi, gràcies al conveni, per l’Hospital General, 
però també per la Clínica del Vallès, la Clínica Sagrat Cor, ha continuat obtenint 
beneficis, mentre la sanitat pública veia com es retallava, es tancaven plantes i 
quiròfans i s’engreixaven llistes d’espera. En l’entrevista del Sr. Comin, on es va fer 
públic la compra el Conseller no va deixar clar com es veurien afectades les mútues, 
els i les mutualistes que actualment estan sent ateses a l’Hospital General. Si un cop 
l’Hospital fos públic, les mútues continuessin utilitzant el General seria la manera 
d’entrar per la porta del darrere l’activitat sanitària privada en els centres públics, com 
hem denunciat nosaltres en diverses ocasions, considerem que amb l’activitat privada 
en els centres sanitaris públics es generen dues velocitats d’atenció en els centres 
públics i que augmentaran encara més les llistes d’espera per propiciar una derivació 
a la privada des dels propis centres públics i orejarà la desigualtat ja existent, cosa 
que passa a Terrassa, només cal que hi vagin en algun moment. Potser és el moment 
d’iniciar algun tipus de campanya en el sentit contrari a la que va fer Boi Ruiz, on 
s’insti a la ciutadania a revertir i fer front el negoci de les mútues, és  a dir, a començar 
a promocionar d’una manera clara i diàfana l’atenció 100% pública, amb l’anunci de 
l’aposta per la compra de l’Hospital General de Catalunya va explicar que l’Hospital 
General un cop dins la xarxa pública faria les funcions d’hospital de segon nivell, de 
manera que totes aquelles atencions i serveis propis d’un hospital de tercer nivell, 
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proves diagnòstiques i hemodinàmica com deia la Roser, personal i servei 
especialitzat, tipus UCI, rebi les visites i seguiment dels especialistes no s’atendrien 
allà, per tant, es derivarien altra vegada als hospitals del Vallès, al Parc Taulí, 
Consorci de Terrassa i a la Mútua de Terrassa, de manera que si realment l’Hospital 
passa  a la xarxa pública malgrat ser 100% públic molta de l’atenció necessària es 
derivaria als centres de titularitat, gestió i provisió no 100% pública, malgrat estar al 
SISCAT. Tenim un bon embolic. Cal tenir en compte que l’Hospital de la Mútua de 
Terrassa és un centre privat on el 85% del finançament prové del pressupost públic, 
de manera que malgrat la compra de l’Hospital General es seguiria f inançant  la Mútua 
de Terrassa i derivant-hi activitat. L’Hospital General de Catalunya construït 
inicialment a través de les aportacions de milers de persones mai va ser utilitzat en la 
seva totalitat i abasta la seva activitat sanitària en donar servei a mútues i mutualistes 
a la zona i més enllà. Al llarg de més de 30 anys de la seva obertura ha patit diverses 
fallides econòmiques, anys abans de la compra per part d’IDC ara Quiron Salud, 
actual propietari, recordem que forma part d’un capital risc, va patir una fallida 
econòmica que es va solucionar amb un important aval per part de la Generalitat de 
3.600 milions de pessetes i l’inici del contracte d’activitat pública per valor de 12.000 
milions, malgrat no ser un centre concertat. Tot i això anys més tard el 99’ va fer una 
fallida voluntària on a les pèrdues acumulades s’hi sumaven els avals públics, més de 
3.000 milions de pessetes. Bé, nosaltres pensem que arribat, pensem que és el 
moment de prou de rescatar amb diners públics un servei que ha tingut els seus 
beneficis i que no està complint les lleis mínimes del capitalisme. Això vol dir, volem 
una sanitat 100% pública, de gestió pública, de previsió pública i si pot ser de 
proximitat. Esperem que la resolució de la proposta del Sr. Comin.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Sigui en ares del diàleg, evidentment protegint els llocs de treball que hi ha a l’Hospital 
General i pensant en el conjunt de la ciutadania santcugatenca, no només en els que 
tenen Mútua. 
 

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

CONVERGÈNCIA: Bé, jo no volia dir moltes coses. Jo crec que l’opció que nosaltres 
defensem és clara. Només un parell o tres de consideracions: dir-li a la Sra. Ingla que 
nosaltres no ens hem equivocat de porta, nosaltres vàrem anar a la porta que creiem 
que havíem de trucar. No era ni C’s, ni PP, ni ERC-MES, era el Conseller, i allà és on 
vàrem anar, perquè nosaltres no tenim intermediaris. Nosaltres quan l’Alcaldessa vol 
parlar amb algú doncs va directament al Conseller i allà és on vàrem anar i vàrem 
anar de mà dels treballadors i si vostè hagués estat en aquella reunió segurament no 
parlaria amb aquesta benevolència que fa del Conseller. Per tant, nosaltres anem a on 
creiem que hem d’anar i no ens equivoquem d’entrada. Per tant, creiem que aquestes 
coses ho hem fet bé. Després, nosaltres diem també al Conseller què quina proposta 
té per aquestes 4.500 signatures, o sigui, nosaltres ho defensem, o sigui, no estem 
d’acord amb aquest despropòsit i amb aquesta improvisació d’avui dic una cosa i 
demà en faig una altra. Per tant, creiem que en contra del que vostès ens diuen i que 
també diu el PSC, nosaltres no creem pànic enlloc, nosaltres, l’Alcaldessa fins avui, 
precisament, fins avui, no s’ha manifestat, no ha dit res esperant entrevistar-se amb 
gent, tenint tota la informació i aquesta deslleialtat de la que vostès ens parlen, la Sra. 
Ingla, potser l’han feta abans, que vostès sí que van fer una roda de premsa justament  
explicant-ho tot. Per tant, nosaltres, la lleialtat nostra la devem a la ciutat i als 
ciutadans de Sant Cugat i, per tant, aquests ciutadans el que volen és estar atesos a 
Sant Cugat, tampoc tenim el què li passa a la CUP de tota aquesta problemàtica, tot 
és tan... bé, el que volem és que amb la nostra tarja, amb aquesta tarja pública ens 
puguin atendre allà on ens han d’atendre, no defensem l’Hospital de Catalunya per 
sobre del bé i del mal, sinó que defensem aquests serveis que ara estan prestant a la 
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ciutat, i sobretot també que als treballadors se’ls doni una solució i que els diguin com 
han demanat i com hem demanat nosaltres, que això no se’ns ha donat, quines són 
les sortides d’aquests treballadors, quins són els números i, per tant, nosaltres el que 
fem amb aquesta moció és això. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Buenas 
tardes de nuevo. Por alusiones directas de la Sra. Ingla, quisiera recordarle que 
nosotros nos hemos reunido cuatro veces con los representantes de los trabajadores 
y con la directiva. Dos veces en el Hospital General de Catalunya, una vez en el 
Ayuntamiento y una en el Parlament. Así que si usted quiere buscar los problemas no 
esperen que le llamen a su puerta vaya a buscarlos fuera. En cuanto a la Sra. Roser 
Casamitjana quiero recordarle que C’s llevamos dos años en este Consistorio, por 
tanto, no somos culpables y que siempre hemos defendido y en todas las ocasiones 
tanto los trabajadores de DELPHI como estamos haciendo ahora con los trabajadores 
del Hospital General de Catalunya la prioridad de un puesto de trabajo digno. Bueno, 
quería la sanidad que se la compre, es lo que han propuesto los señores de ERC 
cuando se presenta un problema que son incapaces de resolver. Esa y Madrid tiene la 
culpa. Ahora, encima presentan propuestas de buena voluntad que in extremis 
quieren colar en el debate en este Pleno, sin pruebas ni documentos que acrediten 
sus afirmaciones. Corrijo, las únicas declaraciones fiables son las de portavoces de la 
empresa, presuntamente comprada, y es que no saben nada de las propuestas del Sr. 
Comín. Y digo fiables, porque parece ser que algunos políticos pueden mentir sin que 
a ellos desafortunadamente les falle el sueldo, sin embargo los trabajadores no se lo 
pueden permitir. Leo la enmienda a la totalidad de que la Generalitat ha ido 
reduciendo el presupuesto en sanidad paulatinamente, cerrando quirófanos, camas, 
despidiendo a personal. Cierto, bien cierto es. Y ustedes, señores de ERC ¿Qué han 
hecho para evitarlo? ¿Qué han hecho? Hace más de 30 años la sanidad catalana es 
competencia, la educación es competencia de la Generalitat y en esos 30 años 
ustedes han estado en el Gobierno, primero en el Tripartit y ahora en el Gobierno de 
Junts pel Sí. Han gobernado diferentes coaliciones de derecha y de izquierda. ¿Por 
qué han firmado y avalado entonces los mayores recortes presupuestarios de la 
historia en nuestra Comunidad Autónoma? Recortes de sanidad, educación, sociales 
e investigación. ¿Por qué lo han hecho? En cuanto a la propuesta del Sr. Comín, ya 
sé que no viene a cuento, les agradecería que su Grupo municipal explicara al 
Conseller que esto no es el Monopoly y que el Sr. Junqueras no tiene una máquina de 
billetes de la República para pagar los 50 millones que promete. Por cierto, él sí es 
mutualista del Hospital General de Catalunya. Fresenius nunca aceptará esa oferta 
porque teniendo un pequeño cálculo de metro cuadrado en Sant Cugat todos 
sabemos que ronda aproximadamente los 5.0000 euros el metro cuadrado y con la 
propuesta del Sr. Comín podríamos apenas comprar el parking. No, esto no es el 
Monopoly y con la sanidad de nuestros ciudadanos no se mercadea. Por último un 
dato, un dato ya que están presentes los sindicatos: parece que la subrogación de 
trabajadores de una empresa privada a una pública no está avalada por la ley, luego 
las condiciones de los 32 trabajadores ni los 147 que se podrían despedir si no 
llegamos a un acuerdo, no gozarán nunca de las condiciones contractuales de su 
hospital anterior, Clínica del Vallés, en este caso. Los 40 eventuales que se 
despidieron tampoco tendrán estas garantías. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
únicamente recordarle a ERC que a pesar de tener la vinculación que tiene con el 
Conseller Comín, política, no se puede defender la actitud de un Conseller que un día 
dice que va a romper el convenio con el Hospital General de Catalunya, rompe el 
convenio con la Clínica del Vallés, y al día siguiente se despierta pensando que tiene 
que comprarlo y dice que lo va a comprar, puesto que se organiza una… bueno, él 
incendia, lo que hace es incendiar el ambiente político y el ambiente laboral sobre 
todo, de los trabajadores afectados, del personal médico afectado de estos centros 
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hospitalarios, qué lástima que para la Clínica del Vallés no se le ocurriera comprarla 
también, porque aquí ya hemos venido tarde, la ocurrencia ha venido después de que 
aquel hospital ya estuviera fuera de la sanidad pública y aquellos 40 trabajadores que 
se han ido a la calle son pre-ocurrencia, digamos. El Sr. Comín incendia esto y los 
trabajadores un día se piensan que algunos pueden ir a la calle y temen por su puesto 
de trabajo y al día siguiente se piensan, por sus manifestaciones, las del Sr. Comín en 
Catalunya Radio, que van a entrar en el sistema público de salud y por lo tanto, que 
sus puestos de trabajo están asegurados. Esto no puede ser, no se puede jugar así 
con la vida laboral de la gente. Y la actitud de un día querer ser el bombero que apaga 
los fuegos de los peligros de la sanidad pública pero al mismo tiempo les prende 
fuego al día siguiente de otra forma, es el bombero pirómano. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
només alguna puntualització. Jo no crec que les signatures que hagin recollit, que van 
recollir ahir als membres de l’Hospital General, que tenien una taula a la Festa de la 
Tardor, fossin signatures en contra de la nova proposta per comprar l’Hospital General 
i protegir i garantir allò que he explicat abans dels drets dels treballadors i els usuaris, 
crec que no anava en aquesta línia. Crec que vostès van recollir signatures 
precisament per això, per defensar els drets dels treballadors i els drets dels usuaris. 
Entre d’altres coses perquè quan nosaltres vàrem anar a l’Hospital General i vàrem 
tenir l’oportunitat de trobar-nos amb el Comitè, amb l’empresa i amb els professionals 
la possibilitat de la compra de l’Hospital General va sortir, va ser una proposta que 
vostès, a més, valoraven positivament perquè seria una bona solució. Per tant, 
tampoc no barregem les signatures amb aquesta oposició. Sr. Soler, vostè pot tenir 
raó en dir que és lamentable aquest desacord, el que passa és que no sé si avui 
precisament és un bon dia per a que potser parli de situacions internes contradictòries 
vostè, no ho sé, només ho dic perquè vostè ho ha dit doncs jo li repeteixo que pot tenir 
una part de raó però alerta perquè a vegades tenim a casa el que no sabem veure, el 
que veiem a casa del veí ens passa a casa. Sr. Defranc, vostè deia que ens hauríem 
de posar d’acord, és que ja ens hem posat d’acord. Quan vàrem fer el Pla de Govern, 
primer de Junts pel Sí, i després l’acord, el Pla de Xoc amb la CUP, ja estàvem 
d’acord tots els partits que en formàvem part. Sap què vull dir? Diu, “vostès posin-se 
d’acord amb si volen fer això”, no, no, sí, és que ho volem fer, perquè és un acord, 
treure els hospitals privats amb ànim de lucre de la xarxa del SISCAT, és un acord i 
els acords es compleixen, o almenys per nosaltres. Per tant, diguéssim, que no 
podem tornar a obrir aquest debat de l’acord perquè l’acord ja el teníem, ara el que 
fem és complir aquest acord. Li explico perquè vostè ha fet aquest matís que em 
sembla important. Els acords es compleixen. Vostè, Sr. Soler, ha introduït al debat el 
tema de la proposta del Conseller Comin, però clar, jo no n’he fet molt esment perquè 
de fet d’aquesta proposta no en puc parlar perquè se’ns ha censurat però no se’ns ha 
votat a favor, no vostè, el Govern, quan no ha votat a favor de la urgència, per tant, no 
se’ns permet treure en el debat malgrat que evidentment nosaltres hem defensat 
sempre un hospital públic de referència per a Sant Cugat, però un hospital el 100% 
públic. Nosaltres aquest és el nostre interès de sempre, no només pels interessos 
dels santcugatencs, que també, sinó de tota aquesta àrea d’influència, de 
Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat i fins i tot ara hi podríem afegir Cerdanyola, que 
necessitem un hospital de referència de primera, d’entrada, i que només hi hagi 
derivacions a Terrassa doncs en aquelles intervencions més complexes, un hospital 
de referència que per exemple podria tenir una bona especialització en pediatria o 
altres opcions que s’haurien de parlar quan ens seguéssim a la taula per parlar 
d’aquesta negociació. Aquest Hospital Vicente Ferrer, que alguns ara defensen, ha 
quedat un projecte totalment aturat, el va aturar el Conseller Boi Ruiz, quan van 
començar el seu mandat, però ha quedat totalment aturat i el projecte actual ha passat 
dels 40.000 previstos inicialment als 11.000 actuals amb 25 llits. Home! Això no és 
l’hospital de referència que nosaltres volem a Sant Cugat ni a tota aquesta àrea que 
dèiem. Nosaltres volem un hospital que com a mínim tingués 40.000 m2 i que el que 
fa el Conseller Comin és diu “doncs com que aquí hi ha el Vicente Ferrer aturat i a 
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Cerdanyola hi ha l’Ernest Lluch aturat amb les mateixes circumstàncies i la cosa està 
complicada per dur-los a terme, doncs agafem l’Hospital General, que a més és la 
suma idèntica dels dos, 80.000 m2 i els podem convertir en un hospital 100% públic i 
llavors quan fem aquesta gestió és quan hem de garantir i d’aquesta manera segur 
que ho podem garantir molt més fàcilment això dels drets dels treballadors.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar, Sra. Ingla. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: I 
dels drets dels usuaris. Sí, acabo de seguida. Quan més tardem en comprar l’Hospital 
General més complicat serà, perquè certament la Núria ha explicat el relat perfecte 
del què és la història de l’Hospital General, ha estat un pou sense fons de diners 
públics i en això estarem tots d’acord els que estem en aquesta Sala que no pot ser. 
Els diners públics han de ser per la sanitat pública no per donar la possibilitat a una 
empresa privada que el seu negoci i els seus números li surtin. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Ingla, ha d’anar acabant. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Per 
tant, la proposta del Conseller Comin està damunt la taula, ara toca una fase de 
negociació, de discreció, de confiança i de treballar pel futur dels treballadors i dels 
usuaris de l’Hospital.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Ingla, entenem molt bé la proposta del Sr. 
Comín, l’ha presentada en mitjans de comunicació i nosaltres el que li demanem és 
que per tirar aquesta proposta endavant busqui la complicitat del territori, dels alcaldes 
i les alcaldesses. Que un Conseller, quan fa una proposta d’aquesta magnitud no ho 
pot fer a esquenes de l’Alcaldessa de Rubí, de l’Alcalde de Cerdanyola, de 
l’Alcaldessa de Sant Cugat, etcètera, etcètera. Això és el que demanem. Per tant, com 
que vostè està tan predisposada a treballar per la causa ja li demano públicament que 
per favor ajudi i col·labori també perquè de moment, nosaltres devem ser molt poc 
eficaces en el nostre diàleg amb el Conseller, no ens n’hem sortit. Això que hem anat 
acompanyades amb els treballadors i treballadores de l’Hospital, i ens hem vist amb el 
Conseller en diverses ocasions i encara és hora que la Conselleria ens expliqui i ens 
doni dades concretes, ens doni detalls, ens expliqui quin és el pla concret. La 
planificació del sistema de salut és tan important i tan important per la nostra ciutat i 
nosaltres volem que aquesta proposta que fa el Conseller surti bé, que li demanem 
que cerqui aquest consens amb el territori, perquè és molt difícil que puguin tirar 
endavant propostes endavant sense el consens del territori. I pel que fa al tema de 
l’Hospital General, jo crec que vostès han donat dades parcials, perquè miri, Sra. 
Gibert, jo vaig poder intervenir en la fallida de l’Hospital General de Catalunya, any 
2000, vostè l’ha detallat. L’any 2000, el General de Catalunya va fer fallida, en aquell 
moment l’Ajuntament de Sant Cugat es va posicionar al costat dels treballadors i 
treballadores, Sra. Casamitjana, que vostè deia que no, doncs sí. En aquell moment, 
jo recordo perfectament als treballadors i treballadores de l’Hospital General acampats 
a la Plaça Barcelona, i això ho vaig viure jo i recordo com l’Ajuntament de Sant Cugat 
es va posar al costat de treballadors i treballadores de l’Hospital General, perquè ja en 
aquell moment era d’un gran interès que l’Hospital General pogués ser una referència 
a la nostra ciutat. I en aquell moment tenia activitat únicament privada. Va ser amb 
l’entrada del Tripartit, del Govern Tripartit a la Generalitat, que es va encarregar a 
l’Hospital General de Catalunya prestació pública. Vull recordar-ho i vull que ho 
entenguin, va ser a partir del Govern Tripartit de la Generalitat, on vostès eren al 
Govern i el Sr. Soler era al Govern, doncs vostès, els seus tres Grups eren al Govern, 
es va començar el que vostès avui anomenen privatització, que no és tal, perquè la 
sanitat pública mai s’ha privatitzat. O és que m’estan dient que s’ha renunciat a la 
competència? Ha marxat de les mans de la competència? Ha marxat? No. Senyores i 
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senyors utilitzem bé el llenguatge. És un eufemisme, vostès diuen un eufemisme, jo 
dic la realitat. La titularitat és sempre pública, la provisió no és sempre pública. Parlem 
correctament. La titularitat és sempre pública i mai renunciarem a la titularitat, la 
provisió, en el cas de l’Hospital General, ha estat concertada a partir del Tripartit, 
tripartit en el que van governar vostès que avui estan tan preocupats i amb raó i jo 
també ho estic de preocupada. Per tant. Què els vull dir? Si fins ara ha funcionat bé el 
fet de poder disposar de millores en les llistes d’espera, de millores en les inversions 
sanitàries, de millores en la prestació cap als ciutadans, no entenc quin és el motiu pel 
que ho hem de canviar. I si és un motiu únicament ideològic expliquin a la ciutadania 
que canviaran les seves circumstàncies i les seves prestacions. No passa res, però 
expliquem-ho. En qualsevol cas, tenim una nova proposta sobre la taula, ja la 
discutirem quan tinguem el pla de treball, la planificació, el full de ruta i les condicions i 
els termes exactes, perquè en aquest moment no ho tenim.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Estem 
acostumats a que vostè faci el discurs i tanqui totes les intervencions. Se m’ha colat 
Sra. Conesa, se m’ha colat, però bé. Escolti’m una cosa, per tornar una mica a l’era, 
en tot cas, Sra. Ingla, no intenti disparar i distreure el debat, perquè “vostès tenen 
problemes i tal, no sé què” no tenen retentiva, no es poden estar, n’han d’aprendre. 
Suposo que ja n’aprendran, porten aquí un any al Consistori, ja n’aprendran a retenir 
una mica, no sempre s’ha de contestar tot, ni disparar cap a altres costats per intentar 
distreure el que realment s’està parlant aquí. Jo el que sí els demano, i a més vostès 
ho han de veure, aquestes esmenes han quedat desfasades, perquè es demana unes 
coses que per les informacions que han sortit del Sr. Comin han quedat totalment 
desfasades. Per tant, el que estaria bé, és retirar les esmenes per una banda. I per 
una altra banda, li demanaria per responsabilitat al Govern que deixin sobre la taula 
aquesta moció, perquè clar, vostès han volgut avivar el debat en aquestes 
circumstàncies i tornar en una taula en que estem tots asseguts i intentem 
consensuar. Això que deia ara, Sra. Conesa, de dir, escolti’m, anem en comú. Podrien 
donar altres informacions, perquè a mi em consta que l’Alcaldessa de Rubí ja tenia un 
operador al darrere per la construcció de l’hospital de referència i el Sr. Comin doncs 
per una altra a banda. També li dic, poca informació en tinc per part de Rubí en 
aquests moments de quin és l’operador, de quin és el projecte, etcètera, etcètera. Per 
tant, hi ha moltes informacions sobre la taula que jo crec que no ens ho podem 
despatxar amb una votació d’unes esmenes i una votació d’una moció, sinó que jo 
crec que hauríem d’intentar treballar tots plegats i a més també donar resposta una 
mica a la demanda dels treballadors que estan aquí preocupats que no és la primera 
vegada que venen al Ple. Per tant, retirin les esmenes, deixin la moció sobre la taula. 
Aquesta és la proposta del PSC, sinó el nostre grup es veurà obligat a abstenir-se en 
ambdues votacions. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
No, breument, perquè em penso que abans no ens hem explicat bé. Nosaltres no ens 
estem desresponsabilitzant dels treballadors, el que diem és que no es jugui amb els 
llocs de treball i es responsabilitzi només una part. Nosaltres com que no estem al 
Govern hem pactat una qüestió concreta però el que ens passa és que estem 
intentant gestionar un sistema que si malgrat als eufemismes s’han passat a gestió i a 
provisió privada, efectivament, generaven beneficis en butxaquetes privades al final. 
És que serà un eufemisme perquè és un terme polític ampli quan parlem de 
privatització entenem gestió i entenem provisió. Per què? Doncs perquè hi ha un 
beneficiari. El que diem és “no posin els treballadors en contra o a favor d’una altra 
causa, reparteixin les responsabilitats”. Nosaltres estarem al costat dels treballadors, 
però estarem al costat dels treballadors per exigir responsabilitats a l’Administració i 
també per exigir responsabilitats als propietaris i als inversors del capital risc, que és 
al capdavall, propietari de l’Hospital General. Per tant, les responsabilitats han de ser 
compartides i això és l’únic que volíem explicitar. L’altra cosa que volíem dir: Sra. 
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Susanna, vostè em diu, “tota la problemàtica que veu la CUP”. Tota la problemàtica 
que veu la CUP no, els milions d’euros que s’han gestionat cap a....si, sí, s í, cap a 
gestions privades i els increments que hi ha hagut en llistes d’espera i el sofriment i el 
dolor que això genera. És que sembla que no trepitgen la sanitat pública a vegades, jo 
de debò els hi dic. No perquè vostè ha intentat menysprear el meu argument, al que jo 
he aportat moltíssimes dades dient “ah, la CUP tot ho veu malament”. No, no, no, és 
que parlem d’un tema molt seriós, i llavors aportem tot el que sabem i tot el que 
coneixem. No la CUP tot ho veu molt problemàtic, és que és problemàtica la gestió de 
salut pública que s’ha fet en aquest país. 
 

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

CONVERGÈNCIA: Si l’he ofès, no la volia ofendre. Jo ho veig d’una altra manera i 
veig que aquests diners que vostè veu que s’han tirat, s’han tirat, s’han prestat uns 
serveis i per tant, hi ha hagut gent beneficiària i, per tant, apart de que l’empresa hagi 
guanyat més o menys hi ha unes persones que se’ls ha ofert un servei, que és el que 
deia l’Alcaldessa. No ho volia dir d’aquesta manera, potser no em sé explicar tant com 
vostè. Ho sento. 
 

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

EUiA: De cap manera voldria liar la troca, però sí que voldria dir-li que vostè ha citat 
que en el moment del Tripartit és quan es va fer la concertació. Bé, jo crec que en 
aquells moments això podria respondre a una necessitat de dir, molt bé, igual que 
tenim concertada l’escola pública, l’escola privada, perquè hem reconegut en un 
moment determinat que no en tenim prou, diguem, o no ens ofereix tot el que voldríem 
l’escola pública i, per tant, concertem, però això no vol dir que tota la vida hagi de ser 
igual, les coses canvien, el Tripartit fa molts anys que va passar, se’n va anar al cel, 
diguem-ho així i, per tant, en aquests moments podem fer un altre plantejament i una 
altra situació. I jo només voldria insistir en un tema que crec que és important: jo crec 
que una cosa és fer una concertada amb una empresa que no té ànim de lucre, que 
presta els serveis i que etcètera, etcètera i l’altra cosa és concretament amb aquest 
hospital que té, deixi’m-ho dir així, que és com un culebrot la seva història, que ha 
patit “descalabros” a tota hora i a tot moment i que si ha fet una injecció de diner 
públic i sinó hi ha alguns articles que detallen exactament els milions que ara no direm 
perquè no cal, que és realment escandalós. Per tant, jo crec que tot plegat ens obliga 
a replantejar-se el model, que una cosa podia ser bona a l’any 80 ni sé quants i no 
ser-ho ara.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Home, a l’any 80’ no hi havia el Tripartit, va ser el 
2003 i el Tripartit va passar al cel però va deixar molta herència. Va deixar molta 
herència, però en qualsevol cas jo estic d’acord en que el model sanitari s’ha de 
discutir i tal com diu el Pla de Salut 2016/2020 aprovat i proposat per la mateixa 
Conselleria, el que diu és que aquest Pla de Salut 2016-2020 ha de comptar amb la 
participació de la comunitat, i la participació de la comunitat també som els alcaldes i 
alcaldesses i aquesta és la meva reivindicació, que com alcaldessa vull participar i per 
participar necessito tenir dades, ja està, res més. Perfecte i tant hi són convidats. 
Passem a la votació. Primer de les esmenes. 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA D’ERC-MES 

 

Vots a favor:       8 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Vots en contra: 15 (Convergència, C’s i PP) 

Abstencions:      2 (PSC i regidor no adscrit) 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ CONVERGÈNCIA, C’s I PP 

 

Vots a favor:     15 (Convergència, C’s i PP) 
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Vots en contra:   8 (CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Abstencions:      2 (PSC i regidor no adscrit) 
 

10.- MOCIÓ COJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I ERC-MES 

EN DEFENSA DE LA TITULARITAT CATALANA DE LES VIES QUE ES 

CONSTRUEIXIN AL VALLÈS. 

 
Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de 

juny la licitació de l’estudi informatiu de l’Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo 
Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60), popularment coneguda com a Quart Cinturó, 
amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros i amb l’objectiu de “definir y comparar las 
diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación para el tramo de 
autovía considerado, a efectos de que el estudio informativo sirva de base al 
expediente de información pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, 
con objeto de poder seleccionar la alternativa más adecuada”. 
 

Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament el territori de 
Catalunya i que, malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència 
estatal, compleix funcions intercomarcals de mobilitat a la Regió metropolitana de 
Barcelona. 
 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament 
mitjançant comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat en data 
28 de juny “que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per resoldre la 
mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental”. 
 

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 
ha licitat l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, 
amb la participació del mateix Govern, dels Ajuntaments, de la ciutadania i de 
representants de la societat civil que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures 
viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i planificar com hauran de ser en 
el futur. 
 

Atès que l’Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat viària”, 
punt 1, “Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació 
basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la 
millora de la mobilitat...” 
 

Atès que l’Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del 
transport i de les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, i també la 
participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que 
estableix la normativa estatal. Aquesta competència inclou en tot cas: a) L’ordenació, 
la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya. b) El règim jurídic i 
financer de tots els elements de la xarxa viària dels quals és titular la Generalitat. c) La 
connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb 
altres infraestructures del transport o altres xarxes.” 
 

Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els 
trànsits des de la frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap al 
llevant i sud peninsulars, i a l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no 
està fefaentment acreditada -com reiteradament ha posat de manifest, entre d’altres, 
la Campanya Contra el Quart Cinturó des de l’any 1992-, sobretot des de l’entrada en 
funcionament de l’Eix Transversal pel que fa al corredor central i per la inexistència de 
previsió per a la construcció del corredor litoral des de la frontera fins a Granollers ni 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 47 

 
ESBORRANY ACTA 

d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a punt de caducar 
les concessions de l’autopista de peatge AP-7. 
 

Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat 
indicatiu, però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el 
procés de consulta pública que cal estudiar en els informes previs. 
 

Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre 
municipi i, en general, al Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i mercaderies 
amb origen i destí majoritàriament a la mateixa comarca o a les comarques veïnes. 
 

Per tots aquests motius, els grups d’ICV-EUiA i ERC-MES a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, proposen l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció 
de l’estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers). 

 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes 
accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia 
Orbital de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60). 

 

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat 
espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al 
Vallès com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya, amb el corresponent 
finançament per poder executar-les. 

 

Quart.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya a comptar amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a convidar a la 
Campanya Contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de 
mobilitat del Vallès. 

 

Cinquè.- Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els 
Consells Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a 
donar suport a aquests acords. 

 

Sisè.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als 
Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tots els municipis vallesans i a 
la Campanya Contra el Quart Cinturó. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Aquesta moció suposa d’una banda la construcció del Quart Cinturó, considerem que 
es tracta d’un projecte faraònic i caduc propi dels anys 60. Creiem que el que ens cal 
són obres que aprofitin els eixos ja existents, que millorin la connexió intralocal i la 
competència dels polígons industrials i les empreses de la nostra comarca. 
Considerem que el Vallès necessita més transport públic i menys carreteres, crear 
una nova carretera o una nova autovia com es planteja amb la B-40 crida a que hi 
hagi més cotxes i el que volem és tenir-ne menys, que la mobilitat sigui sostenible i es 
faci pensant en els interessos generals, el respecte al territori i la qualitat de l’aire. En 
aquesta moció que presentem volem que s’acordi demanar al Govern de l’Estat que 
anul·li la licitació de la redacció de l’estudi informatiu de la B-40 i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya que faci les oportunes accions polítiques i jurídiques per 
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aturar aquesta licitació. També es demana al Govern de la Generalitat que reclami a 
l’Estat espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de 
mobilitat al Vallès tal i com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya amb el 
corresponent finançament per poder-les executar. I finalment, i no menys important, 
també instem al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a comptar 
amb l’Ajuntament de Sant Cugat igual que amb la resta d’ajuntaments de la comarca, 
així com amb la Campanya Contra el Quart Cinturó o altres entitats ecologistes i que 
treballen qüestions de mobilitat a la comarca, en el procés de redacció del Pla 
específic de mobilitat del Vallès. Un Pla que no volem que serveixi per justificar 
infraestructures viàries però que sí que compti amb els actors que gestionen la 
mobilitat i Sant Cugat, concretament per la nostra ubicació i pel paper que tenen les 
nostres estacions de tren a la mobilitat del Vallès, hi tenim molt a dir. 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc agrair al grup d’Iniciativa que ens hagi deixat sumar a la moció, ja fa molts 
anys que diverses entitats ecologistes, sindicals, però també partits polítics, Iniciativa 
però també Esquerra, estem combatent el Quart Cinturó, creiem que és hora 
d’enterrar-lo definitivament perquè és una entelèquia pròpia del passat i com bé deia 
el company d’Iniciativa qualsevol planificació s’ha de fer de forma consensuada amb 
el territori, amb les dues comarques afectades i també amb Sant Cugat. De fet quan 
nosaltres parlem de República catalana, quan parlem d’independència i quan parlem 
de sobirania també parlem d’això, parlem de rebutjar un projecte dissenyat i pensat 
des de Madrid propi d’altres èpoques i que decidim, decidim de forma sobirana quina 
és la necessitat real d’infraestructures per al nostre país, la nostra comarca i la nostra 
ciutat i que quan ho fem, ho fem respectant el medi ambient i apostant pel transport 
públic, per això novament rebutjar la construcció del Quart Cinturó, dir que és per això 
que ens hem sumat a la moció i que el Moviment d’Esquerres, el Ferran Villaseñor, 
s’abstindrà tot i compartir aquest discurs. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
nostre grup votarà en contra d’aquesta moció perquè considerem que la interpretació 
jurídica dels textos referits per sostenir la titularitat de la Generalitat de la B-40 no té 
cap tipus de fonament, i des d’un punt de vista pràctic va contra el sentit comú. És 
d’allò més evident que la Generalitat no pot ser titular d’aquesta via doncs no estem 
parlant d’un tram de carretera que transcorre per la nostra comarca sense més 
repercussió que la de connectar Terrassa amb Granollers, sinó que estem parlant del 
traçat d’una via que connecta el sud d’Espanya amb Europa al llarg de més de 1.000 
km. a través de 4 comunitats autònomes diferents i que alhora forma part d’una ruta 
molt més llarga, la ruta europea E-15, de més de 3.600 km. No donar-se que el traçat 
d’aquesta via supera llargament l’àmbit d’actuació i competència de la Generalitat és 
una manca de visió certament alarmant i exigir-ne la titularitat és ja una pretensió tan 
ridícula que atempta contra el sentit comú i que només pot respondre a la manca de 
claredat que vostès tenen del paper de Catalunya a Espanya i a la Unió Europea. 
Entenem que des de la seva lògica sobiranista, a la qual acaben de fer referència, 
com sempre, la seva postura hagi de ser aquesta tan extravagant que violenta fins i 
tot el sentit comú perquè han perdut el sentit de la realitat, però només quan es 
confronta amb la realitat és quan podem interpretar correctament els textos que 
vostès addueixen. Hi ha una institució que no reconeixen, encarregada de dirimir les 
controvèrsies competencials, però com vostès afirmen que no els hi agrada que es 
judicialitzi la política ens limitarem avui a donar només aquestes raons que més que 
polítiques són de sentit comú, raons en suport de l’actuació del Govern en aquest 
àmbit i deixarem l’argumentació jurídica pels tribunals si és el cas. 
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 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo el 
primer que volia fer és demanar-los-hi als dos grups proposants que la deixin sobre la 
taula en coherència amb allò que van disposar en el Consell Comarcal la setmana 
passada, és a dir, deixem-la sobre la taula i parlem-ne tots plegats per arribar al 
màxim consens entre l’equip de govern i el Consell Comarcal i alguns dels grups que 
formen part de l’oposició, aquesta seria la primera demanda; com que sé que no ho 
faran, perquè no ho faran, els hi puc dir que aquesta és una moció tipus que vostès 
han plantejat a diferents municipis del territori, que en d’altres indrets ha prosperat per 
les majories i en d’altres no ha prosperat precisament també per les majories 
contràries a la moció presentada. A vegades sembla que vostès tenen una bena 
posada als ulls, el territori necessita aquesta infraestructura, tenim signats tots 
plegats, el seu grup i el seu grup, un pacte per la reindustrialització i el 
desenvolupament econòmic de la nostra comarca, en el qual és fita indispensable 
aquesta via per tal de donar sortida a la industria i per tal de donar sortida a la 
mobilitat a la nostra comarca. Vostès ens diran: és poc sostenible i afavorim el 
transport privat davant del transport públic; no presenten alternatives, jo veig aquí una 
moció que es presenta per negar la construcció d’una via i d’una infraestructura 
cabdal pel país i cabdal per la nostra comarca, vostès aquí no presenten cap tipus 
d’alternativa perquè que jo sàpiga els contenidors encara no es mouen en bicicleta i 
les empreses manufactureres no poden fer-ho a través del segway que seria més 
sostenible, per tant és necessari per descol·lapsar les vies que tenim, la B-30 i la C-
58, així com la via del Baix Llobregat, l’AP-7, per tant és una via totalment necessària 
per poder travessar una part del territori sense haver de passar pels nostres municipis. 
És molt fàcil des de Sant Cugat defensar que no es faci aquesta via, Sant Cugat que 
és un dels municipis més ben comunicats, facin-ho a Castellar, facin-ho a Sentmenat, 
Caldes de Montbui, a municipis de la comarca. Jo crec que sota el discurs aquest de 
la sostenibilitat vostès no estan obrant bé, i aquesta és una de les qüestions que 
vostès haguessin tingut l’oportunitat d’afrontar un repte pel país, i no, ens porten això. 
És clar que ho amaguen a través de demanar la titularitat d’aquestes vies i d’aquesta 
manera demanar la competència, també la volem, també la volem la competència 
nosaltres, però la volem amb totes les garanties, i si el fet de demanar la competència 
ens paralitza una via tan important com és la Ronda Vallès, perquè vostès li diuen B-
40 però és la Ronda Vallès, doncs no hi estarem d’acord. Primer l’acabem de construir 
i després demanem la seva titularitat. 
 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Eludiré explicar porque ya lo ha hecho de forma muy correcta el Sr. Benejam por qué 
la titularidad del Cuarto Cinturón o de la B-40 tiene que ser estatal. La moción leída es 
un tótum revolútum, esa es la sensación que me ha dado, y que pretende abarcar 
varios temas, desde una defensa per se de la titularidad de la Generalitat de 
determinadas vías pasando por una defensa del medio ambiente, a la vez abre un 
debate acerca de la movilidad en nuestra comarca y la verdad es que cuando lees la 
moción nunca sabes dónde estás o dónde te encuentras, intentando defender varias 
cosas a la vez y yo creo que, una vez leída la moción en su conjunto, resulta que 
fracasa en todos los sentidos, por lo que ya anunciamos nuestro voto en contra. 
Ciutadans como partido en Sant Cugat, en Cataluña, en el Vallés siempre vamos a 
apoyar que Cataluña y sobre todo el Vallés tengan las infraestructuras que 
merecemos. En este sentido sí que nos ha sorprendido que por algunos partidos 
políticos se utilice el eslogan de “España nos roba”, perenne, de algunas fuerzas 
políticas que constantemente reclaman más inversión, y luego cuando ésta se 
produce lo único que hacen es poner palos en las ruedas, y aquí especialmente 
Esquerra tiene, creo yo, un cacao mental bastante considerable. Por poner una cifra 
encima de la mesa se quejan de la inversión que hace el Estado en Cataluña pero 
simplemente el tramo Olesa de Montserrat-Viladecavalls de la B-40 tiene un 
presupuesto de 173 millones de euros que creo que ellos en este caso no terminan de 
valorar. La moción tiene también algunos elementos que son difíciles de creer, me 
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refiero en la parte expositiva a l’atès núm. 7 y que de verdad parece que esté negando 
un problema directamente de movilidad y esto me parece casi surrealista cuando hay 
miles de conductores que cada dos por tres se ven bloqueados por el gran flujo de 
tráfico que tiene la AP-7, pero está claro que el sistema radial de comunicación 
terrestre y ferroviario va a ser un cuello de botella para el desarrollo futuro de 
Cataluña, radial entiéndase desde Barcelona. Lo único, y creo que es la aportación de 
Iniciativa, que puedo llegar a valorar y hasta cierto punto de verdad que la entiendo, es 
que hay una sana defensa del medio ambiente que han protagonizado círculos de 
protesta contra el Quart Cinturó, sobretodo en el Vallès Oriental, y desde Ciutadans 
también nos preocupa y por eso nos ocupa que el Quart Cinturó se desarrolle con el 
mínimo impacto ambiental, y sabemos que su desarrollo ha sido además, a mí me 
consta e incluso lo he vivido personalmente, que es una decisión de las llamadas 
difíciles, el hecho de hacer el Quart Cinturó ha sido una decisión difícil pero necesaria, 
por lo tanto en las instituciones competentes estaremos expectantes para que este 
impacto ambiental sea el mínimo. Recapitulando, apostando por la inversión del 
Estado en Cataluña por el desarrollo del Quart Cinturó y también por las mejoras del 
desarrollo del transporte ferroviario y teniendo en cuenta que procuraremos que 
siempre se procure un impacto ambiental mínimo, por todo ello votaremos, 
evidentemente, en contra de la moción. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: El 
Nostre vot serà favorable a la moció. Veiem com el megaprojecte del Ministeri de 
Foment de completar el Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers torna a ressuscitar 
amb força i torna a amenaçar els nostres territoris. Volem recordar aquest cop que el 
projecte ve acompanyat d’una nova macroinfraestructura que ha començat a planejar 
a la Generalitat com és l’Autovia interpolar C-35, un complement del Quart Cinturó 
que discorreria entre Molins de Rei i Sant Celoni i que afectaria també a diversos 
indrets del Vallès Occidental i Oriental, alhora lluny d’aprendre de les conseqüències 
de l’esclat de la bombolla immobiliària tornem a tenir als nostres territoris diferents 
macroprojectes que amenacen un gran nombre d’espais lliures, fomenten 
l’especulació i imposen un determinat model econòmic i turístic. El Centre Direccional 
de Cerdanyola o el macroprojecte turístic-lúdic-comercial al voltant del Circuit de 
Catalunya són només la carta de presentació de tot un seguit de projectes 
humanístics local i aparentment aïllats, uns projectes que retroalimenten la presumpta 
necessitat de la B-40 i la C-35, i alhora són resultat de projectar aquestes 
infraestructures al nostre territori. Tot això és resultat d’un model territorial, social i 
econòmic que ve imposat des de diferents grups de poder que fan i desfan a casa 
nostra. El model porciolista de la gran Barcelona concep les comarques del Vallès 
Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Montseny, com el pati del darrere de la gran 
ciutat i aplega en el nostre territori de tots aquests elements que li fan nosa a la 
metròpoli o que permeten centrifugar part del seu model especulatiu i de turisme 
massiu que la caracteritzen. La proliferació de grans centres comercials, turístics i 
logístics són resultat d’aquesta fal·lera depredadora tant de recursos territorials com 
també energètics i de qualitat de l’aire. 
 

Tornant a la moció les raons expressades en els atesos són prou explícites, 
també evidentment hi donem suport, sense voler afegir més argumentari també volem 
posar en valor no només el fet que aquestes vies siguin gestionades per les 
administracions catalanes sinó també i de manera especial instar al Departament de 
Territori i Sostenibilitat a comptar amb l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a 
convidar a la campanya contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla 
específic de mobilitat del Vallès. 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Nosaltres estem a favor del Quart Cinturó, i fixin-
se que estant a favor del Quart Cinturó de la lectura de la moció estàvem disposats 
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fins i tot a votar-la a favor perquè si vas llegint la moció, menys el punt núm. 7 dels 
antecedents, amb el que clarament no hi estem d’acord, els acords eren prou 
generosos com per entendre que efectivament aquesta infraestructura que en aquests 
moments està en una fase de planificació confosa per part de l’Estat s’havia de 
planificar des del Govern de la Generalitat, insisteixo, creiem que aquesta 
infraestructura és necessària, és una infraestructura que connecta l’AP-7 a la banda 
del Baix Llobregat, Martorell-Terrassa-Sabadell-Granollers, fins i tot podríem 
considerar que connecta fins a Mataró a través del Túnel de Parpers de la C-60 amb 
la C-32 i va creuant una sèrie d’infraestructures bàsiques, la B-23, la C-16, la C-58, la 
C-33, per tant tot un conjunt d’infraestructures que articulen molt bé el territori. 
Aquesta infraestructura no és una invenció d’un estat que vulgui trinxar el territori, 
aquesta infraestructura està en molts documents de planificació territorial de la pròpia 
Generalitat i tant el seu projecte com la seva execució es podria haver completat, no 
s’ha completat per part de l’Estat en una clara mostra de la seva ineficiència i de la 
seva manca d’inversions a Catalunya, però n’estem segurs que quan es planifiqui i 
s’executi correctament es farà amb tot respecte mediambiental, que per això tots els 
projectes d’infraestructures avui en dia tenen una part molt important de tot el que 
representa evidentment la sostenibilitat tant, insisteixo, en projecte com en execució, 
per tant no és que aquesta moció tingui una lògica sobiranista disparatada sinó que 
des del nostre punt de vista i en primera instància la contemplàvem com una mesura 
d’eficiència respecte les infraestructures que necessita el país, que s’han de planificar, 
executar i gestionar des de la Generalitat, tinguin connectivitat amb estructures 
internacionals o no, però és clar, quan es comença la defensa de la moció dient 
aquesta moció s’oposa a la construcció del Quart Cinturó quan es continua per part 
d’alguns grups també dient que aquesta moció s’oposa a la construcció del Quart 
Cinturó, nosaltres no podem votar-la a favor i per tant el que hem preferit en aquest 
cas i en aquesta moció és abstenir-nos. 

 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Em violenta una mica aquest to i aquesta confrontació fins i tot l’ús de la demagògia, i 
sobretot Pere m’ha sorprès molt perquè realment semblava que t’estigués insultant 
amb aquesta moció. Era vehemència?, doncs en tens bastanta. Jo crec que estem 
per parlar i per discutir les coses i a mi em violenta molt aquesta situació, a mi 
m’agrada fer intervencions curtes, ja ho sabeu, bé, no se. 

 
Responc a diferents coses. Sí, és una moció que no l’hem escrit aquí a Sant 

Cugat, ve promoguda per la campanya contra el Quart Cinturó, per l’ADENC, etc., i 
això no és negatiu tampoc de la moció. Se’ns ha dit que ens allunyem de la realitat i jo 
crec que no hi ha res més lluny de la realitat ara mateix que defensar una 
infraestructura que està planificada fa 40 anys i que s’ha demostrat innecessària, ho 
han demostrat molts planejaments. Dius Pere que no és el mateix la Ronda Vallès 
com s’inclou per exemple en el pacte de reindustrialització que la B-40 com es 
planificava al principi, i és cert que Iniciativa o Esquerra Republicana, o fins i tot la 
pròpia campanya en contra del Quart Cinturó, vam comprar la idea de la Ronda Vallès 
en un moment concret quan s’estava redactant el Pla Territorial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, etc., però ara el que estem plantejant és que hi ha una 
licitació d’un estudi informatiu de Fomento i Fomento no té per què complir els plans 
territorials o les intencions que puguem definir a Catalunya, i això és el que estem 
dient, nosaltres estem dient d’una banda recuperem aquesta capacitat i allò que 
Fomento decideixi que ho decidim nosaltres; i després l’altra qüestió és que això no 
treu que en un moment consideréssim la Ronda Vallès com una proposta bona o que 
la compréssim perquè fins i tot entitats ecologistes li van donar suport, però això no 
vol dir que ara puguem dir una cosa que està científicament demostrada que és que a 
més vies, més cotxes, llavors dir que farem una autopista que serà ecològicament 
sostenible, no, això és un oxímoron, això no existeix, no es pot fer una autopista 
sostenible, no té sentit. Ja ho he dit alguna vegada en aquest Ple, no tenim planeta B, 
no podem plantejar anirem veient, fomentarem més el transport públic, a veure si així 
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la gent va menys en cotxe, això no funciona així. El que hem de fer és desincentivar 
l’ús del transport privat, el que no podem fer és seguir fomentant encara més l’ús del 
transport privat, i a més a més hi ha dues qüestions que no és que em cabregin però 
penso que realment que ens equivoquem, primer si concebem que els Plans 
territorials com la mobilitat principal és la viària i després parlem també de la 
ferroviària, parlem de la ferroviària de mercaderies, etc., ja vol dir que tots els Plans 
que hem fet fins ara es deixaran una part molt important, llavors que estigués 
planificat en tots els Plans territorials dels últims 40 anys no li dóna legitimitat, bé, sí, li 
dóna una legitimitat en el moment històric concret en que es va aprovar però ara 
podem dir, escolta, reflexionem sobre si això era la proposta vàlida o no, perquè a 
part, si en 40 anys no l’hem construït i no ha fet falta, potser... Després, potser ens 
equivoquem també en concebre la mobilitat de forma radial amb Barcelona, com deia 
el Sergio, està demostrat i molts estudis de mobilitat ho demostren que més del 80% 
de la mobilitat que es dóna dins del Vallès és interna, no és per baixar a Barcelona; no 
cal que pensem només infraestructures només amb el pas dels vehicles que venen de 
França i se’n van a Madrid, no cal que fem bypass a l’Àrea Metropolitana perquè 
passin, també hem de pensar en la mobilitat interna del Vallès, també hem de pensar 
en el transport públic per donar resposta a això, i per això l’última part de la moció feia 
referència al Pla director de la mobilitat del Vallès. Què hem de fer?, doncs que no 
sigui una justificació més d’una infraestructura viària o d’una megainfraestructura 
viària, sinó que el que ha de fer és justificar respostes de mobilitat col·lectives i 
respostes de mobilitat de transport públic i com deia aquí a Sant Cugat del Vallès 
tenim una responsabilitat extrema tenint en compte que som la ciutat del Vallès amb 
més estacions de transport públic per habitant. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No l’he tallat Sr. Gutiérrez perquè vostè intervé 
molt poc sempre, en els Plens és molt mesurat i per tant entenia que aquest cop havia 
de fer-ho, però hem d’intentar agilitzar una mica perquè portem gairebé tres hores 
amb mocions i ens queda molt, moltes mocions més. Per tant intentem ser concisos, 
també pel públic que està esperant una moció concreta i per tant els hi agraïm la 
paciència. 

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Breument, subscric plenament el que ha dit el company Ramon, i a més a més jo no 
ho hagués pogut explicar tan bé. Per cert, només per contestar algunes de les 
al·lusions sobretot que se m’han fet directament a mi. Nosaltres reclamem més 
inversió que no vol dir qualsevol inversió, reclamem més inversió a l’Estat, una 
inversió que volem que es decideixi des de Catalunya i que siguem aquí sobirans de 
decidir a on volem que s’inverteixi. El tram concret al qual vostè feia referència, Olesa 
de Montserrat-Viladecavalls i tant que ho hem valorat, per això en el Parlament de 
Catalunya vam fer una esmena a la moció inicial de Catalunya Si que es Pot per tal 
que s’incorporés ja que en aquest tram ja tenim trinxat el territori que com a mínim 
-cosa que és antitot tenir-lo trinxat i no acabar la infraestructura- l’acabin, i per tant 
nosaltres i tant que ho valorem, el que no pot ser és que hagi de ser incoherent 
demanar inversió i alhora fer-la de forma sostenible i de forma consensuada amb el 
territori. Darrerament vam tenir la visita de la ministra que, a mode de Virreina, va 
venir aquí a dir-nos que acabaria una infraestructura o no l’acabaria. Si encara estem 
parlant del Quart Cinturó és, entre altres coses, perquè l’Estat no inverteix a Catalunya 
i per tant no l’ha acabat perquè era una infraestructura que li corresponia al ministeri 
haver-la acabat, per tant com a mínim ens ha donat l’oportunitat de poder-la repensar 
ja que està pensada en criteris d’una altra època. 

 
Finalment dir, ja que parlàvem dels criteris ambientals, jo no comparteixo 100% 

que totes les noves infraestructures respectin els criteris ambientals però en tot cas sí 
que dir que per la infraestructura que estem parlant la llicència ambiental ja està 
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caducada, per tant en tot cas sí que tenim l’oportunitat de repensar-la i estaria bé que 
la repenséssim des d’aquí i no la repensessin des de Madrid. 

 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: En 
primer lloc disculpar-me per la vehemència si he molestat o he ofès a algú del 
consistori, no era pas la meva intenció, el que passa és que les infraestructures ens 
sobrepassen, sobretot la manca d’infraestructures ens sobrepassen i m’exalten molt, 
potser és per defecte professional. En tot cas la Ronda Vallès coincideix plenament 
amb el traçat de la B-40 i és més, el problema d’això és que en el PIC, el Pla 
d’Infraestructures de Catalunya, aquesta via coincideix exactament amb la planificada 
per Foment. Vostès saben que en aquests moments el fet de demanar la competència 
tal com està és aturar el projecte, i per tant jo apel·lo a la responsabilitat, o en aquest 
cas seria la irresponsabilitat de l’equip de govern de Convergència que ostenta també 
la governabilitat del país i que en aquest moment s’estan fent enrere amb una 
infraestructura del país. Vostès em diran: demanarem la competència, no, no, fem-la i 
després demanem la competència, no passa res. En tot cas lamentar la marxa de la 
resta de grups que estan aquí en el consistori i que fan marxa enrere en aquest pacte 
per la reindustrialització de la nostra comarca deixant de banda la construcció 
d’aquesta via. 

 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La 
verdad es que se ha expresado perfectamente el Sr. Pere Soler y suscribo todas sus 
palabras, una tarde de decepciones y la segunda decepción es la abstención de 
Convergencia en este caso, yo creo al final un día se van a arrepentir de que ustedes 
aquí están lanzando el mensaje de que se oponen al Cuarto Cinturón. Se oponen al 
Cuarto Cinturón y siempre tienen, a veces con razón, un discurso de que el Estado no 
invierte lo suficiente en Cataluña y cuando lo hacen lo único que saben hacer es poner 
palos en las ruedas. Es una inversión que la inmensa mayoría de la ciudadanía lo 
solicita, yo no sé cuántos de aquí han ido alguna vez a trabajar a Granollers o bajan a 
Barcelona y es absolutamente radial y tienen que chuparse muchísimos conductores, 
muchísimos, largas horas, hacia el nudo de la Trinidad o queriendo ir a Andorra y 
tienen que hacer una uve o viceversa y se están allí parados emitiendo mucho CO2, 
pero bueno, en fin, la verdad es que simplemente quería dejar constancia de mi 
sorpresa por la abstención de Convergencia que creo que simplemente no se va a 
entender, que no es responsable, no es responsable porque al final vamos a perder 
una moción que lo que hacía era…, o va a dar el mensaje de que estamos en contra 
del Cuarto Cinturón que yo creo que esto es contraproducente, que creo que además 
Sant Cugat debe ser uno de los motores económicos del Vallés y lo necesita, y que 
incluso viene avalado en este caso la necesidad del Cuarto Cinturón por el propio 
RACC. Solamente comentar eso. 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Només per deixar constància que he començat la 
meva intervenció dient que estem a favor del Quart Cinturó, que la moció tal com està 
expressada el que reclama és la competència tant de projecció, com d’execució, com 
de gestió de la infraestructura i que si hem canviat el vot favorable inicialment a 
aquesta moció a una abstenció ha sigut per les intervencions que orienten aquesta 
moció cap a una posició contrària al Quart Cinturó, com que nosaltres precisament no 
som contraris al Quart Cinturó sinó que hi estem a favor, ho repeteixo, a favor, 
aleshores ens abstenim. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      8 (CUP-PC, ERC-MES*, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

Vots en contra:  5 (C’s, PSC i PP) 

Abstencions:    12 (Convergència i ERC**) 
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(*) Regidors Sra. Mireia Ingla i Sr. Èric Gómez 

(**) Regidor Sr. Ferran Villaseñor 

 

 11.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT SOBRE LA CREACIÓ D’UN 

CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS A SANT CUGAT. 
 

Atès que: 
 

La població de Sant Cugat està sensibilitzada amb la protecció als éssers vius. 
Així és que el 21 de novembre del 2005 es va declarar a Sant Cugat "Ciutat Amiga 
dels Animals" a petició del grup ERC. 
 

Atès que: 
 

No hi ha en aquests moments un centre de referència a la ciutat en protecció 
als animals, ja siguin gats, gossos, o exòtics. 
 

Un Centre d’Acollida d’animals domèstics de proximitat facilitarà la gestió i la 
coordinació amb la policia local i les inspeccions municipals per vetllar per les bones 
condicions del centre i els éssers vius. 
 

Atès que: 
 

La Llei Reguladora de Bases del Règim Local en el seu capítol III article 25 
literal J, expressa que la Protecció de la Salut Pública és deure de les administracions 
locals. 
 

I que en el seu article 28 expressa que també recau sobre la responsabilitat 
local la protecció del medi natural. 
 

Atès que: 
 

Hem de seguir sumant esforços amb les organitzacions de protecció animal de 
la ciutat. 
 

La protecció dels éssers vius i sensibles de la nostra ciutat és obligació 
compartida de la ciutadania i l'administració. 
 

Atès que: 
 

Hi ha preocupació ciutadana pel destí dels animals de companyia recuperats i 
detectats a la ciutat. 
 

Atès que: 
 

Les organitzacions de protecció dels éssers vius han detectat un increment de 
la problemàtica de l'abandonament a la nostra ciutat. 
 

Atès que: 
 

Amb la proximitat dels animals de companyia recuperats, podem aprofundir en 
les campanyes de sensibilització i adopció responsable, cohesió social, cooperació 
amb els responsables administratius i la població en general. 
 

Atès que: 
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La cura dels éssers vius és referència de "bon viure" per a les futures 

generacions. 
 

La cura i protecció dels drets de la natura i els éssers vius és responsabilitat 
moral de les comunitats.  
 

Acordem que: 
 
1.- La ciutat de Sant Cugat aprofundirà en el seu compromís pel benestar 

animal. 
 

2.- Dur a terme un estudi pel projecte d’un Centre d’Acollida d’animals 
domèstics de titularitat municipal que en contempli la seva viabilitat atenent a la seva 
construcció, gestió i manteniment. Aquest Centre hauria d’aspirar al major grau de 
suficiència econòmica i a fomentar l’adopció com a mètode prioritari de l’accés del 
ciutadà a compartir la vida amb animals domèstics.  
 

3.- Que els pressupostos municipals dels exercicis 2107-2018 contemplin 
assignacions orientades a aquesta finalitat. 
 

4.- Que, atès que aquest Ple Municipal va constituir la Taula de Benestar 
Animal, que aquesta tingui una presència activa en el desenvolupament del projecte 
tant suggerint idees en la fase d’elaboració del projecte com en la seva formulació 
final.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Agraïm a totes aquestes persones que venen 
amb aquests mocadors verds que han esperat fins aquest moment. A veure si avui els 
hi podem fer cas.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT SR. DIMITRI DEFRANC: Muchas gracias a todas 
por haber venido, y digo a todas porque el 90% de las personas que tienen esta 
cercanía y esta preocupación por los animales son mujeres y decirles que esta 
moción que traemos aquí es una demanda y lo saben de hace mucho tiempo atrás en 
lo que es una verdadera emergencia en el aumento de animales de compañía 
abandonados. Este centro de acogida que proponemos ahora no es solo un lugar que 
pretenda ser un lugar de concentración de animales, sino un lugar donde se pueda 
hablar de valores, un lugar donde se pueda hablar del trato hacia los animales, un 
lugar donde se puedan incentivar las adopciones responsables. Tenemos casos de 
sobra para amparar y respaldar esta moción, las personas de nuestra ciudad que 
diariamente trabajan de manera voluntaria rescatando los animales abandonados, 
heridos y agonizantes en nuestra ciudad muchas veces le dan el último momento de 
dignidad a estos seres vivos. Estas personas que buscando perros y gatos y todo tipo 
de animales abandonados se merecen un reconocimiento a su valor por lo que le dan 
a la sociedad de manera intangible, pero es verdad que cuando tú hablas con ellos 
ellos nunca pidieron nada para sí mismos, ellos nunca pidieron premios, ellos nunca 
pidieron nada, ellos lo único que piden es que se les dé una vida digna a estos 
animales que rescatan y por eso yo creo que un centro en condiciones digno en 
nuestra ciudad sería el mejor reconocimiento, el mejor monumento que le podemos 
hacer a todas estas personas que día y noche trabajan, y cuando digo día y noche lo 
estoy diciendo literal porque hasta en la madrugada rescatan animales, es el mejor 
reconocimiento que le podemos dar a las personas en nuestra ciudad. 

 

TORN DE POSICIONAMENT 
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 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
lo que voy a hacer es posicionarme pero no sobre el fondo de la cuestión sino sobre la 
forma, porque en este caso a pesar de que podamos estar a favor en el fondo, ya te 
adelanto que nosotros estamos a favor del fondo y de lo que pide la moción 
presentada por ti como concejal, pero no estamos de acuerdo en la manera de ejercer 
la política que estás haciendo en este momento. Sabes perfectamente que todos los 
grupos políticos sabemos también que pertenecías a una coalición política de la cual 
te has separado por las circunstancias que sean, nosotros no entramos a valorarlas, 
ni es nuestro objetivo, pero estás en este momento fuera de ella como regidor no 
adscrito y nosotros en este caso como ya hicimos en coherencia con un regidor no 
adscrito que resultó de nuestro propio partido, y no es que queramos hacer el vacío a 
ese concejal no adscrito, sino que entendemos que la manera de ejercer la política no 
es esa y que hay que actuar en consecuencia cuando uno se presenta en una lista. 
Cuando uno se presenta en una lista es para seguir formando parte de esa lista y si 
quieres continuar como concejal en este pleno es tu decisión pero presentar las 
mociones es cosa de los grupos municipales, no de los regidores no adscritos, al 
menos esta es nuestra posición. Estaremos encantados de debatir contigo sobre este 
tema del cual ya te adelanto que estamos a favor pero que no vamos a entrar a 
debatirlo. 
 

 . REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo 
també respecte el que ha comentat el Sr. Benejam i que vam tenir oportunitat de 
parlar amb el Sr. Dimitri Defranc, el posicionament del nostre partit davant dels 
regidors no adscrits és en tot cas no fer cap tipus de cas, té el seu dret, són cartes 
unipersonals, però en aquest cas cap proposta que presenti la votarem ni a favor ni en 
contra, ni tampoc interpel·larem d’aquí a final de mandat, tal com vam fer en d’altres 
mandats en aquest sentit amb regidors no adscrits. 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Jo únicament disculpar-me a les persones que han assistit per a escoltar aquesta 
moció. Nosaltres tampoc intervindrem en el contingut d’aquesta moció perquè ve 
firmada pel regidor no adscrit. 
 

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

MES: Doncs jo sí que intervindré. En el tema de les circumstàncies que han produït el 
trencament del regidor del grup municipal, nosaltres creiem que són els partits polítics 
els qui han de triar les llistes però a part d’això creiem -i en aquest cas en aquesta 
moció- que els animals estan per sobre de moltes coses i per això sí que farem 
aquesta intervenció. 
 
 Avui portem un Ple molt crispat i és clar anava a posar això aquí i pensava a 
veure si el company del Partit Popular ens porta al Tribunal Constitucional. És una 
mica per distensionar.  
 
 Aquesta no és una moció nova sinó que fa dos anys es va aprovar i recordaran 
els presents una moció similar, la vam aprovar i la vam presentar conjuntament amb 
el Pere Soler i també amb en Jaume Massanés d’Un altre Sant Cugat, que reclamava 
escrit d’una altra manera, més amunt o més avall, una cosa similar, que és la creació 
d’un nou centre d’acollida d’animals. En aquell moment es van fer una sèrie de 
contractes que s’han dut a terme en aquests dos anys, també reclamaven el tema de 
millorar les colònies de gats, i alguna altra situació. Jo crec que durant molt temps 
aquí els sospitosos habituals de l’animalisme, segurament en aquest Ple som tres els 
sospitosos habituals però jo crec que cada vegada els diferents companys i 
companyes estem sortint de l’armari i segurament cal que sortim encara més. Hi ha 
molta gent al Cau Amic des de fa molts anys o la Plataforma animalista de Sant Cugat 
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des de fa uns mesos, crec que encara no arribem a l’any, està fent una tasca 
voluntària, s’ha referit en altres ocasions amb dificultats, l’altre dia parlant amb la Rosa 
Mari també amb moltes dificultats pels 60 gossos que en aquests moments té el Cau 
Amic, o tot el que feu vosaltres quan algú us truca, com m’ha passat a mi, què faig 
amb aquest gat?, on vaig?, on el porto?, com ho faig?, com l’agafo?, per tant aquesta 
activitat voluntària que feu vosaltres és un servei públic, nosaltres entenem que és un 
servei públic que es realitza des del voluntariat i per tant volem donar-li força amb 
aquesta moció que ve inspirada des dels vostres debats, les diferents assemblees, 
des dels chats, des del whatsapp, i també que ha comptat amb alguna aportació per 
part del company Joan i per part meva també. En tot cas considerem que és una 
moció positiva. Sabeu que s’estan fent coses, la Taula del benestar animal que intenta 
confluir aquest debat complicat entre persones que hi treballen, entre l’ajuntament per 
posar-nos d’acord i també per posar partides pressupostàries perquè es puguin fer 
diferents coses, aviat, la setmana que ve crec que és Joan, tenim la segona reunió. 
També des del Consell de Barri s’ha fet un canvi, el canvi dels animalistes i no 
animalistes han posat una sèrie de diners perquè es puguin esterilitzar els gats, el que 
fareu o el que farem no solament serà per aquells que ens estimem els animals sinó 
també per aquells que segurament no els senten però creuen que s’ha de cuidar i fins 
i tot per temes d’higiene s’ha de tirar endavant. 
 
 Acabarem ja perquè ja portem molt temps, esperem que puguem tirar endavant 
d’una manera o una altra, es parla d’un estudi, es parla de consens, es parla de 
partides pressupostàries i entenem que això és molt positiu i que s’ajunti amb aquelles 
actuacions que ja es porten realitzant des de fa temps. 
 

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

DE C’s: Entrando en el fondo del debate parece una iniciativa acertada el traer un 
Centro de acogida de animales a Sant Cugat. Ciudadanos ya puso de manifiesto hace 
unos meses lo importante que es la población de animales domésticos en nuestra 
ciudad a través de la iniciativa de llevar a cabo un banco de ADN canino y la cual 
esperamos que se debata en breve en la Mesa de bienestar animal. Es evidente que 
Sant Cugat es un lugar en el que las mascotas tienen cabida y si tal y como se 
manifiesta en la moción está aumentado la tasa de abandono de estos animales hace 
que la opción de no tener que derivar estos casos hasta Sabadell cobre mayor 
importancia. Por otro lado no debemos olvidar en ningún caso la importancia de estos 
centros como divulgadores de información sobre el significado de poseer un animal 
hacia los ciudadanos de manera que más allá de que sea un lugar de acogida y de 
intercambio sea en realidad también un centro pedagógico y de sensibilización. Por 
todo ello este grupo municipal da apoyo a la moción presentada y votará 
afirmativamente. 
 

 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Nosaltres farem una explicació de vot que en el cas concret serà la primera i l’última 
que fem en relació a les mocions del regidor no adscrit perquè nosaltres el principal 
compromís que tenim es amb el nostre programa elaborat amb centenars i desenes 
de persones i amb els ciutadans que varen votar la nostra opció política per sobre de 
qualsevol altra consideració; 5 milers i mig de persones que van votar la nostra opció, 
per tant en aquesta ocasió el que farem serà facilitar l’aprovació de l’esperat i 
reivindicat refugi d’animals que nosaltres fa dues legislatures que portem reivindicant i 
ho farem amb una abstenció. Ara bé, el sentit del nostre vot canviarà a partir d’aquest 
moment perquè volem deixar constància i que consti en acta que aquesta és l’última 
ocasió que votem no contràriament a una moció presentada pel regidor no adscrit, 
perquè entenem que aquesta anomalia de la normativa i que nosaltres vam intentar 
pal·liar amb un codi ètic permet que persones a títol individual, sense programa, 
sense gent darrera, sense grups de treball, ni tan sols deliberació, pugui estar ocupant 
una cadira al Ple municipal, sense representar a ningú més que a ell mateix; sense 
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deixar que les ponderacions es puguin dur a terme amb normalitat en altres òrgans 
col·legiats i sense poder participar en les comissions de treball ocupant cadira, 
entorpint i minvant les relacions i l’aritmètica democràtica que va emanar de les 
eleccions del maig del 2015, obstaculitzant-nos molt els anhels de milers de persones 
per un interès personal i personalista. 
 
 Així doncs el nostre grup i pel que queda d’usurpació de la voluntat popular que 
esperem que sigui poc, votarem en sentit contrari a totes les mocions presentades pel 
regidor no adscrit i tampoc les entrarem a debatre. Aquelles que tinguin a veure amb 
el nostre ideari, perquè suposem que n’hi haurà alguna, i amb que puguem combregar 
ens comprometem a confeccionar mocions alternatives perquè no pensem ni volem 
ser un col·laborador necessari d’una usurpació que entenem no és legítima i està 
interessada i ens usurpa el mandat popular que ens va ser encarregat. 
 

 . REGIDOR SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

DE CONVERGÈNCIA: Aquesta moció és una bona moció, per tant Convergència 
votarà a favor. Quan nosaltres parlem, per exemple, de resoldre el servei obligatori de 
recollida d’animals abandonats, finalment això li acabem posant un nom que és 
popularment “la gossera”, i no, aquesta moció el que diu és un Centre d’Acollida 
d’Animals, estem parlant d’una altra cosa, estem parlant de que volem com a ciutat 
honrar aquesta unió que tenim molts ciutadans amb els nostres animals de companyia 
mitjançant un Centre que una de les seves qüestions bàsiques és que sigui un servei 
de proximitat, és una altra cosa, no és una gossera, és un Centre d’Acollida. Per altra 
banda un dels objectius que es planteja i està escrit en la lletra d’aquesta moció és 
que un dels objectius és promoure de forma eficaç i jo diria que molt constant, que la 
veritable sortida per tenir o conviure amb un animal de companyia és l’adopció i no és 
la compra d’animals, aquest és un altre dels temes. Per altra banda i molt important, 
aquest Centre d’Acollida, com aquí ja s’ha dit en diferents intervencions, ha de tenir un 
component de formació del civisme de la gent que viu a Sant Cugat, de lloc de 
trobada de gent que respecta als animals i que conviu amb els animals, això és molt 
important també, i encara per acabar d’afegir la importància i la bondat d’aquesta 
moció, jo encara voldria posar l’èmfasi en un altre tema molt important, aquesta és de 
les mocions que no parlen solament d’idees, una cosa és una idea i l’altra és un 
projecte, aquesta moció parla d’una idea que feia molt temps que estava donant voltes 
per aquí, sobre la necessitat d’un Centre d’Acollida de proximitat i en canvi el que diu 
aquí és posem fil a l’agulla i mirem de fer-lo viable en un lloc que sigui pròxim, que 
resolgui tot aquest tipus de coses, i fins i tot s’atreveix a posar un tema molt important 
en aquesta cosa que és com aconseguir que un Centre d’Acollida sigui el més 
sostenible en si mateix per les activitats que tinguin en el seu si. Per tant aquesta és 
una bona moció i el nostre grup evidentment més enllà de qualsevol altra cosa vota a 
favor de les bones mocions. 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT SR. DIMITRI DEFRANC: Gracias a todos los que 
van a votar a favor, nada más que decirles que yo voy a seguir trabajando por el 
pueblo de Sant Cugat que fue el que de una u otra manera me puso aquí, las 
condiciones que se hayan dado se debatirán en otros foros, pero el pueblo también a 
mí me puso aquí y seguiré trabajando por el pueblo de Sant Cugat, a los dos grandes 
partidos si no les gusta la ley tienen muchos años de recorrido para cambiarla, me 
imagino que lo intentarán o que lo lograrán, tienen tarifa plana en todo caso. Yo sí que 
por responsabilidad evaluaré, calificaré, debatiré todas las propuestas que hagan los 
otros compañeros porque yo podría descalificar a un partido porque en algún 
momento me mandó a la ilegalidad y me vuelven a mandar a la ilegalidad, yo podría 
calificarlo pero por respeto a los ciudadanos de Sant Cugat siempre debatiré las 
propuestas de los compañeros y compañeras de este Pleno. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, té algun element nou a aportar. Els 
hi dic molt de veritat, estem intentant regular el temps del Ple, si tenim un argument 
molt nou, novedós que ens canviï radicalment el debat l’aporta, si és per tornar a dir el 
que ja hem dit, que a més ho hem dit molt bé i s’ha entès molt bé, li demano de veritat 
perquè és que anem molt justos de temps. 
 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
el que vull fer és reivindicar que nosaltres aquí el que s’està fent és fer culpables als 
partits que no voten a favor pel tema exclusiu de caire polític del Dimitri Defranc, i és 
el que volia aclarir, només això, jo crec que són varis els grups que ho voldríem fer 
però bé, és igual, per temes d’economia de temps no ho faré i ja ho farem en un altre 
lloc, però és clar, aquí estem donant per fet que els partits que no recolzaran aquesta 
moció encara que sigui..., és que quasi bé diria que estem tots d’acord, quasi bé diria 
que podria ser institucional, si la presentés algun partit que s’hagi presentat a les 
eleccions i hagi guanyat per democràcia. Podria ser institucional però no ho serà per 
culpa d’aquest tema, el Dimitri com a regidor no adscrit també podria servir-se dels 
altres grups, qualsevol, ni d’esquerres ni de dretes, és igual, ens tens a nosaltres 
també per vehicular propostes que tinguis tu com a servidor públic, però no és 
aquesta la via, entenem que no és aquesta la via i per això ho fem. I dir ara o deixar 
malament als partits que no la votaran a favor per aquesta convicció que tenim que 
nosaltres per exemple ja ho hem fet amb un membre del nostre partit, que va marxar 
del partit, doncs clar per a nosaltres és una putada, perdona. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, jo crec que ningú deixa malament a 
ningú, tothom i el públic ha pogut entendre el posicionament de tots els partits i aquí 
tothom és responsable dels seus actes, i per tant el que mirem és això, en funció de 
les votacions ser responsables del nostres actes. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     20 (Convergència, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   1 (PP) 

Abstencions:      4 (CUP-PC i PSC) 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem al següent punt, els agraeixo moltíssim 
que hagin tingut aquesta paciència i esperar fins aquest moment del plenari, que sé 
que no ha estat fàcil. Moltíssimes gràcies. 

 

MOCIÓ INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

 12.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT PER A QUE SANT CUGAT 
ESTUDIÏ UNIR-SE A LA RED INNPULSO PER MITJÀ DE LA CONVOCATÒRIA 
PER A LA CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ CIUTAT DE LA CIÈNCIA I LA 
INNOVACIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2016. 
 

Explicación/antecedentes 
 

A la RED INNPULSO se puede ingresar una vez el ayuntamiento presenta una 
memoria para obtener los galardones/distinción que nos acreditan como “ciudad de la 
ciencia”. 
 

En los últimos años los ayuntamientos han ido asumiendo un papel cada vez 
más activo en el desarrollo de políticas y actuaciones para favorecer la innovación en 
el ámbito local, convirtiéndose en tractores de la innovación de sus territorios. Desde 
su creación en el año 2010, (Orden CIN/2502/2010, de 17 de septiembre), la distinción 
«Ciudad de la Ciencia y la Innovación», ha sido otorgada a aquellas ciudades que se 
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han distinguido en el apoyo a la innovación en sus territorios, definiendo políticas, 
potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente 
científico, tecnológico e innovador. Se ha valorado también la contribución de las 
ciudades a proyectos innovadores en consonancia con los objetivos de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Las ciudades distinguidas con 
este galardón forman parte de la asociación Red INNPULSO de «Ciudades de la 
Ciencia y la Innovación» (ARINN). La Red es un foro de encuentro y de definición de 
políticas locales innovadoras, donde se comparten experiencias y proyectos. 
Actualmente es un agente activo de promoción de políticas novedosas, como la 
compra pública de innovación, el apoyo a las pymes para participar en proyectos que 
hagan frente a los retos tecnológicos planteados en las ciudades y avanza para 
convertirse en un foro que propicie la colaboración para la participación en proyectos 
en el contexto del Programa Europeo Horizonte 2020. Esta convocatoria se marca el 
objetivo de otorgar el reconocimiento al potencial innovador de los ayuntamientos, 
valorando especialmente las iniciativas innovadoras de prestación de los servicios 
públicos, gobierno electrónico, libre acceso a la información; las actuaciones de 
Compra Pública de Innovación como herramienta tractora del I+D+i y aquellas 
actuaciones que tiendan a posicionar a las entidades locales alineadas con los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Dentro de la Red INNPULSO existe actualmente un grupo de trabajo que 
ha definido las características que tiene y debe tener una ciudad innovadora, en lo que 
respecta a su política de apoyo al tejido empresarial, la actuación hacia sus 
ciudadanos en transparencia y servicios públicos innovadores y en la modernización 
de la organización interna para hacer frente a retos innovadores.  
 

Se ha tomado en consideración esta experiencia generada en la propia red en 
la selección de criterios para la valoración de las candidaturas.  
 

Ciudades de la RED: 
 

Actualmente la red cuenta con 62 ciudades, siendo Terrassa una de las más 
activas. 
 

La mayor parte de las ciudades que participan son catalanas respecto a otras 
zonas y del Vallès tenemos a Sabadell, Terrassa, Cerdanyola. 
 

Listado de ciudades participantes: 
 

La Corunya, Alcalá de Henares, Barakaldo, Bilbao, Burgos, Dos Hermanas, 
Gijón, Lleida, Logronyo, Madrid, Màlaga, Mataró, Móstoles, Oviedo, Pamplona, 
Sabadell, Sant Cristóbal de la Laguna, Sant Sebastià, Santander, Terrassa, València i 
Valladolid. 
 

Adeje, Alcalá de Guadaíra, Alcazar de San Juan, Alcoi, l'Alfàs del Pi, Alzira, 
Almendralejo, Aranda de Duero, Àvila, Avilés, Càceres, Camargo, Cerdanyola del 
Vallès, Eibar, Gandia, Molina de Segura, Ontinyent, Palència, Rivas Vaciamadrid, 
Riveira, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santiago de Compostel·la, 
Torrent, Viladecans i Vila-real. 
 

Abanto Zierbena, Almussafes, Buenavista del Nord, Ejea dels Cavallers, Ermua, 
Etxebarri, Gata de Gorgos, Gotarrendura, la Solana, Els Sants de Maimona, Port 
Lumbreras, Salines, Vilanova del Camí i Villamayor. 
 

Tener estos galardones y entrar en la red, nos aportará: 
 

Profundizar en la promoción de la ciudad a nivel internacional. 
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Promover la contratación en materia de compra pública en lo referente a la 

innovación. 
 

 Fomento de la Compra Pública Innovadora como herramienta tractora del I+D+i y 
la mejora de infraestructuras y servicios en los municipios.  

 Identificar y generar modelos de Colaboración Público-Privada que permitan una 
gestión más eficaz y una mejor distribución de los esfuerzos.  

 
Organizar actividades como seminarios, conferencias, jornadas, congresos e 

investigaciones relativas a la I+D+I 
 

Favorecer la participación de los ayuntamientos de la RED en los proyectos de 
la Unión Europea. 
 

 Activación de la capacidad de los municipios en la preparación de propuestas 
europeas en el ámbito de la Estrategia Europea Smart Cities.  

 
Actualmente el ingresar a la RED INNPULSO no tiene ningún coste económico 

para la ciudad.  

 
Dado que 

 
La ciudad de Sant Cugat, tanto su administración como su población es pionera 

multitud de ámbitos del I+D+I. 
 

La ciudad de Sant Cugat puede enriquecerse de forma continua e innovadora 
con el ingreso a esta red. 
 

El trabajo colectivo de las ciudades nos permite detectar oportunidades y 
ahorrar recursos. 
 

El ingreso a esta red puede aportar una serie de beneficios y fomentar el 
intercambio entre ciudades. 
 

Podremos enfrentar de manera más colectiva y creativa los retos de la 
innovación.  
 

Acordamos que 
 

Sant Cugat del Vallès estudie unirse a la RED INNPULSO concursando por los 
galardones/distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» cuyas bases se 
encuentran publicadas en el BOE Número 229 del Jueves 22 de Septiembre de 2016 
pág. 68285-628290. 
 

Que esta resolución se haga efectiva antes del 8 de noviembre, fecha de cierre 
de la convocatoria 2016, y que en caso contrario se vuelva a estudiar para el concurso 
2017. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT SR. DIMITRI DEFRANC: Seguramente todos habrán 
leído la moción, comenzar por decirles que innovar nunca fue fácil ni para las 
ciudades, ni para las empresas, y mucho menos para las administraciones públicas, 
con lo cual esta propuesta de la Red Innpulso pretende dar pasos para asociarnos y 
transmitir información con diferentes ciudades del entorno y aprovechar la inteligencia 
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colectiva en lo que es el desarrollo del I+D+i, el poder emprender proyectos propios de 
una ciudad, el poder enfrentarnos conjuntamente con los proyectos de la Unión 
Europea, tener una información más rica a las propuestas internacionales, tener una 
mayor potencia en la inversión tractora que esto como todos saben es aquella 
inversión que se hace sabiendo que se puede perder dinero producto de la 
innovación, es uno de los campos más difíciles en plena época donde la austeridad y 
los recortes son vistos como un dogma de fe para muchos partidos o representantes 
políticos. Son algunos de los motivos para traer hoy aquí esta moción para su 
consideración a este Pleno, dejando eso sí -por la enmienda aceptada- en manos del 
gobierno el análisis técnico de la viabilidad de esta propuesta. Las enmiendas del 
gobierno, como ya se sabe ya han sido incorporadas y no cambian para nada el 
sentido de la moción, más bien creo que la enriquecen y dejan un margen más grande 
para que se pueda debatir y para que se pueda analizar a nivel técnico como decía en 
las Comisiones Informativas la Sra. Regidora, que no vaya a ser que por entrar en una 
consideración de algo que pueda parecer bueno termine siendo dificultoso para la 
ciudad llevarlo a cabo y no podamos cumplir con el compromiso. Les pediré como 
siempre el voto favorable a esta moción. 
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PRESENTA A 

LA MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT, DIMITRI DEFRANC, PERQUÈ SANT 

CUGAT S’UNEIXI A LA RED INNPULSO. 

 

ESMENA 1 

 

A l’acord primer enlloc de dir, Sant Cugat del Vallès estudiï unir-se a la RED 

INNPULSO ha de dir: 
 
Sant Cugat del Vallès faci una valoració tècnica que determini la idoneïtat d’unir-se a 
la... 

 

ESMENA 2 

 

Supressió del segon acord 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Nosaltres com ja vam parlar en la Comissió 
Informativa estem d’acord en el fons de la moció, compartim l’enfocament que va 
donar el Sr. Dimitri Defranc en base a que els ajuntaments han d’assumir un paper 
cada vegada més actiu en el desenvolupament de polítiques i actuacions en relació a 
la innovació i que cal recolzar la innovació als territoris definint polítiques i potenciant 
estructures o institucions i empreses locals amb un fort component científic, tecnològic 
i innovador. Tot i així vam entrar un parell d’esmenes, bàsicament en la línia que cal 
valorar tècnicament la idoneïtat de formar part d’aquesta xarxa perquè formar part de 
xarxes sempre comporta una inversió en persones i per tant en recursos humans i en 
diners i cal que valorem a nivell tècnic si ens compensa el fet d’estar en aquesta xarxa 
o no. Per tant les esmenes van en aquesta línia, d’abans de demanar l’ingrés en 
aquesta xarxa valorar tècnicament si creiem que és oportú o no. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
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 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Només per reiterar que no entraré en el fons de la qüestió i no debatré la moció i la 
votaré en contra precisament per la raó que he dit en la moció anterior. 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li agraïm la brevetat. 
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Innpulsa es 
una distinción de ciencia e innovación para entidades locales, los municipios 
desempeñan un papel principal para lograr la cohesión de los agentes de innovación 
gracias a su cercanía a los ciudadanos, a las empresas y a las instituciones y 
organismos públicos. Sant Cugat realiza y debe realizar un importante esfuerzo para 
potenciar las infraestructuras innovadoras, científicas, tecnológicas y sociales, por lo 
que una distinción de este tipo ayudaría a evaluar las capacidades efectivas de la 
ciudad en este campo. De hecho la distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” 
reconoce a las ciudades líderes que han apoyado inversiones en infraestructuras que 
favorezcan la sostenibilidad económica y mejoren nuestro patrón de crecimiento 
basado en el conocimiento y la innovación. Por este motivo nuestro grupo municipal 
apoyará la moción y las enmiendas de Convergencia al respecto. 

 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA 
 

Vots a favor:     15 (Convergència, C’s i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   4 (ERC-MES* i ICV-EUiA) 

Abstencions:      4 (CUP-PC**, PSC i PP) 
 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la regidora Sra. Ingla. 

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

 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

 12.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT, AMB INCORPORACIÓ 

D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, PER A QUE SANT CUGAT ESTUDIÏ UNIR-SE A 

LA RED INNPULSO PER MITJÀ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 

DE LA DISTINCIÓ CIUTAT DE LA CIÈNCIA I LA INNOVACIÓ CORRESPONENT A 

L’ANY 2016. 
 

Explicación/antecedentes 
 

A la RED INNPULSO se puede ingresar una vez el ayuntamiento presenta una 
memoria para obtener los galardones/distinción que nos acreditan como “ciudad de la 
ciencia”. 
 

En los últimos años los ayuntamientos han ido asumiendo un papel cada vez 
más activo en el desarrollo de políticas y actuaciones para favorecer la innovación en 
el ámbito local, convirtiéndose en tractores de la innovación de sus territorios. Desde 
su creación en el año 2010, (Orden CIN/2502/2010, de 17 de septiembre), la distinción 
«Ciudad de la Ciencia y la Innovación», ha sido otorgada a aquellas ciudades que se 
han distinguido en el apoyo a la innovación en sus territorios, definiendo políticas, 
potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente 
científico, tecnológico e innovador. Se ha valorado también la contribución de las 
ciudades a proyectos innovadores en consonancia con los objetivos de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Las ciudades distinguidas con este 
galardón forman parte de la asociación Red INNPULSO de «Ciudades de la Ciencia y 
la Innovación» (ARINN). La Red es un foro de encuentro y de definición de políticas 
locales innovadoras, donde se comparten experiencias y proyectos. Actualmente es 
un agente activo de promoción de políticas novedosas, como la compra pública de 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 64 

 
ESBORRANY ACTA 

innovación, el apoyo a las pymes para participar en proyectos que hagan frente a los 
retos tecnológicos planteados en las ciudades y avanza para convertirse en un foro 
que propicie la colaboración para la participación en proyectos en el contexto del 
Programa Europeo Horizonte 2020. Esta convocatoria se marca el objetivo de otorgar 
el reconocimiento al potencial innovador de los ayuntamientos, valorando 
especialmente las iniciativas innovadoras de prestación de los servicios públicos, 
gobierno electrónico, libre acceso a la información; las actuaciones de Compra 
Pública de Innovación como herramienta tractora del I+D+i y aquellas actuaciones que 
tiendan a posicionar a las entidades locales alineadas con los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Dentro de 
la Red INNPULSO existe actualmente un grupo de trabajo que ha definido las 
características que tiene y debe tener una ciudad innovadora, en lo que respecta a su 
política de apoyo al tejido empresarial, la actuación hacia sus ciudadanos en 
transparencia y servicios públicos innovadores y en la modernización de la 
organización interna para hacer frente a retos innovadores.  
 

Se ha tomado en consideración esta experiencia generada en la propia red en 
la selección de criterios para la valoración de las candidaturas.  
 

Ciudades de la RED: 
 

Actualmente la red cuenta con 62 ciudades, siendo Terrassa una de las más 
activas. 
 

La mayor parte de las ciudades que participan son catalanas respecto a otras 
zonas y del Vallès tenemos a Sabadell, Terrassa, Cerdanyola. 
 

Listado de ciudades participantes: 
 

La Corunya, Alcalá de Henares, Barakaldo, Bilbao, Burgos, Dos Hermanas, 
Gijón, Lleida, Logronyo, Madrid, Màlaga, Mataró, Móstoles, Oviedo, Pamplona, 
Sabadell, Sant Cristóbal de la Laguna, Sant Sebastià, Santander, Terrassa, València i 
Valladolid. 
 

Adeje, Alcalá de Guadaíra, Alcazar de San Juan, Alcoi, l'Alfàs del Pi, Alzira, 
Almendralejo, Aranda de Duero, Àvila, Avilés, Càceres, Camargo, Cerdanyola del 
Vallès, Eibar, Gandia, Molina de Segura, Ontinyent, Palència, Rivas Vaciamadrid, 
Riveira, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santiago de Compostel·la, 
Torrent, Viladecans i Vila-real. 
 

Abanto Zierbena, Almussafes, Buenavista del Nord, Ejea dels Cavallers, Ermua, 
Etxebarri, Gata de Gorgos, Gotarrendura, la Solana, Els Sants de Maimona, Port 
Lumbreras, Salines, Vilanova del Camí i Villamayor. 
 

Tener estos galardones y entrar en la red, nos aportará: 
 

Profundizar en la promoción de la ciudad a nivel internacional. 
 

Promover la contratación en materia de compra pública en lo referente a la 
innovación. 
 

 Fomento de la Compra Pública Innovadora como herramienta tractora del I+D+i y 
la mejora de infraestructuras y servicios en los municipios.  

 Identificar y generar modelos de Colaboración Público-Privada que permitan una 
gestión más eficaz y una mejor distribución de los esfuerzos.  
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Organizar actividades como seminarios, conferencias, jornadas, congresos e 
investigaciones relativas a la I+D+I 
 

Favorecer la participación de los ayuntamientos de la RED en los proyectos de 
la Unión Europea. 
 

 Activación de la capacidad de los municipios en la preparación de propuestas 
europeas en el ámbito de la Estrategia Europea Smart Cities.  

 
Actualmente el ingresar a la RED INNPULSO no tiene ningún coste económico 

para la ciudad.  

 

Dado que 
 

La ciudad de Sant Cugat, tanto su administración como su población es pionera 
multitud de ámbitos del I+D+I. 
 

La ciudad de Sant Cugat puede enriquecerse de forma continua e innovadora 
con el ingreso a esta red. 
 

El trabajo colectivo de las ciudades nos permite detectar oportunidades y 
ahorrar recursos. 
 

El ingreso a esta red puede aportar una serie de beneficios y fomentar el 
intercambio entre ciudades. 
 

Podremos enfrentar de manera más colectiva y creativa los retos de la 
innovación.  
 

Acordamos que 
 

Sant Cugat del Vallès haga una valoración técnica que determine la idoneidad 
de unirse a la RED INNPULSO concursando por los galardones/distinción «Ciudad de 
la Ciencia y la Innovación» cuyas bases se encuentran publicadas en el BOE Número 
229 del Jueves 22 de Septiembre de 2016 pág. 68285-628290. 
 

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C´s PER A LA CESSIÓ DE LOCALS 
DE PROPIETAT MUNICIPAL A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS. 
 

Dado que la participación ciudadana constituye una pieza fundamental de 
nuestro sistema democrático, al que fortalece y dota de contenido, posibilitando que 
los miembros de una comunidad sean sujetos socialmente activos y con más 
capacidad para impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o 
política. 
 

Dado que la participación proporciona elementos que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y entendiendo que la misma aumenta cuando sus 
miembros sienten una conexión y un compromiso personal con la comunidad de la 
que forman parte.  
 

Dado que, desde Ciudadanos, reconocemos como esencial el papel del 

movimiento asociativo en nuestra ciudad, elemento esencial en el proceso de 
construcción de una sociedad más participativa y más democrática, así como factor 
esencial para nuestro progreso social.  
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Dado que, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés debe desarrollar una 
política pública transversal, fomentando e instaurando cauces para aumentar la 

contribución activa de los ciudadanos en la profundización de los derechos de las 
personas. 
 

Dado que, es en este marco donde se despliega la acción de fomento del 

tejido asociativo, proporcionando medios para atender las necesidades de espacio 
para que las diferentes asociaciones existentes en nuestra ciudad puedan desarrollar 
las actividades propias de sus fines.  
 

Dado que, la gestión del patrimonio de nuestro Ayuntamiento debe 
acometerse de conformidad con los principios de eficiencia y economía y haciendo 
efectiva su vocación de ser aplicados siempre, en cumplimiento de sus función 
primordial, que no es otra que el interés general. 
 

Dado que, esa gestión del patrimonio, debe acometerse desde la 

responsabilidad de la Administración Local en su doble faceta: económica y social.  
 

Dado que el Ayuntamiento de Sant Cugat es propietario de inmuebles 
infrautilizados y/o no ocupados y asimismo la sociedad municipal Promocions 
Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A.  (PROMUSA), es propietaria de numerosos 
locales vacíos que, no obstante, generan unos costes derivados del pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y tasas de basuras, de conformidad con las 
Ordenanzas Fiscales vigentes. 
 

Dado que, desde comienzos del presente mandato 2015-2019, es una 

demanda constante, por parte del tejido asociacionista de la ciudad, disponer de 
locales para poder llevar a cabo el derecho fundamental de reunión y el desarrollo de 
manera digna las diversas actividades propias de cada una de las entidades o 
asociaciones culturales, de ayuda mutua, lúdicas, etc. 
 

Dado que, tratándose de bienes de titularidad o disponibilidad municipal, 
susceptibles de ser utilizados por asociaciones del municipio corresponde al 
Ayuntamiento de Sant Cugat la competencia exclusiva de decidir las entidades que 
podrán ser beneficiarias de las cesiones, bajo parámetros de estricta transparencia y 
atendiendo siempre a criterios objetivos y de disponibilidad de espacio. 

 

Dado que es necesario regular un procedimiento transparente para facilitar 

a las distintas entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que ahora no lo 
tienen un espacio en donde puedan desarrollar sus actividades.  
 

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Sant Cugat proponemos la adopción 
de los siguientes: ACUERDOS 

 
Primero: Elaborar, en el plazo de tres meses, una Ordenanza que regule el 

procedimiento y los requisitos para la cesión de espacios y locales municipales. 

 
Segundo: Incorporar, en el marco de dicha ordenanza, el Registro de 

Entidades y Asociaciones demandantes de la cesión de un espacio o local municipal.  

 
Tercero: Elaborar y publicar en la web municipal un inventario de espacios y 

locales municipales y/o de PROMUSA describiendo su estado y en el que se incluyan 
tanto los que se encuentran ya cedidos (con referencia a la entidad cesionaria y 
condiciones de la cesión) como aquellos susceptibles de ser cedidos.      
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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. REGIDORA SRA. MÚNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’s: Traemos a Pleno una moción que nuestro juicio pone el foco en una 
problemática muy actual de la ciudad y además aporta una solución, no la única, pero 
al menos una. Es una certeza que las asociaciones que ya existen y las que están por 
venir tienen una carencia de espacio para ejercer su derecho de reunión. Sant Cugat 
es una ciudad cara, donde el metro cuadrado no fomenta el libre ejercicio del ocio o la 
cultura bajo techo. La propuesta que ofrecemos para solucionarlo es sencilla y ágil: 
crear un censo de edificios propiedad del Ayuntamiento que estén vacíos y someter su 
ocupación a través de una cesión, un alquiler social gratuito o no, a un procedimiento 
reglado con criterios objetivos que todos podamos conocer. El planteamiento del tema 
se ha hecho varias veces a lo largo de este mandato en esta misma Sala y no 
obstante para no hacer un histórico de la materia vamos a ofrecer aquí los dos últimos 
y clamorosos ejemplos que son de este mismo mes: el primero, una asociación de la 
ciudad de los vecinos del centro de la Estación, lleva a presupuestos participativos 
una propuesta de crear un Hotel de Entidades. Está claro que el Ayuntamiento no ha 
hecho los deberes. Si esa propuesta nace en ese marco es porque urge dar espacio. 
Los presupuestos participativos deberían conformarse como un plus en el servicio a 
las personas y no como un cauce para que las personas soliciten algo que un 
Ayuntamiento del calibre del Ayuntamiento de Sant Cugat entendemos debería 
solucionar, aunque sólo fuera por la imagen que todos queremos tener de esta Smart 
city. Curiosamente esta idea en los presupuestos ha quedado desvirtuado en el 
trámite técnico y esta asociación se ha desmarcado de la iniciativa. El segundo 
ejemplo que queríamos dar también de este mismo mes visto en el Consejo de las 
Planes, el Consejo de Barrio de las Planes, es ahora el espacio eco de las Planes, es 
decir, los cubos de toda la vida, los cubos de las Planes, sobre el que en palabras de 
los vecinos se vendió la moto de que era un aumento de espacio para que sus 
habitantes pudieran gozar de más metros que los que proporciona el Casal. Respecto 
a este tema surge el verdadero meollo del debate de esta moción y es la absoluta 
arbitrariedad con las que se ejerce la cesión o acaparamiento de espacios por parte 
del Ayuntamiento. Resulta que ahora, este miniespacio, pero al fin y al cabo, 
desahogo para los vecinos del barrio de les Planes, se ve sometido a un proceso para 
que opinemos, no ya la gente del barrio, sino todos los que queramos, tengo aquí el 
folleto. Es decir, hay una parte de la comunidad que nos está diciendo que quieren 
tener un techo para hacer gimnasia, esto es un caso real, y llega el Ayuntamiento y en 
un proceso opaco al 100% decide que ahora va a ser mucho más, va a ser un espacio 
de intercambio ciudadano para el encuentro de empresas y otros agentes. Pregunta 
retórica: ¿Van a tener prioridad los vecinos ya pertenecientes a una asociación o un 
curso de los que se están dando allí? En definitiva, resulta que los pocos espacios que 
hay ni siquiera se someten a un procedimiento transparente y reglado para poder 
ponerlos a disposición de los vecinos, cosa que podría arreglar la ordenanza que 
establecemos en la moción, sería importante hacer. Un último ejemplo: la cesión del 
antiguo edificio de la Policía Local al Ateneu ¿Fue transparente ese procedimiento? 
Realmente esta asociación que luce ahora, está estupenda en ese edificio ha llegado 
hasta allí, per el fin no justifica los medios y por coherencia y buena gestión debería 
haber salido esa decisión de un proceso más transparente, abierto, y en el que 
hubiera una concurrencia pública, con luz y taquígrafos, o al menos si así lo queremos 
en C’s Sant Cugat. Para finalizar, dejar constancia de que esta es una medida que se 
comienza a implementar en muchas ciudades, que no es una ocurrencia, que se 
puede hacer, que es útil y que da respuesta a una necesidad. Queda abierto el 
debate, en cuanto la Sra. Alcaldesa lo determine, y nos encantaría que esta moción 
saliera adelante. Estamos seguros, que una vez dentro de la Administración y gracias 
a los equipos técnicos del Ayuntamiento podría mejorarse y enriquecerse, abriéndose 
una puerta a una Sant Cugat con mayor calidad de vida.  
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. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, en realidad como 
ya decía la compañera Múnia, esta es una petición de muchas entidades que hablan 
del problema de espacios de una u otra forma, siempre lo reclaman y yo creo que la 
moción intenta facilitar o resolver el problema encontrando o tratando de encontrar 
espacios para poner a la disponibilidad de las personas y que el Ayuntamiento pueda 
decidir junto con estas personas el uso que le dé a estos espacios y las condiciones. 
Para mi es una buena moción y el voto será favorable. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: A 
vegades quan sento a algun partit polític parlant d’alguna entitat o d’alguna associació 
se’m posen els pèls de punta. Reivindicar segons què també és així. Jo crec que 
aquesta és una moció, deixi’m-ho dir, és una moció populista, és una moció buscada 
des de les vísceres de les entitats que intenten fer la seva activitat i que, per tant, no hi 
ha peu, i no hi ha peu perquè en aquest Ajuntament, en aquesta Sala del Consistori, 
hem aprovat l’actualització del Pla d’Equipaments i aquí és on hauríem d’anar tots. 
Perquè clar, suposo que sabran i les han visitat totes perquè vostès sempre les visiten 
totes, les 500 entitats de la nostra ciutat, però clar, parlen d’algunes i no parlen de que 
tenim tots els equipaments de la ciutat, tots els equipaments esportius col·lapsats per 
entitats privades, que són esportives, però utilitzen equipaments públics. No parlen 
tampoc dels Diables, Els Castellers, la Unió Ciclista, han parlat de l’Ateneu, però i de 
tantes i tantes entitats que estan en aquest moment tenint un espai públic del nostre 
municipi. Hotel d’Entitats: jo crec que des de la primera Festa de la Tardor es va 
començar a reivindicar l’Hotel d’Entitats de la nostra ciutat, 40 anys hem fet ara. 
L’Hotel d’Entitats de la Casa de Cultura s’ha quedat petit i hi ha una reivindicació de 
fer un altre centre d’entitats, un altre Hotel d’Entitats, i sobretot abocat sobre el barri 
del centre Estació. Miri, a mi m’està malament dir-ho, però jo he estat 10 anys 
President de l’Associació Veïnal del centre-Estació i fa des del minut zero de l’any 
2003, que vàrem reivindicar un Hotel d’Entitats en el centre, no ens doni lliçons del 
què hem de fer. Què hem de fer, posar a disposició els locals de PROMUSA per a les 
entitats? Qui pagarà els costos? Com es sufraga? Quin criteri utilitzem? Hi ha 
convenis. És que quan parlen de “transparente y reglada”, home! no pot ser no 
transparent i no reglada, perquè sinó estaríem incorrent en prevaricació i estaríem 
incorrent en il·legalitats i, per tant, tindríem un problema amb aquest Ajuntament. Jo 
més que res, jo crec que és la tercera moció que demano que es retiri en aquest Ple. 
Els demano que la deixin sobre la taula i que s’esperin al Pla d’Equipaments i que 
puguem treballar en el Pla d’Equipaments amb tranquil·litat.  
 

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

EUiA: Jo seré més breu. Bé, perquè jo crec que ja s’ha dit tot. Nosaltres podem estar 
d’acord amb algun dels atesos de la moció, pel que fa referència a la necessitat que 
tenen les entitats de Sant Cugat de disposar de locals. Jo voldria recordar també que 
no acabem d’aterrar en aquest Planeta en aquests moments i que aquí hi ha molts 
partits polítics o molts Grups que això ho venim reivindicant en diferents ocasions, 
però jo crec que també hem demanat i això s’ha dit aquí, per tant, seré breu, la 
necessitat, la insistència, i jo crec que això ara ja es fa pràcticament com un clam de 
posar damunt de la taula el Pla d’Equipaments, perquè jo crec que és aquí en aquest 
context del Pla d’Equipaments on hem de conèixer i treballar la disponibilitat dels 
possibles locals de propietat municipal. D’altra banda, pensem que els locals de 
PROMUSA que s’esmenten a la moció requereixen una altra consideració, perquè no 
són estrictament municipals i perquè en principi estan destinats a altres finalitats. Això 
no vol dir que no en puguem parlar però jo crec que cal fer-ho en un altre context i no 
posar-ho tot en el mateix sac. Per tant, a nosaltres ens sembla que no és de rebut i 
votarem en contra de la moció.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo molt 
breument, nosaltres votarem en contra de la moció. Votarem en contra perquè creiem 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 69 

 
ESBORRANY ACTA 

que una ordenança per regular la cessió d’espais i locals municipals sense la prèvia 
actualització del Pla d’Equipaments doncs no té sentit, tal i com s’ha dit i, per tant, em 
sumo al clam i tal i com es va comentar en Comissió Informativa tenim ja la part 
tècnica feta, segons ens va comentar l’Eloi Rovira, en tot cas, tenim ja la part tècnica 
feta, per tant, posem-nos-hi, actualitzem el Pla d’Equipaments tots els grups, tal i com 
va aprovar aquest mateix Ple ja amb una moció i un cop tinguem el Pla d’Equipaments 
llest i sapiguem quines són les necessitats aleshores ens podrem plantejar si l’eina o 
no és una ordenança per la cessió d’espais. Això en primer lloc. I en segon lloc, 
nosaltres creiem que el tema de PROMUSA en aquesta moció està fora de lloc. 
Creiem que l’únic que fa és generar confusió i a més barreja les coses: una cosa són 
els equipaments municipals, que evidentment compartim que les entitats en tenen 
mancança i, l’altra, és la situació de PROMUSA i el que suposa.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Nosaltres si en principi no es decideix retirar-la i presentar-la més endavant, doncs 
ens abstindríem. Compartim el sentit de la moció i estem d’acord amb molts dels 
atesos que s’hi apunten. Voldríem afegir a l’argumentari un element d’empoderament, 
que sense fer servir aquest terme es recull en el punt primer dels atesos, quan diu 
“que atès que la participació ciutadana constitueix una peça fonamental del nostre 
sistema democràtic, el que enforteix i dota de contingut, possibilitant que els membres 
d’una comunitat esdevinguin subjectes socialment actius i amb més capacitat per 
impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política”, totalment 
d’acord amb aquesta definició que vostès fan d’empoderament, per tant, és coherent 
facilitar al màxim tot allò que tingui a veure amb aquest empoderament i la cessió 
d’espais i de recursos entra de ple amb aquest objectiu. De la proposta d’acords 
veiem amb bons ulls l’elaboració d’un cens, que nosaltres afegiríem si la cosa tirés 
endavant, unificat d’espais, no com ara que està dividit entre cultura, esports, serveis 
generals, que a vegades dificulta una mica saber a qui t’has de dirigir. Un cens unificat 
d’espais i locals municipals enfocat no en termes estrictament patrimonials sinó a 
facilitar la gestió i cessió d’aquests recursos. D’altra banda, en aquesta mateixa línia 
d’empoderar a la ciutadania, apostem per començar a abordar demandes com ara la 
gestió social d’espais de manera semblant a com es fa en municipis propers com ara 
Barcelona, on ja amb Governs de Convergència i Unió, en aquell moment, es va 
començar a cedir la gestió d’espais públics a entitats veïnals. Veiem, per tant, amb 
bons ulls el sentit de la moció, però trobem que la cessió de recursos a entitats sense 
ànim de lucre té molt més recorregut que la simple cessió d’espais, que entenem, que 
si bé és millorable, d’una manera o altra ja s’està fent. Insisteixo, nosaltres ens 
abstindrem, però demanaríem si es deixés damunt la taula i s’avancés en la línia que 
també s’ha apuntat des d’algun altre dels companys de tractar-ho en el marc del Pla 
d’Equipaments.  
 

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

CONVERGÈNCIA: Bé, per no allargar el debat, no entraré en les consideracions que 
es feia per part de C’s sobre la manca de transparència o que hi ha moltes entitats 
que no tenen aixopluc, que no es poden reunir. Jo li podria demostrar si vol de manera 
monogràfica i contrastada i objectiva que aquest Ajuntament ha fet els deures des de 
fa molts anys i amb consens de la majoria dels grups polítics quan parlem de les 
entitats socials i culturals de la nostra ciutat i, per tant, jo vull centrar el debat 
breument en manifestar també aquesta concreció que va quedar molt clara en la 
Comissió Informativa de traslladar aquest punt, aquest debat, al que és el debat del 
Pla d’Equipaments. Per tant, jo també demanaria que retiressin la moció i sí avançar-
los que a finals de novembre, un cop ja tenim enllestida la fase tècnica interna, a finals 
de novembre tindrem a punt les bases del procés participatiu, per tal de reformular i 
adequar a la realitat aquest Pla d’Equipaments. Per tant, en aquests moments, jo 
confirmo que al darrer trimestre d’aquest any ja li podrem donar un impuls a aquesta 
feina. 
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. REGIDORA SRA. MÚNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’s: Voy a intentar ser lo más breve posible dada la hora de la noche. Bueno, en 
relación al equipo de gobierno, bueno pues sí, este grupo querría saber, es decir, por 
ejemplo, simplemente el caso que se está dando ahora en Las Planas es 
paradigmático, es una falta de espacio, hay un cubo, pequeño, pero bueno, un cierto 
espacio y resulta que ahora mismo los vecinos están sometidos a un procedimiento 
que no sabemos. 
 

. REGIDOR, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Esto no es verdad. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No té la paraula. Segueixi Sra. Fernàndez-Jordan, 
no canviem l’ordre que ja és una hora avançada, endavant. 
 

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

DE C’s: Sigo, muchas gracias. Gracias Sra. Alcaldesa. En relación a los compañeros 
de ERC-MES, bueno, revisar simplemente el estatuto jurídico de PROMUSA, yo creo 
que hay que refrescarlo. Muchas veces da lugar a confusión, doy fe que a veces hay 
que leer un poco respecto al ente en concreto y a la ley a la que está sometida y a lo 
que dice la jurisprudencia respecto a estas entidades públicas. En relación a las 
palabras de Roser, bien, la necesidad de poner en el Plan de Equipamientos, en este 
Pleno da la sensación de que muchas veces traes las mociones para llevarlas a otro 
foro, para que al final salgan dentro de 3 años o no salgan. Simplemente diferir en el 
tiempo el poder arreglar las cosas de una forma sencilla como es tramitar una 
ordenanza como se está haciendo en muchos lugares. Y finalmente al Sr. Soler, pues 
le agradecemos la lección de historia, y no así su tono soberbio.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       5 (C’s, PP i regidor no adscrit) 

Vots en contra: 17 (Convergència, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC) 

Abstencions:      3 (CUP) 
 

14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER DECLARAR SANT 

CUGAT DEL VALLÈS MUNICIPI DE CULTURA DE PAU I LLIURE DE 

PRÀCTIQUES MILITARS I DE REBUIG A LES PRÀCTIQUES MILITARS AL PARC 

NATURAL DE COLLSEROLA. 
 

ATÈS que el militarisme viola sistemàticament els drets humans en tant que 
mata, atemoreix i tortura a persones i encarna valors com ara l’obediència cega, el 
masclisme, la dominació, l’autoritarisme, el patriotisme i anul·la els valors de la pau, 
empatia i solidaritat. 
 

ATÈS que el militarisme mou gran part de l’economia mundial i que destina 
quantitats ingents de l’erari públic a fer la guerra.  
 

ATÈS que els exèrcits estan al servei de la classe social dominant i dels països 
rics davant dels pobres, convertint-se en sostenidors de situacions injustes. 
 

ATÈS que d’acord amb dades del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la 
despesa militar anual a l’Estat espanyol està al voltant dels 17.500 milions d’euros, 
gairebé 50 milions d’euros diaris.  
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ATÈS que el Regiment de Muntanya de la Caserna del Bruc de Barcelona 
realitza maniobres militars al Parc de Collserola regularment, concretament al Parc de 
l’Oreneta, al Peu del Funicular, a Font del Bacallà, a Vallvidrera i a les Planes.  
 

ATÈS que el Parc de Collserola hi ha fins a tretze centres educatius i és un 
espai de lleure per a moltes persones i, per tant, conviu amb les maniobres militars 
amb el risc de normalització del militarisme que comporta. 
 

ATÈS que el Ple municipal va aprovar el 17 d’octubre de 2011 la moció del grup 
municipal de la CUP-PA, amb esmenes del grup municipal de CiU, per demanar que 
es declari el Parc Natural de Collserola lliure de pràctiques i exercicis militars. 
 

ATÈS que el Consorci del Parc Natural de Collserola va aprovar el 20 de juny 
de 2016 una resolució de rebuig i supressió de les activitats militars al Parc Natural de 
Collserola. 
 

ATÈS que malgrat el compromís del nostre municipi i del Consorci del Parc 
Natural de Collserola, el passat dijous, 1 de setembre, tal com va informar el Ministeri 
d’Interior, efectius del Regimiento de Cazadores de Montaña Arapiles 62 van tornar a 
realitzar pràctiques militars al Parc Natural de Collserola.  
 

ATÈS que Sant Cugat del Vallès no compta amb cap conveni de col·laboració 
amb el Ministeri de Defensa.  
 

ATÈS el compromís del teixit associatiu santcugatenc amb la cultura de la pau: 
el Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat té un bagatge de dècades de lluita 
antimilitarista al municipi i la seu de la Universitat Internacional de la Pau es troba al 
nostre municipi.  
 

ATÈS que el 13 de març de 2012 la Comissió de Defensa del Congrés dels 
Diputats va rebutjar realitzar les modificacions legals oportunes per tal que les 
maniobres militars hagin de comptar amb l’autorització de la població on es 
desenvolupen.  
 

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

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Declarar Sant Cugat municipi de Cultura de Pau i lliure de pràctiques 
militars. 

 

SEGON.- Fomentar la cultura de la pau, difondre i donar suport a totes les 
iniciatives en suport al foment de la pau, el desarmament i la fi dels conflictes armats, 
la convivència pacifica i la no violència.  

 

TERCER.- Rebutjar les pràctiques militars al Parc Natural de Collserola i donar 
suport al Consorci del Parc Natural de Collserola en totes les actuacions que 
emprengui per no permetre més pràctiques militars al Parc Natural de Collserola.   

 

QUART.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat, mentre el Parlament de 
Catalunya no ostentin les competències en matèria de defensa, que realitzin les 
modificacions legals oportunes per tal que les maniobres militars hagin de comptar 
amb l’autorització de la població on es desenvolupen.  

 

CINQUÈ.- Comunicar el contingut d’aquesta moció i dels seus acords al 
Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat, la Universitat Internacional de la Pau, el 
Consorci del Parc Natural de Collserola, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, els grups 
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parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Ministeri de Defensa espanyol i els grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Té la paraula el Sr. Gómez. Jo crec que ja ho 
hem aprovat això en aquest plenari? Però ho tornem a aprovar, no passa res. Però jo 
crec que aquest plenari ja s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió. Si més no, jo ho he 
votat no només al Parc Natural, sinó que ho he votat en seu de Ple municipal. Té la 
paraula. Va ser el passat mandat? 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
abans de començar. Va ser el passat mandat i a més aquesta moció és diferent, no sé 
si substancialment, però en tot cas és diferent a la que es va presentar. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, sí, tinc el text. Molt bé. Té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Dit això, 
començo. L’Estat espanyol en la darrera dècada ha doblat la despesa militar i ha 
viscut molt per sobre de les seves possibilitats, tant és així que actualment arrossega 
un deute reconegut pel propi Ministeri de Defensa de més de 30.000 milions d’euros, 
que hipotecarà els Pressupostos Generals de l’Estat fins l’any 2040. La despesa 
militar actualment se situa entre els 40 i 50 milions d’euros diaris, el que vindria a ser 
un euro al dia per ciutadà o vora uns 350 euros l’any. És evident que això no lliga amb 
una cultura de la pau. De fet, ens estan robant els drets socials per mantenir la 
despesa militar. A més, la indústria armamentística espanyola és una de les indústries 
estatals més subvencionades del món. De fet, en una lògica perversa el Govern del 
Partit Popular, és una de les indústries que ha pretès prioritzar per sortir de la crisi. I 
lligat amb aquest fet només una dada: l’Estat espanyol és el setè exportador d’armes 
del món i el primer en exportació d’armes lleugeres a l’Àfrica, la qual cosa significa la 
situació vergonyosa que els “nens soldat” maten i moren amb armes espanyoles. I en 
aquest context tenim un Exèrcit espanyol que pretén militaritzar la vida social i es 
passeja pels espais públics, a prop de centres educatius, normalitzant l’exhibició 
militar. I que no ens diguin que l’Exèrcit espanyol és un exèrcit humanitari, que no 
participa en missions de guerra sinó de pau, tot això mentre adquireixen més i més 
armament, nous tancs, nous avions, nous bucs, noves armes i els soldats, doncs 
deixeu-m’ho dir, no els formen per ser la Santa Teresa de Calcuta, sinó que els 
entrenen per torturar i matar i aquesta és l’essència de qualsevol exèrcit. És per això 
que no volem militars a Collserola, no els volem ni a Collserola ni enlloc, l’essència de 
la pau és l’antimilitarisme i el rebuig a les armes i a les desigualtats que els sustenten. 
Volem que Sant Cugat es comprometi amb la cultura de la pau, volem el compromís 
del Govern municipal de fomentar la cultura de la pau, difondre i donar suport a totes 
les iniciatives en suport a la pau, el desarmament i la fi dels conflictes armats, valors 
incompatibles amb tenir militars passejant per la nostra ciutat. És cert, Sant Cugat ja 
va rebutjar les pràctiques militars al Parc Natural de Collserola, ho comentava 
l’Alcaldessa fa un moment, però malgrat això i malgrat que el Consorci del Parc 
Natural també les ha rebutjat, l’Exèrcit espanyol continua desfilant pel Parc Natural i a 
més en fa bandera i publicitat. És escandalós i un nul respecte cap aquest Ple 
municipal. Per això l’oportunitat d’aquesta moció. Vull demanar especialment al Partit 
Socialista que voti la moció, però que no només ho faci aquí sinó que també ho faci a 
Madrid. Si els Socialistes volen i canvien el vot que van tenir el 2012 a la Comissió de 
Defensa del Congrés, deixarem de veure militars a Collserola. I com comprendreu no 
demanaré al PP i a C’s que donin suport a la moció, els valors que transmet són 
totalment contradictoris amb l’article 8 de la Constitució Española, que afirma que “ las 
Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de 
Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, 
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defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Ningú es creu que 
aquest precepte pugui ser compatible amb una veritable cultura de la pau, algú que es 
cregui pacifista i democràtic no podria entendre la intervenció d’un exèrcit en aquests 
casos, per tant, ja sabem que l’Estat espanyol no és demòcrata, ja sabem que l’Estat 
espanyol no és pacifista, però sí que volem que Sant Cugat ho sigui.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, primero gracias a 
ERC-MES por haber traído esta moción al Pleno. Comentarles un par de cosas, que 
según algunos medios, el gasto militar en España, bueno ya lo dijo Èric de forma 
diaria, según algunos medios el gasto es de 17.465 millones, lo fue por lo menos en el 
2015, que fue mayor de lo que declaró a los 12.715, que se declaró en las cuentas 
oficiales del Estado. Como dato: que mientras el 2015 el I+D+I, que habíamos 
hablado un par de mociones atrás, se recortaba al 24% la inversión en 
infraestructuras, se recortaba un 59%, Defensa fue recortada un 17%. Escuchábamos 
hace unos días, en varios medios conservadores que ponían el grito al cielo, porque 
los militares en los cuarteles tenían que limpiar ellos mismos las instalaciones, 
producto de los recortes. La verdad es que no sabía si esto había sido producto de 
una broma del Huffington Post o ellos  decían un poco “¡hasta dónde hemos llegado!, 
¡Qué escándalo!” cuando los soldados en todos los lados del mundo lo primero que 
hacen cuando se acuartelan es que lo mandan a limpiar sus instalaciones. Pero 
bueno. Por otro lado comentarles que los datos oficiales dicen que el gasto es de 273 
euros per cápita, menos que en Estados Unidos, que dice ser de 1.670, nunca son 
claros los gastos del todo en estas áreas. Claro, si lo comparamos por ejemplo con 
Estados Unidos, que es un país que vive permanentemente en guerra o por ejemplo 
con el conflicto interno colombiano, que gasta 184 euros, nos podríamos dar cuenta 
que es un poco alta la cifra o no, porque eso depende, porque también tenemos a 
Suiza, que gasta 500 euros per cápita, pero bueno, es que está todo un poco 
relacionado. Con esto quiero decir que todo se relaciona. Famosa era la historia de 
Oliver North, que llevaba aviones llenos de armas para Centro América y los devolvía 
llenos de droga para el Norte del Continente, y esto no podría ser posible sin lugares 
como Suiza, donde existen paraísos fiscales que lavan mucho del dinero producto de 
esto. Con lo cual el voto a esta moción será favorable. Obviamente no podía ser de 
otra manera, tanto por las prácticas en Collserola como un grito o un llamado en 
contra al militarismo global.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Yo 
creo que las mociones de Esquerra, que podemos estar de acuerdo o no, pero 
cuando es el Sr. Gómez el que las conduce casi levanta un poco más de pasiones 
que cualquier otro, porque hace unas afirmaciones, la verdad es que para mí son de 
Marte. Es decir, todas las barbaridades que ha dicho en este sentido, como que el 
Estado español, como que España no es demócrata, en un país que estamos a punto 
de tener unas terceras elecciones o no, pero vamos, que podría ser, que no es 
demócrata pero llevamos aquí haciendo elecciones…, vamos, ejercemos la 
Democracia bastante más que en cualquier otro país y que entrenan los soldados 
para torturar y matar. ¡Bueno, esto ya es la repera! No sé si conoce usted algún 
soldado pero a los soldados no los entrenan para eso, yo se lo puedo asegurar y sino 
pues váyase un día a…, a lo mejor ha hecho la “mili” usted y lo sabe perfectamente, 
pero el Estado español también ha dicho que es el que más armas exporta o uno de 
los que más, vamos, no sé, ¿Qué ha dicho? “el setè”. Bueno, pues el Estado español 
no exporta armas, no, no, no ¿Empresas privadas se refiere, no? ¿Se refiere a 
empresas privadas? ¿La industria? Es que claro, lo dice de una manera que parece 
que sea el Estado a través de empresas públicas, a lo mejor, el que exporte armas, el 
que fabrique y exporte armas y eso no es así. Porque tampoco el Estado no exporta 
calzado deportivo y hay muchas empresas que lo hacen. Está claro que las armas es 
otro tipo de producto, evidentemente, pero no lo hace el Estado español, lo hacen 
empresas privadas, como muchos otros países, sean pacifistas o no sean pacifistas. 
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Esta moción y otras parecidas que ya se han discutido en este Pleno, como decía la 
Alcaldesa, tenía la sensación de haberla discutido y sí que se ha discutido, pero en un 
mandato anterior, es cierto. Nuestra postura no va a variar de lo que ya se dijo en su 
momento. Collserola es suficientemente grande como albergar esta y otras 
actividades sin necesidad de que molesten a nadie y me gustaría incorporar a este 
debate una serie de consideraciones necesarias: el Ejército español exige a los 
profesionales que lo conforman un nivel de exigencia y compromiso en el ejercicio de 
sus funciones que excede al que cualquier empresa u organismo público o privado 
exige a sus trabajadores o directivos, siendo la única institución a cuyos miembros se 
les puede exigir la entrega de la propia vida por el cumplimiento de sus obligaciones, 
que no son otras que las de salvaguardar la soberanía, como ha dicho usted, la 
independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, eso 
incluye defendernos a todos los ciudadanos de lo que sea, de cualquier amenaza 
interna y externa. El Ejército español está formado por profesionales de primer nivel, 
cuyos mandos cuentan con una alta cualificación académica que les permite afrontar 
con solvencia la problemática que pueda surgir de las distintas responsabilidades de 
su cargo, muchos de ellos, con una formación bastante más alta que algunos de los 
políticos que están hoy en el Congreso de los Diputados y ya no digamos en 
Parlamentos Autonómicos y ayuntamientos. Los profesionales del Ejército español 
están comprometidos con la paz y son especialistas de primer orden en labores 
humanitarias, estando presentes en multitud de misiones humanitarias internacionales 
en las que participa España y en las que significan por encima de militares de otros 
países, siendo numerosos los casos registrados en los que su servicio va más allá del 
deber. Los profesionales que integran los distintos cuerpos del Ejército han sido 
adiestrados y requieren un entrenamiento permanente para cumplir con sus funciones 
con un alto grado de eficacia, de manera que incluso, en los casos más extremos, 
puedan cumplir con su obligación al servicio de todos los ciudadanos y estamos 
hablando de situaciones en las que la administración civil no consigue llegar como 
cuando por el hundimiento del barrio del Carmelo de Barcelona, de un solar en el 
barrio del Carmelo por las obras del Metro, tuvo que acudir, tuvo que ser abastecido 
por generadores de electricidad del Ejército o en decenas de rescates de alta 
montaña o de espeleología, desbloqueando carreteras en temporales de nieve, como 
ha pasado aquí en alguna ocasión en la Rabassada, o en las labores llevadas a cabo 
por la Unidad Militar de Emergencias, de extinción de Incendios, en inundaciones y en 
grandes catástrofes naturales como seísmos, etcétera. Los profesionales del Ejército 
español, no sólo se encargan de garantizar la defensa de nuestro país sino que 
realizan con extraordinaria eficacia una labor humanitaria en España y en el extranjero 
y es por ello que pedimos desde aquí el respeto para los miembros del Ejército 
español y que el resto de Instituciones del Estado, como este Ayuntamiento, 
reconozcan públicamente la labor de estos profesionales, se evite cualquier tipo de 
prejuicio ideológico contra el Ejército y en la medida de lo posible se lleve a cabo una 
labor pedagógica dirigida a la ciudadanía, a fin de que se sepa valorar la labor de 
estos profesionales y que nadie se pueda sentir amenazado por su presencia, de la 
misma manera que ocurre con otros profesionales encargados de la seguridad y el 
orden, integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como son, por 
ejemplo, la Policía Local o los Mossos d’Esquadra. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: El Sr. 
Benejam estava llegint un seguit d’atribucions a l’Exèrcit, res a veure quan vaig fer jo 
la “mili”, ja els hi dic, és una miqueta paradoxal. Però amb tot el respecte per a 
l’Exèrcit, perquè des del desconeixement i la modernització de l’Exèrcit reconec que 
suposo que deuen fer tasques. Sí que és cert que el to bel·licista que ha emprat el Sr. 
Èric, més que pauista, recorda més quan el Federico Trillo narrava les aventures de la 
“Reconquesta de Perejil” que no pas el que diu la moció en si. Ho dic pel llenguatge 
utilitzat, però bé. Ara amb seriositat, nosaltres compartim la moció, nosaltres en el seu 
moment vàrem votar favorablement en aquest Consistori a favor de les no pràctiques 
militars a la Serralada de Collserola, participem en el Patronat de Collserola, per tant, 
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també amb coherència amb el que s’ha votat allà i amb descoherència amb el que va 
votar el nostre grup a l’Àrea Metropolitana, doncs nosaltres ens hi afegim i nosaltres 
donem suport a aquesta moció, perquè creiem que les pràctiques militars es poden 
dur allà on té propietat l’Exèrcit espanyol, que són zones militaritzades, se’n poden 
anar als Monegros o a Extremadura hi ha altres llocs on fer maniobres. No, no, jo vaig 
estar-hi als Monegros dues vegades fent maniobres i a Extremadura també i a los 
Ancares, a Galícia. Per tant, suport. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Soler, ho celebrem. Endavant, Sr. Gutiérrez. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Felicitats, Pere! 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Celebrem que voti la moció. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, una vegada més i com no pot ser d’una altra manera, donarem suport a que 
Collserola sigui lliure de pràctiques militars. De cap manera volem trobar gent armada 
al bosc, quan sortim a fer esport o passejar el gos. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Efectivamente nosotros no votamos esta moción el mandato pasado porque no 
estábamos y espero que no se vuelva a votar en el siguiente mandato, no la vuelvan a 
votar ustedes. Efectivamente, el 5 de abril de 2012, el Consorcio del Parque de 
Collserola, bueno, pues se votó una moción de cariz muy parecida. Este acuerdo se 
nos presentó por parte del Secretario durante la última Comisión Informativa, al 
respecto también se reconoce la falta de competencia de este Organismo, del 
Consorcio del Parque de Collserola y por supuesto del Ayuntamiento de Sant Cugat, 
para someter a su voluntad a las Fuerzas Armadas. Parte del acuerdo, entonces, 
comprometía a la Generalitat a estudiar sobre sus competencias o no al respecto. 
Como resultado de ello, el Secretario de nuestro Ayuntamiento, le informó que según 
la Sentencia del Tribunal, y más que nada para que no se vuelva a votar otra vez esta 
misma propuesta, que no es competencia. Dice lo siguiente, el Tribunal Supremo, 
4756/2012, “la defensa nacional constituye un ámbito de competencia estatal” artículo 
149.1.4.) de la Constitución española, que bien puede calificarse de rigurosamente 
exclusivo, en el sentido de que las Comunidades Autónomas no ostentan 
competencias de  ninguna clase sobre él. Sentencias de Tribunales, hay varias, puedo 
facilitarlas a quien lo desee. Sentencia del Tribunal Constitucional también al respecto 
de 21 de julio, “es cierto que las Comunidades Autónomas poseen la competencia de 
declarar espacios protegidos desde la perspectiva medioambiental, pero también lo es 
que la referida competencia no puede ejercerse de modo que menoscabe o invalide la 
competencia del Estado”. Es evidente que ninguna Comunidad Autónoma, ni ninguno 
de sus organismos administrativos, bajo la excusa de sus competencias 
medioambientales autonómicas puede privar a Defensa en estado de sus 
competencias territoriales. Creo que ha quedado claro el tema. También es cierto, que 
Collserola no es ninguna zona de especial interés para Defensa y que la acción del 
Ejército, en la zona, se limita a largos paseos por la ladera del Tibidabo, con el 
equipamiento reglamentario que se les supone a los militares, igual que a los 
futbolistas se les supone que deban entrenar con un balón de fútbol. En cuanto a la 
deuda del Ejército que comenta el Sr. Èric Gómez, en su intervención, quisiera 
recordarle que Junts pel Sí ha triplicado la deuda de la Generalitat hasta los 72.000 
millones de euros. Entonces le parecerá bastante poco lo que el Ejército, según usted, 
adeuda al erario público. Cuando hablan ustedes también de 17.000 millones, pero 
bueno, les recuerdo un dato también importante, y es que el Ejército español vela por 
47 millones de españoles y miles de personas en Kosovo, Bosnia, Somalia, Haití o 
Chechenia. Ustedes por menos de 2 millones.  
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. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Sr. 
Benejam, una cosa, és que quan vostè parla de democràcia, jo estic d’acord amb 
vostè i, per tant, no estic d’acord amb el que diu l’Èric. L’Estat espanyol és un Estat 
democràtic si el comparem amb Corea del Nord i amb d’altres potser no tan extrems, 
però si ho comparem amb la Gran Bretanya, segurament trobaríem grans carències 
democràtiques, per exemple, com estem vivint aquí en relació a la capacitat o amb el 
dret a decidir. Ha parlat també vostè d’un segon tema que no sortia a la moció, que és 
el tema de les tortures. Malauradament l’Estat espanyol apareix en la major part 
d’informes internacionals d’Organismes Internacionals, com un dels Estats en els 
quals la pràctica de la tortura es massa, massa, però massa habitual. Alguns de 
nosaltres la coneixem perfectament perquè ho hem viscut en la nostra pròpia carn. 
Però en qualsevol cas, aquí l’objectiu d’aquesta moció no anava cap aquí sinó que 
anava cap a la moció en relació a la passejada dels militars per Collserola. 
Evidentment nosaltres compartim la moció presentada. És una moció que ja es va 
presentar de manera molt similar l’any 2011 per la CUP. En aquell moment es va 
aprovar i es va rebaixar una mica per les mocions instruïdes per Convergència i Unió, 
en aquell moment. Es va aprovar malgrat tot o gràcies a això, deixem-ho en aquests 
termes també. Aleshores els representants de la CUP es pronunciaven al respecte en 
els següents termes, l’aleshores regidor Ignasi Bea, que ara tenim al costat meu, 
doncs deia que l’Exèrcit serveix per a tres coses: intimidar, gastar diner públic i enviar 
joves a morir en països que ningú coneix. Podem dir que no ha canviat absolutament 
res entre aquell any 2011 i ara, per no recordar les mateixes paraules. La nostra, és 
una aposta per una societat desmilitaritzada. No té cabuda destinar ni un sol euro a 
les indústries de la violència. Fem una crida, aprofitant la presentació d’aquesta 
moció, per una tolerància zero a donar suport a les indústries armamentístiques. 
Recordem, en aquest sentit, els informes del centre Delàs, que denuncien el paper de 
la Banca espanyola i catalana a la indústria armamentística, mentre hipòcritament es 
dediquen a fer obres socials. En el país que haurem de construir tots plegats, no hi 
hauria d’haver espai per a exèrcits. La millor imatge que podem deixar als nostres fills 
i filles és una imatge que també va fer i que hi surt un altre català, d’un país molt 
llunyà del nostre, el Sr. Pepe Figueres, a Costa Rica, quan l’any 48 va dissoldre 
l’Exèrcit i en el Museu, que era abans una caserna militar es veu la seva imatge 
trencant la placa del Quarter General de l’Exèrcit després de dissoldre del tot aquell 
Exèrcit. D’aquell fet ningú s’ha penedit mai. Aquest és el nostre camí, aquest és el 
camí.  
 

. REGIDOR, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Bé, com a representant d’aquest plenari en el Consorci del Parc de Collserola, he 
tingut l’ocasió de defensar sempre que ha sortit aquest tema, la moció que es va 
aprovar en aquest plenari i pel que fa referència a les competències hi ha una 
competència que té el Consorci que és precisament l’ús de la qüestió de la qual 
parlem en aquestes reunions amb els diferents municipis que formem part del 
Consorci del Parc de Collserola, és la regulació dels usos del Parc. El Parc de 
Collserola, si augmentem l’escala, si ens ho mirem amb una escala una mica més 
gran, vindria a ser un parc una mica a lo bèstia de totes les ciutats que estan al seu 
voltant. És com si diguéssim, així escalat d’escala, vindria a ser el Parc Central però 
d’una col·lecció de ciutats que hi estan al seu voltant. Qui voldria veure en el Parc 
Central una comitiva o, en fi, una quadrilla, no sé com es diu ara perquè fa temps que 
no estic d’allò, però amb armament fent el Madelman? Bé, qui voldria? Això és evident 
que aquest tipus d’ús no té sentit en un Parc que té la utilització que té el Parc de 
Collserola, en el qual s’hi barregen activitats de tipus esportiu, activitats de tipus 
caminant, activitats de tipus ambiental. No té sentit! Aquest ús no té cap mena de 
sentit i és per això que intentant salvar aquestes coses es deia, bé, si l’Exèrcit o si el 
Quarter del Bruc o una cosa d’aquestes vol utilitzar el Parc de Collserola per anar a fer 
estiraments, o sigui, per anar a fer de club gimnàstic que utilitza al Parc, que es posi a 
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la cua com qualsevol altra entitat que també l’utilitza, però efectivament el Consorci 
creu, el Consorci som nosaltres també, el Consorci creu que aquest no és un ús 
adequat pel Parc de Collserola i, per tant, votarem a favor. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Gómez, molt breument. Intenti no 
obrir polèmica, de veritat. Ja ho sé que li poso difícil, però va, intentem-ho. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Dues 
coses, llavors, i mira em salto una part del que anava a dir, per no allargar més. En 
primer lloc, dir que la democràcia afortunadament és molt més que votar i, per tant, 
l’Estat espanyol té moltes carències democràtiques. De fet, en aquest Ple tindrem 
l’oportunitat de debatre una moció a proposta de la CUP, una moció d’urgència, que 
denota aquestes carències democràtiques. El llenguatge que he utilitzat, ja em 
coneixeu, ja portem un any de mandat, hi ha una part que és perquè sóc com sóc, 
però també hi ha una altra part, que jo entenc que llenguatge utilitzat pugui sonar a 
bel·licista, m’he limitat a llegir un article de la Constitució espanyola, que de pacifista té 
ben poc i, per tant, doncs és normal. I en tercer lloc, per acabar dir que no es tracta de 
qui té competències o qui no les té, jo el que sí que tinc molt clar, el nostre Grup el 
que sí que té molt clar és que no volem l’Exèrcit passejant per la Plaça Octavià, que 
no volem una paradeta de l’Exèrcit a la Festa de la Tardor, que no volem que l’Exèrcit 
vagi a les nostres escoles a dir què. Nosaltres apostem per la cultura de la pau i la 
defensa que ens pot proporcionar un Estat espanyol amb un Exèrcit que la seva 
mateixa Constitució reitera que vol fer servir per negar-nos el dret a decidir, doncs no 
ens serveix.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

       adscrit) 

Vots en contra: 4 (C’s i PP) 

Abstencions:     0 
 

15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA CREACIÓ D’UN 
CONSELL MUNICIPAL DE FAMILIA. 
 

Atesa la importància de la família com a cèl·lula essencial de la societat, i el 
paper que juga en la formació i desenvolupament de totes les persones. 

 
Atesa la importància d’enfortir aquesta institució per a la consecució i 

desenvolupament dels seus objectius estratègics. 

 
Atesa la necessitat de que totes les persones puguin ser assistides, en la 

mesura del possible, segons les seves necessitats per part de les administracions 
públiques, i que les corporacions locals són els primers agents que hi fan front amb les 
seves polítiques assistencials. 

 
Atesa la conveniència de donar un tractament unitari, integral i ordenat a les 

problemàtiques que afronta la família, i que poden ser molt complexes i abastar àmbits 
d’actuació molt diversos, i a la vegada recollir totes les iniciatives que des de la 
societat se suscitin i poder canalitzar-les de la manera més adient. 

 
Atesa la clara aposta per fomentar a Sant Cugat una forma de fer política molt 

més participativa en els afers comunitaris que ens afecten a tots, amb l’existència de 
nombrosos Consells, o  de pressupostos participatius, entre d’altres. 
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Atesa la conveniència de reforçar i promoure l’associacionisme entre les 
famílies per a que aquestes es puguin fer escoltar, que els seus drets siguin 
respectats i que puguin assolir els seus objectius amb l’ajut d’altres famílies, 
professionals i l’Administració. 
 

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

Primer.- La creació d’un Consell Municipal de Família que, amb una estructura 
similar a la d’altres Consells Municipals, s’encarregui de promoure iniciatives en 
benefici de la família i tractar de manera integral i estructurada les polítiques 
municipals que guardin relació amb la família. 

 
Segon.- Posar en coneixement de tota ciutadania i de les associacions que 

vetllen pels interessos de la família la creació del Consell Municipal de Família, per 
mitjà dels canals ordinaris i els recursos propis de l’Ajuntament. 

 
Tercer.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies i al Parlament de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nuestra moción va dirigida a la creación de un Consejo municipal de Familia a imagen 
y semejanza de los distintos Consejos municipales, como el Consell de Joventut, el de 
la Gent Gran i el d’Infants, con los que cuenta este Ayuntamiento para asesorarse y 
para que puedan tratarse de manera integral los problemas que afectan a la familia. 
Es cierto que en nuestro municipio que atienden parte de las necesidades de la 
familia, estos que acabo de mencionar, pero son, entendemos, visiones parciales, 
visiones enfocadas a un colectivo concreto que tiene sus necesidades y que merece 
tener un Consell ad hoc, pero este, el Consell de Familia, también creemos que hay 
una necesidad y que se trata de focalizar también en las familias, en Sant Cugat es un 
elemento clave en nuestro tejido social la familia, no sólo las personas consideradas 
individualmente. 

 
En estos años de crisis la familia, no hay duda de que la familia ha sido un 

refugio que ha evitado que muchas personas naufragaran. La familia es la célula 
básica de la sociedad y por ello debe gozar de una especial protección. Los grandes 
retos que afronta nuestra sociedad tienen su causa en la familia: la violencia 
doméstica, la proliferación cada vez mayor de problemas en el aprendizaje de los 
niños, los numerosos casos de déficit de afectividad o de respeto entre los jóvenes, el 
envejecimiento demográfico. Es en la familia en donde estos problemas tienen su 
origen y su solución pasa también por la familia, por el fortalecimiento de esta 
Institución, en la que la persona es valorada por lo qué es y no por lo que tiene o por 
lo que consigue y, por lo tanto, puede encontrar el apoyo incondicional necesario para 
enfrentarse con su problema y seguir adelante. La manera de fortalecer la familia es 
dotarla de instrumentos para hacer frente a obstáculos que en el modo de vida 
moderno le presenta, de manera que pueda desarrollarse libremente y el primer paso 
es escucharla, que nos cuenten sus problemas, lo que necesitan, de modo que la 
Administración Pública pueda satisfacer de un modo más eficaz y eficiente sus 
necesidades. Este Consejo debe estar integrado principalmente por aquellas 
entidades que tengan a la familia por su objeto social, por las AMPA’s, por los 
profesionales, psicólogos, abogados especializados y dedicados al apoyo de las 
familias, así como por representantes públicos de la ciudad, en sentido amplio. Si en 
Sant Cugat consideramos necesario dar voz y escuchar a los niños, a los 
adolescentes, a los jóvenes y a los ancianos, mucha más razón de ser tiene crear un 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 79 

 
ESBORRANY ACTA 

Consejo municipal de Familia, donde no sólo escucharán sus problemas y propuestas 
concretas sino también los que superan y engloban los de los que son la familia.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
molt ràpidament per formular dues preguntes: què és família? Qui representa la 
família?, és la segona pregunta. Si em sap respondre i em convenç, li votaré a favor, 
sinó, des del nostre grup no el veiem necessari i, per tant, creiem que hi ha forces 
polítiques, per diguéssim d’alguna manera, promocionar la família i subvencionar la 
família, la que vostès jo crec que tenen en el mapa imaginari, que és la família 
tradicional. Si en la rèplica vostè em convenç, nosaltres votarem a favor, sinó, doncs 
res. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres votarem en contra, no cal que ens intenti convèncer i ho farem perquè no 
ens en fiem gens del que per vostès és el concepte de família. De fet, m’ha preocupat 
molt una cosa que ha dit, lo “de los obstáculos que el modo de vida moderno 
representan” es refereix al meu mode de vida? Per exemple? És un obstacle per la 
família? Bé, nosaltres entenem que el PP no compta quan defineix família a les 
famílies monoparentals, no compta amb les famílies reconstituïdes, amb les 
assemblades, no compta amb les famílies de fet, no compta amb les famílies que 
constitueixen, per exemple, un grup d’amics. Per a nosaltres tot això són famílies i 
considerem tants tipus de famílies com persones i percepcions hi ha. Llavors, com 
que tampoc hem fet un Consell municipal de la Persona, perquè entenem que totes 
les polítiques que fa l’Ajuntament són per les persones, doncs tampoc volem un 
Consell municipal de la Família. Només s’entén que el PP vulgui crear un Consell de 
la Família si és per ajudar només a un tipus de família i llavors això com que creiem 
que no hi ha per on agafar-ho hi votarem en contra. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. La dels amics m’ha agradat molt, Sr. 
Gutiérrez, no l’havia escoltat aquesta encara. Molt bé, Sr. Gómez, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Nosaltres també hi votarem en contra. De fet, creiem que el Partit Popular viu instal·lat 
encara en un patriarcat, m’atreviria a dir, un patriarcat molt ranci. Jo donaré dos 
arguments per a votar-hi en contra: en primer lloc, recordar que els subjectes de dret 
són les persones, no les famílies, així ho entenem les Esquerres, i de fet la 
individualització dels drets és un element social importantíssim fruit de la lluita 
feminista que no volem perdre. Malgrat tot sembla que el PP viu encara instal·lat en 
aquesta visió anacrònica de família, més pròpia de l’època Romana, per no dir 
d’èpoques més properes, que se m’ofendria. Per això, entén que el Consell municipal 
de Serveis Socials doncs no serveix i necessita un Consell de Família. En segon lloc, 
comparteixo amb els companys d’Iniciativa doncs crec que tindríem seriosos 
problemes per a posar-nos d’acord amb el que entenem per família, nosaltres i el que 
entén per família el Partit Popular. La nostra concepció inclou les més diverses formes 
de convivència que es desenvolupen a la nostra ciutat i, en canvi, la família tradicional, 
en la que molt probablement pensa el PP només és una d’elles. Parlaríem de famílies 
monoparentals, famílies formades per dues mares, per dos pares, famílies fruit de 
monogàmies successives, fins i tot, persones que viuen soles, per a nosaltres poden 
ser famílies o, perquè no, convivències comunals, una comuna també és una família 
per a nosaltres i, per això, rebutgem la moció i entenem que no té cap mena de sentit 
un Consell de Família.  
 

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

DE C’s: En relación a la moción que trae a Pleno el Grupo municipal del Partido 
Popular, queremos manifestar en primer lugar que cualquier tema que toque la familia 
es vital para nosotros y sobre todo lo tocante a la dignidad de las mujeres y los 
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hombres y los derechos de los menores y la conciliación familiar. No obstante, ante el 
proyecto que traen los compañeros a Pleno hoy, nuestra postura será la de 
abstenernos, en base a dos líneas argumentales que los demás partidos han 
argumentado de la misma manera. La primera es manifestar la dificultad de crear un 
Consejo en el que se puedan traer a los representantes de las familias del Siglo XXI, 
es decir, el entorno local en el que nos movemos y las normas que rigen un Consejo 
implica que tenga que haber representantes físicos que vengan a la sala y hagan las 
diferentes labores. En este aspecto, no somos capaces de visualizar quienes serían 
esos representantes para traerlos aquí, en Sant Cugat. Y el segundo argumento, toma 
su base de esta reflexión, de la primera, es decir, la Europa del Siglo XXI, en este 
sentido, los compañeros han hablado de lo que es su visión de la familia, yo creo que 
más allá de que los Grupos políticos podamos tener una visión u otra, la propia 
sociedad, el mundo occidental y la Europa del Siglo XXI se encuentra en una realidad 
que sociólogos, científicos y juristas están presenciando, que no es otra que el 
concepto de una familia que ya es un ámbito extraordinario el que acoge. Todas las 
bases que perfilaban el concepto de familia en el sentido histórico, han dejado de 
existir, aquellos pilares como las relaciones heterosexuales o el matrimonio, ya no son 
lo único que constituye la familia. El concepto de hogar queda desdibujado por un 
mundo que la comunicación hace que haya familias que puedan estar separadas a 
1.000 kilómetros de distancia, o que haya amigos, como ha señalado algún 
compañero, que comparten piso, a los que ya se les está dando el tratamiento de 
familia. No obstante y para el futuro inmediato será bienvenida cualquier otra 
propuesta que pueda ser más factible y que abarque todas las opciones de familias.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, jo vull, primer, agrair al Partit Popular que faci aquesta moció, que a mi és una 
moció que em fa il·lusió, fins i tot de defensar. M’ha agradat quan el Ramon ha dit lo 
dels amics, la cara de l’Àlvaro ha sigut molt explicativa del xoc, diguéssim, conceptual 
que hi ha en aquest Ple. Sí, la meva cara també. Jo anava a dir el mateix en realitat, a 
mi m’ha fet gràcia veure reflectit l’horror, amics! Com? Bé, quan vàrem llegir la moció 
una mica també vàrem caure en aquest lloc comú que estem expressant la majoria 
dels regidors, que és que per generalista diguéssim que perd una mica el sentit, quan 
intentàvem esbrinar quins són els objectius estratègics de la..., no? Hem d’enfortir per 
la consecució dels objectius estratègics de la família, els objectius estratègics que 
pugui tenir la seva família de la meva, és que jo crec que no en compartim ni un, apart 
dels objectius estratègics en si. A l’hora de pensar, doncs, qui formaria part d’aquest 
Consell, així doncs sent una mica jocosos havíem pensat que tindria una extensió tan 
gran com un Consell de Persones de Sant Cugat, un Consell de Persones que viuen 
juntes, un Consell de Persones que caminen de peu o Consell de Persones al final, o 
sigui, és tan transversal i tan poc específic i les estratègies són tan poc definides i els 
objectius comuns són tan inexistents doncs que ens semblava un mica massa, massa 
generalista. A nosaltres, primer una petita acotació: vostè ha comentat abans que la 
violència es du al si de la família i, per tant, és culpa de l’estructuració d’aquesta 
Institució, no, la violència domèstica és culpa del masclisme, la família és el recipient 
on es dóna lloc. A nosaltres la família com unitat de convivència econòmica, que és el 
que ha sigut al llarg d’antropològicament i socialment, no ens interessa especialment, 
sí que ens interessa precisament la noció que tenen vostès, que és el paper històric 
de model rígid que vostès defensen i que tradicionalment doncs ha traspassat valors, 
especialment hetereopatriarcals, especialment de desigualtat d’oportunitats entre 
homes i dones i els diferents membres de la pròpia família. Nosaltres els recomanem 
que obrin el seu concepte de família, que obrin aquest armari, que obrin el concepte 
de família que és molt tancat i que el vulguin plantejar molt obert i que intentin buscar 
unitats una miqueta més concretes d’unió. Gràcies. Votarem en contra. 
 

. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: Després 
de llegir la moció, voldria destacar que efectivament Sant Cugat és una ciutat 
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orientada a les famílies i on les polítiques adreçades a cobrir les múltiples necessitats 
són una prioritat per l’equip de Govern, però actualment l’Ajuntament de Sant Cugat ja 
té en compte aquestes necessitats, les necessitats de totes les famílies 
santcugatenques i ho fa, permeti’m dir, més enllà de l’àmbit assistencial, que és el que 
proposa la moció i ho fa des de la transversalitat. Per tant, donem resposta a les 
necessitats de les famílies, des del disseny urbanístic de la ciutat, des de la protecció 
del Medi Natural, des de la mobilitat, el manteniment i l’accessibilitat de la via pública, 
des dels Serveis Socials, des de l’esport, des de la cultura, des de l’educació i diria 
que totes i cadascunes de les àrees municipals tenen en el seu eix d’actuació als 
santcugatencs, les santcugatenques i les seves famílies i pensem que ha de ser des 
de la transversalitat la única manera de poder donar una resposta integral i 
estructurada tal com deia vostè a la moció, perquè hi ha multiplicitat d’àmbits implicats 
en atendre les necessitats de les famílies i així és com ho estem fent. Però pel que fa 
a la representativitat que vostè exposa a la moció i la participació en un Consell 
específic, també volem destacar que les taules centrades en l’àmbit, les taules de 
participació centrades en l’àmbit de les persones en les que es promou el diàleg, es 
promou la reflexió de ciutadans santcugatencs i de professionals que treballen en 
diferents col·lectius es treballa sobretot des de la perspectiva de les famílies i dels 
nuclis de convivència i s’escolta a les famílies, s’escolta des del Consell dels Infants, 
des de la Taula de la Gent Gran, des de la Taula per les Persones amb Discapacitat, 
des de la Taula per Persones amb Mobilitat Reduïda, des de la Taula de Persones 
amb Malalties Neurològiques, des del Consell Escolar Municipal, des del Consell 
Sectorial d’Esports i des de la Taula de Salut Mental. Tots aquests, són espais de 
participació existents on es debat, s’intercanvia i es treballa per a donar a conèixer la 
situació de diferents col·lectius, de les persones vexades i de les seves famílies i 
representar i defensar els drets de tots i col·laborar en la millora social o en la creació 
de recursos i, per tots aquests arguments doncs votarem en contra. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Benejam, té la paraula. Aquest Ple 
també és una gran família però intentem anar de pressa per anar acabant el temps 
com toca.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Sempre m’ho diu a mi. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Miri, escolti, és casualitat. Això també ho diuen 
alguns de les famílies que sempre els toca a ells el rebre. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Sóc especialment lent quan llegeixo? Llegeixo molt? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Vinga, endavant. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
li voldria comentar al Sr. Soler, que m’acaba de preguntar expressament què 
significava per a mi família i d’això dependria el seu vot a la moció. Família per a 
nosaltres és, li donaré exemples, no li diré què és la definició de família, perquè això ja 
ho defineix el diccionari. Família és per exemple una parella casada, família és una 
parella no casada, família és una parella sense fills, una parella amb fills. He dit 
parella. I bé, d’aquí hi ha altres derivacions. O sigui, el Consell de Família no està 
destinat a un model de família només exclusivament. D’acord? vostè entendrà els 
models de família que vulgui, per tant, pot proposar el Consell de Família que hi hagi 
propostes en els models de família que vostè entengui convenient. Amb això no ens 
fiquem, o sigui, no estem entrant i precisament el to generalista de la moció que deia 
la CUP, és precisament, per a que tothom pugui intentar encabir els models de família 
que cregui convenient. Precisament el que no fem és encotillar el model de família 
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amb una forma d’entendre-ho, que serà les que vostès suposen de nosaltres o no 
serà, perquè vostès fan suposicions que també estan infundades. El Ramon deia que 
per a ell també la família són els amics, bé, per a mi no, per a mi els amics són els 
amics i la família és la família, són coses diferents, pots estimar a un amic igual o més 
que a un familiar, perquè la família també és veritat que et ve donada i als amics els 
esculls. Bé, per això, que pots estimar-los molt però són els teus amics no són la teva 
família, carai! Pots estimar-los més que a la teva família, inclús. I amb lo de la vida 
moderna, que deies tu, que tampoc entenies que ja ho veies des del costat sectari, al 
nostre entendre, els problemes de la vida moderna són, per exemple, la conciliació 
familiar, entre feina i vida a casa i l’educació dels fills, bé, doncs aquest és un 
problema de la vida moderna i això passa i s’ha d’arreglar i s’ha de fer polítiques des 
d’aquest punt de vista, no vulguis veure tres peus al gat perquè no n’hi ha. D’Esquerra 
diu que vivim instal·lats nosaltres, el Partit Popular, en èpoques anteriors, i jo li diria 
que el concepte de família és un concepte atemporal, no és un concepte temporal que 
ara és així o ara és aixà, la família és la família, i sempre ha sigut així i sempre serà 
així, vostè ho entendrà com vulgui, però l’amistat també és un concepte atemporal, 
fent referència al que deia el Ramon i son coses que sempre existiran. La CUP feia 
referència, bé, feia certa una mica de burla del perquè s’ha presentat la moció i dels 
tipus de família i dels tipus de coses que podien ficar-se i tal, fent una mica de conya, 
està molt bé, però precisament no és cosa per fer broma. Entenem nosaltres que hi 
ha moltes necessitats a Sant Cugat, les famílies són un nucli que està molt present a 
la nostra societat, diria que és el més tangible i, per tant, s’ha de cuidar i s’ha de fer 
polítiques des del punt de vista de la família, en el sentit ampli, no ens estem 
encotillant. I també ha dit que la violència és culpa dels masclisme, la violència de 
gènere o la violència familiar d’alguna forma, és culpa del masclisme? Crec que ho ha 
dit així textualment. Però clar, és que nosaltres quan fèiem referència a aquests 
problemes no ens referíem a aquest tipus de problemes, hi ha violència derivada del 
masclisme, evidentment, però hi ha un altre tipus de violència, hi ha nens que viuen a 
cases i són maltractats per persones que són familiars seus i això és un tipus de 
violència que no és masclista, perquè també són les mares a vegades, hi ha mares 
culpables d’aquest delicte que és el maltractament a infants. I agraeixo les paraules 
de la representant de Convergència perquè han sigut en un to, diria jo, molt més 
coherent, normal, que la resta de Grups, excepte la del PSC, que el que ha fet és 
demanar més informació, que ho trobo perfecte i de fet, amb el tema del Consell de 
família, nosaltres creiem que totes aquestes Taules de treball en aquests temes 
haurien d’estar dintre del Consell de Família, perquè precisament el Consell de 
Família, la família està formada per tot aquest conjunt de persones que individualment 
considerades són els joves, els nens, la gent gran i formen part tots del Consell de 
Família.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sr. Benejam. Els demanaria, Sr. Soler, 
molt breument, però recordin que tenim molts punts a aprovar en el plenari d’avui i 
encara no els hem abordat, per tant, anem limitant, per favor, les intervencions i no 
aportem coses de nou. Sr. Soler, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
molt breument, per dir-li al Sr. Benejam que no m’ha convençut, però que també 
forma part de la seva base ideològica i, per tant, no és del nostre interès fer cap tipus 
de burla en el sentit de que presentin vostès aquesta moció, senzillament no la 
compartim i, per tant, no hi votarem a favor.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       1 (PP) 

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

        no adscrit) 
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Abstencions:      3 (C’s) 
 

16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC PER A LA INCLUSIÓ 
DE CLÀUSULES SOCIALS EN ELS PLECS DE CONDICIONS PER 
L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS EXTERNALITZATS DURANT EL MANDAT 2015-
2019. 
 

En el context actual on les externalitzacions dels serveis públic són una 
constant i on també les lleis permeten que per a contractes d’obres i serveis les 
empreses puguin subcontractar fins a un tercer nivell, observem que es produeix una 
pèrdua de  control  sobre les tasques i llur procediment, limitat només als objectius 
contractuals de la licitació o a les liquidacions parcials de possibles obres. Així mateix 
es fa palès en masses casos l’absolut desconeixement per part de l’Ajuntament de les 
condicions laborals de les treballadores d’aquestes empreses o de com i en quin estat 
realitzen les seves jornades de treball. 
 

En aquest marc de lliure mercat que no compartim en absolut, es fa molt 
evident com els drets laborals de les treballadores reculen de vegades fins a límits 
vergonyosos. Masses empreses amb l’ únic fi del guany econòmic deixen de complir 
amb les obligacions en vers la salut o els drets laborals de les seves treballadores que 
presten el servei a la nostre comunitat i no es veuen emparades pel seu consistori. 
 

Atès que recentment es va aprovar la nostre moció per realitzar un estudi sobre 
la precarietat laboral a la nostre ciutat, estudi que ha d’identificar les condicions 
laborals i contractuals precàries que es donen a Sant Cugat, amb l’objectiu d’identificar 
les principals problemàtiques i emprendre les mesures necessàries en el pla de les 
polítiques públiques dependents de l’Ajuntament. 
 

Atès que tenim legitimitat, potestat i el deure de vetllar per la situació laboral de 
les ciutadanes de Sant Cugat i que aquest deure ha de estar fonamentat per un 
principi d' exemplaritat amb la voluntat constant de tenir cura de les persones que 
treballen a la Vila i per la Vila. 
 

Atès que definim les clàusules socials com la inclusió d’aspectes de política 
social en els processos de contractació pública. La incorporació de criteris socials en 
les licitacions formen part del concepte més ampli de contractació pública sostenible 
—CPS—, que integra aspectes socials, ètics i ambientals. En conseqüència, 
mitjançant els contractes públics podem dur a terme diversos objectius de política 
social, entre els quals, i a tall d’exemple, es troben: medi ambient, inserció sociolaboral 
de persones en situació d’exclusió social, discapacitat, qualitat en l’ocupació, 
estabilitat laboral, millora de les condicions salarials, igualtat efectiva entre dones i 
homes, conciliació entre la vida laboral, personal i familiar, seguretat i salut  laboral, 
accessibilitat per a totes les persones, comerç just, contractació d’empreses d’inserció 
i centres especials d’ocupació, preferències a entitats socials o solidàries, prevalença 
de la qualitat social en l’execució dels contractes, etc. 
 

La Generalitat disposa d'una eina consultiva titulada “guia per a la inclusió de 
clàusules contractual de caràcter social”, revisada l'octubre de l'any 2014: 
 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/banners_jcc
a/doc_11061744_1.pdf 
 

Atès que ja tenim l’aplicació d'aquestes clàusules al punt 21A del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el contracte de recollida de residus i 
neteja viària de Sant Cugat del Vallés; 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/banners_jcca/doc_11061744_1.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/banners_jcca/doc_11061744_1.pdf
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“Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per 
les empreses o entitats que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, 
demostrin tenir en la seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al 
2 %, amb preferència del licitador amb major percentatge de treballadors fixos 
discapacitats, o be es comprometin a contractar al menys un 25% dels treballadors de 
nova incorporació entre treballadors en situació d’atur del municipi, amb preferència de 
llarga durada, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més 
avantatjoses des del punt de vista d’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte, 
tot això de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 6a de la LCSP”. 
 

Atès que  les  condicions laborals justes repercuteixen en la qualitat del servei i 
de l’usuari. 
 

Atès que en aquest àmbit, trobem imprescindible el compliment de les següents 
condicions: 

  

- Complir la Llei general de discapacitat, llei que substitueix l’anterior LISMI 
(contractació del 2% de persones amb algun tipus de discapacitat per part 
d’empreses públiques o  privades amb més de 50 treballadors). 

- Condicions laborals iguals pels treballadors de l’empresa, i pels subcontractats, 
sense distinció de gènere i en relació a les condicions laborals d’un treballador de 
l’Ajuntament amb les mateixes responsabilitats. En tot cas, caldria establir criteris 
com: 

 
o Retribucions per sobre el sou mínim interprofessional (SMI) (caldria mirar 

convenis existents). 
o Percentatge de contractes indefinits (evitant empleats provinents d’ETTs, etc). 
o Torns de treball en horaris raonables, si quelcom es pot fer de dia i no en 

festius, doncs millor, per conciliar vida laboral i familiar. 
o Torns i condicions d’hores extres i vacances raonables. 
o Equipaments de protecció de qualitat per sorolls, gasos, cops, ergonomia, 

condicions meteorològiques pels empleats. 
o Incloure clàusules que assegurin l’equiparació de la retribució i la presència de 

dones i homes en les empreses adjudicatàries de contractes i serveis 
municipals. 

 
Atès que en els plecs de condicions de les licitacions públiques per a prestar 

una determinada obra o servei així com a les condicions generals que s'estableixen a 
les licitacions de les concessions administratives s'explicita només de forma genèrica 
l’obligació de complir la legislació vigent que garanteix una correcta prestació del 
servei i l’obligatorietat de que es segueixi en tot moment el marc legislatiu adient a 
cada cas i en qualsevol cas l’ajuntament té una responsabilitat directa en les 
condicions laborals de les empreses adjudicatàries. 
 

Atès que no existeix un canal de comunicació permanent clar i directe per a que 
les treballadores de les empreses que treballen sota l’àmbit municipal puguin fer servir 
per parlar amb l’Ajuntament i per evitar arribar a situacions de conflicte laboral o de 
vulneració de la vigilància de la salut. 
 

Atès que l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals sobre la 
Coordinació d’Activitats Empresarials es limita a establir una sèrie d’intercanvis de 
documentació entre empresa i els departaments del consistori destinats només al 
compliment de responsabilitats legals més que a controlar les situacions de risc que 
poden presentar-se per la concurrència d’activitats. 
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Atès que si no existeix aquest possible canal de comunicació amb les 
treballadores de les concessions administratives, en el cas de les subcontractacions 
que per llei poden arribar fins a un tercer nivell, el control sobre les condicions laborals 
de llurs treballadores és encara més difícil. 
 

En base a aquests arguments, el grup municipal de  la CUP-PC proposem 
els següents acords:  

  
1r.- Crear una comissió sobre contractació pública responsable amb criteris 

socials (laborals, preventius) i ambientals. Aquesta comissió té l’encàrrec d’elaborar un 
document que estableixi els criteris socials i ambientals que s’han de complir en la 
contractació pública municipal. 
 

2n.- Que l’Ajuntament de Sant Cugat es comprometi a incloure les clàusules 
socials que ha treballat en tots els contractes de licitació en base a les seves 
competències, que inclogui clàusules socials en les bases de convocatòria i en els 
criteris d’adjudicació dels nous contractes de serveis externalitat així com consti en el 

mateix plec de forma explícita que les empreses prestatàries compliran en tot 
moment les legislacions i normatives laborals i sobre la prevenció de riscos i vetllarà 
per la salut de les treballadores.  
 

3r.- Així mateix l'Ajuntament de Sant Cugat crearà un canal obert per a rebre 
qualsevol demanda de mediació o denuncia per part de treballadores afectades 
essent conseqüents al text de l’articulat de la LPRL sobre coordinació d’activitats 
empresarials. I actuarà de forma efectiva donant cobertura legal a les afectades 
responsabilitzant i actuant en conseqüència si s’escau a fi de que l’empresa 
responsable hi posi remei a risc de perdre la concessió o el contracte d’obra i servei. 
Serà responsabilitat de l’Ajuntament vetllar per a que les treballadores contractades 
per concessions o per contractes d’obres i serveis tinguin fàcil accés a les persones 
encarregades per exercir la tasca d’enllaç i que se’ls garanteixi l’anonimat. 
 

4t.- S’informarà a totes les empreses que actualment presten serveis per 
l’Ajuntament de Sant Cugat dels acords d’aquesta moció, que hauran de fer saber a 
les plantilles corresponents. 
 

5è.- Aquest protocol es mantindrà en tots el casos i graus de subcontractació 
essent d’obligat compliment informar en tot moment a l’Ajuntament quines empreses 
subcontractades i en quin nivell presten obra o servei a la comunitat a fi de poder 
coordinar la tasca de prevenció. 
 

6è.- Reclamar al Parlament i a la Generalitat de Catalunya la inclusió en la Llei 
de Governs Locals, que ara està en tràmit parlamentari, de les normes adients per tal 
d’incloure clàusules socials en tots els contractes signats entre l’Administració pública i 
proveïdors. 
 

7è.- Informar d'aquests acords a les entitats i associacions del tercer sector de 
Sant Cugat  per tal que puguin participar i ser beneficiaris d'aquesta proposta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Val, d’acord, serem molt breus amb consideració amb tots plegats. Bé, presentem 
aquesta moció amb la voluntat d’aprofundir en el camí iniciat arrel d’una moció d’ICV-
EUiA l’any 2014 i veient doncs que és possible, efectivament, i que s’ha fet bona feina. 
En aquesta ocasió també volem donar-li les gràcies a la Gerent per tota la informació 
que ens ha facilitat i el seguiment de les clàusules implementades i que sota el criteri 
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aquest d’exemplaritat que pensem que les administracions han d’ostentar doncs han 
aplicat criteris socials, però pensem que l’espectre es pot ampliar una mica més, 
veient, per tant, lo fructíferes d’algunes experiències que, a més, hem encapçalat com 
administració, proposem uns acords que són senzills però són una mica més 
ambiciosos. En aquests acords, bàsicament, estem en la consolidació d’aquestes 
clàusules, proposem ampliar-les a totes les licitacions, així com crear una Comissió de 
Seguiment d’aquestes clàusules socials, que com us deia, nosaltres les mirem des 
d’una perspectiva, des d’un espectre una mica més ampli que només el de la inclusió-
exclusió social o gent amb disfuncionalitats. Creiem en fer una Comissió sobre la 
Contractació Pública, creiem que hi hagi un ens en que les empreses que estan 
licitades o subcontractades directament per l’administració, els treballadors d’aquestes 
empreses puguin adreçar-se directament a l’Ajuntament, fent vàlua d’aquesta 
responsabilitat i posar sobre la taula si algun dels compromisos laborals o hi ha algun 
tipus d’incompliment en matèria de salut laboral o de riscos laborals o en general de 
drets laborals. I finalment, doncs plantegem així com a novetats interessants i que per 
això enteníem que valia la pena de mantenir aquesta moció és que s’informi a les 
empreses que actualment presten serveis per a l’Ajuntament ni que fossin les 
licitacions anteriors a la pròpia inclusió de clàusules socials.  
 

. REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres amb aquesta moció creiem que el tema de les clàusules de serveis 
externalitzats per contractar és un tema complicat perquè cada vegada que estem 
introduint aquest tipus de qüestions estem limitant una mica la concurrència perquè hi 
ha empreses, a lo millor, que no compleixen aquests tipus de requisits que els estem 
exigint, però que són les empreses idònies per donar determinat servei a l’Ajuntament 
i, per tant, nosaltres creiem que sí que és veritat que des de les administracions s’ha 
d’adoptar una política d’exemple i d’exemple que serveix per a les altres empreses per 
anar incorporant a persones que tinguin, per exemple, discapacitats, sinó mai es faria. 
I nosaltres el que entenem que sí que és veritat que s’ha de fer, s’ha d’adoptar una 
actitud exemplaritzant però sense que això limiti la lliure concurrència als concursos 
públics, per tant, s’ha de trobar un equilibri. Nosaltres votarem a favor, però en tenem 
que en la regulació que es faci de tota aquesta qüestió s’ha d’anar en compte de no 
passar-se.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres hi haguéssim afegit també no només clàusules per consolidació de les 
clàusules socials sinó de justícia laboral, és a dir, de mantenir aquesta justícia laboral, 
tot i així va en consonància amb moltes altres propostes que s’estan fent als diferents 
nivells de l’administració, ho creiem encertat i que per això nosaltres li donarem 
suport. 
 

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

EUiA: Nosaltres també donarem suport a aquesta proposta perquè considerem que 
aposta per introduir a les contractacions que fa l’Ajuntament unes clàusules, que per 
exemple, són importants per fer-les més justes i més adequades a les condicions 
actuals i perquè van en el mateix sentit que ja ha esmentat la Núria del 2014. 
Nosaltres pensem que es va fer un pas important quan en l’anterior legislatura es va 
apostar per introduir aspectes socials a les clàusules administratives dels contractes 
de l’administració, en la possibilitat de fer contractes reservats a centres especials, 
empreses d’inserció laboral o entitats sense ànim de lucre. No obstant, pensem que 
aquesta moció va una mica més enllà i proposa aspectes que potser en aquesta 
reglamentació no teníem en compte, com poden ser considerar els salaris de 
l’empresa contractada, el tipus de contracte, la distribució de feines, la protecció dels 
riscos laborals, la igualtat de gènere, etcètera. I finalment, creiem que per a nosaltres 
és important definir el paper que l’administració ha de tenir en cas de conflicte entre 
l’empresa contractada i els treballadors i treballadores que té, com hem tingut alguns 
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exemples a casa nostra i no sembla de rebut doncs que evidentment l’administració 
se’n renti les mans o només hagi d’intervenir quan vagin mal dades. Per tant, 
nosaltres pensem que aquesta moció dóna criteris per fer això i fer-ho d’una manera 
adequada.  
 

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

MES: Bé, com pot entendre i com es va fer al debat el 2014, nosaltres estem a favor 
del contingut de la moció, no sense dir-los que allà a la Comissió Informativa ens van 
quedar una sèrie d’interrogants atès la instrucció, la informació que va donar Gerència 
sobre determinats aspectes, allò de crear una Comissió però ja hi és la Comissió, o 
sigui, ens han quedat una sèrie de dubtes, un era l’acord 1) sobre aquesta Comissió, 
se’ns diu que ja està feta, el 2) sobre l’explicitació en els plecs, ja se n’han fet en 
alguns casos i en altres no, sobre un consell, que diuen que hi ha la creació d’un canal 
que diu que en alguns casos, o per exemple, el 2010 ja està obert i també sobre 
informació a les empreses sobre les clàusules que haurien de vetllar, clàusules per 
salvaguardar els drets dels treballadors i les treballadores. Per tant, aquests fets ens 
porten potser a una conclusió de que ens falta determinada informació i també és un 
tema de creença. S’ha fet la Comissió o no s’ha fet la Comissió? Avia’m, a qui 
creiem? S’ha fet? Algú sap si s’ha fet la Comissió o no s’ha fet? En tot cas, sí que hi 
ha una sèrie d’acords que entenem que superen la moció realitzada el 2014 i el nostre 
Grup, amb els interrogants que tenim i que és possible que es resolguin ara des del 
Govern, doncs evidentment som a favor de tots els conceptes que estan aquí i si ja es 
fan doncs com que ja es fan doncs ja votem igualment que sí. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, sí, i tant, perfecte, com que ja es fan, votarem 
que sí.  
 

. TINENT D’ALCALDE SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Bé, la veritat és que a nosaltres ens sap greu que el debat transcorri amb la sensació 
de que no s’estan fent coses però igualment podem votar a favor la moció, perquè si 
s’estan fent coses el que hem de fer és aprofundir en el treball en el si de la Comissió 
de Contractació Responsable o aprofundir encara més en totes les Directives que es 
marquen des d’instàncies superiors i que des de l’Ajuntament estem complint. Les 
noves Directives de contractació de l’any 2014 que són europees i que s’estan 
transposant i que estan parcialment d’aplicació des de l’abril de 2016, fomenten 
moltíssim la contractació socialment responsable i distingeixen els contractes de 
serveis a les persones de la resta dels contractes de serveis. Això ho dic perquè fins 
fa poc els Tribunals no ajudaven gaire a la introducció d’aquestes clàusules socials, 
però ara, a partir d’aquesta transposició d’aquestes directives hi haurà molta més 
llibertat i també ens atrevim a dir, atreviment a l’hora de posar clàusules socials donat 
que també s’estan produint canvis de regulació normativa arrel d’aquestes Directives. 
Hi ha una guia de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’any 2014, 
que s’està actualitzant, això ho ha dit la mateixa Generalitat, perquè han aparegut 
noves clàusules socials. La Generalitat ha elaborat l’any 2015 un informe sobre 
l’aplicació d’aquestes clàusules socials, i més enllà d’aquest informe ha elaborat un 
Codi de Bones Pràctiques en els serveis d’atenció a les persones de l’any 2015. La 
setmana passada precisament es va presentar a tot el Sector Públic i l’Ajuntament de 
Sant Cugat està complint la majoria, per no dir gairebé tots aquests elements de 
bones pràctiques en els serveis d’atenció a les persones, que inclouen aquestes 
clàusules socials. Per exemple: que el preu no superi el 40% de la puntuació, que 
l’establiment d’un llindar de puntuació tècnica per a poder passar a la fase següent de 
l’oferta econòmica, aquesta limitació, la puguem utilitzar a tots els contractes d’obres i 
a tots els serveis d’una grau de certa complexitat, valorar com a criteri d’adjudicació 
els procediments seguits per a garantir l’estabilitat del personal, ús de clàusules 
socials com a condició especial d’execució, etcètera, etcètera. En aplicació de la 
regulació d’aquestes clàusules socials dins les Directives europees la Generalitat en 
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aquests moments està elaborant un projecte de llei que reguli els contractes de 
serveis a les persones. El Codi de Bones Pràctiques que citava abans serà la norma 
de partida d’aquesta avantprojecte. Tots els contractes de l’Ajuntament incorporen de 
manera fixa la clàusula, la dissetena o la dinovena, segons el plec de les nostres 
propostes de contracte, que estableix la preferència en l’adjudicació del contracte en 
cas de desempat a empreses que acreditin tenir a la plantilla, discapacitats o 
persones en risc d’exclusió social. En la moció es fa referència a aquest tema en el 
tercer atès de la segona pàgina, per exemple. Tots els contractes de l’Ajuntament 
també incorporen l’obligació del contractista de complir amb les disposicions legals 
vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. És la 
clàusula 28a del nostre contracte i, per tant, no cal preveure-ho com diu la moció en el 
punt segon de l’últim full. Creiem que aquesta moció, francament no està actualitzada. 
Vàrem donar informació a la Comissió Informativa, es va dir que es valoraria aquesta 
informació i ara es pretén acordar i una miqueta per inèrcia dient que estaria bé votar-
la igualment, però insistim en que tot això ho estem complint, es vol acordar una sèrie 
d’accions que des de fa molt de temps l’Ajuntament ja està aplicant i, fins i tot, com 
Ajuntament anem més enllà de les normatives actuals. És un tema que sempre 
necessita millorar, que es pot anar revisant constantment, però insistim que tenim una 
Comissió de Contractació Responsable amb una representació de l’oposició, en 
aquest cas la mateixa Sra. Roser Casamitjana. L’equip de Govern, evidentment, com 
a responsabilitat tenim que els contractes que s’aprovin responguin a criteris de 
justícia social, de respecte mediambiental i d’eficiència i eficàcia econòmica, així ho 
estem fent i així ho volem seguir fent. Jo ara faré una mica de Pere Soler i diré que els 
agrairíem que deixessin aquesta moció sobre la taula atès aquesta llarga explicació 
de compliment amb escreix de tot el que significa la contractació social. Nosaltres en 
cas contrari, entenent que aquesta és una moció que no està actualitzada votaríem en 
contra. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, motes gràcies per les explicacions, també amb la documentació hem pogut anar 
al detall del conjunt de licitacions que s’han fet el 2016 i més o menys una certa síntesi 
del que s’havia fet el 2015. El que no he volgut entrar en profunditat per allò del temps 
d’abans, però el que els deia del prisma de les clàusules socials ampliades 
precisament pensàvem que passava per aquesta Comissió i no només de tècnics, i no 
només de cara a electes, sinó d’agents solvents en matèria laboral, en matèria de 
precarietat, perquè a vegades vostès saben que hi ha coses que són perfectament 
legals però que cronifiquen la precarietat, per exemple, no sé, per dir un exemple, bé, 
no, no diré exemples que em fico en jardins, però és igual, en treball precaritzat, 
treball per hores concretes, un treball que se sap que és continu, que és de docència, 
per exemple, d’investigació, que només es treballa a aquella hora i això es fa en molts 
llocs; entitats del Tercer Sector que tenen convenis i llavors de la plantilla no tenen 
ningú en el conveni que els tocaria. No, no, no és el nostre cas com Ajuntament. Jo el 
que els estic proposant.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Calvet, deixi la Sra. Gibert. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
És molt impetuós i a mi em despista si no em deixa acabar. Nosaltres el que 
proposem, no estem fent una esmena a la totalitat, no estem dient s’està fent mala 
feina, al revés, estem dient, d’acord està enfilada l’agulla, però entenem que hi ha 
clàusules socials que són igual de necessàries, no només la de l’exclusió, diguéssim, 
a persones amb disminució i demés, que és que és molt evident, que és molt flagrant i 
que gairebé hauria de ser normativa, sinó d’altres que necessiten d’una correcció 
política també, d’una correcció política en el sentit d’una discriminació positiva que no 
s’estan aplicant o no s’apliquen perquè els tècnics no consideren que siguin de valor i, 
per tant, som els polítics que hem de dir, escolta posem l’accent en això. De les 41 
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licitacions que s’han fet en aquest 2016 hem pogut veure que ni la meitat tenien 
clàusules socials. Llavors, no només de les clàusules socials que hem pogut trobar, 
que n’hi ha que són molt interessants i molt bones, però per exemple, de les d’afavorir 
les condicions laborals actuals, això vol dir, Pla d’Igualtat, buscar la conciliació, que 
són coses molt polítiques, que ens farien estar un pas per davant de la pròpia 
legislació, només n’hi ha 2 de 42. Per tant, nosaltres els proposem, fem aquesta 
Comissió, fem-la més àmplia, convoquem als Sindicats com deia la moció, que 
després no es va acabar fent, es va integrar una taula amb només tècnics, intentem 
ser avantguardistes, ho sento, però en qüestió de qualitat laboral. 
 

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

EUiA: No, només un petit aclariment per potser les paraules del Sr. Damià Calvet. 
Efectivament jo formava part com a partit de l’oposició d’aquesta Comissió i jo recordo 
perfectament el protocol que ens va donar la Gerent, que jo em vaig llegir, que vàrem 
signar, etcètera. Jo m’he tornat a repassar tota la documentació que ha enviat la Sra. 
Carme Oliver, arrel d’aquesta moció precisament, i sincerament jo crec que en 
aquesta moció es pretén fer coses que no estan o jo no he sabut entendre, o no estan 
explicitades en el protocol i en el document que es va signar en el seu moment, i que 
jo vaig signar també. D’acord? Per tant, jo entenc que el que jo vaig signar era la 
inclusió de clàusules socials, especialment per afavorir empreses que tinguessin 
persones amb una certa diversitat funcional o etcètera, però em sembla que no estava 
especificat o almenys jo no ho vaig interpretar així i no ho he sabut veure quan m’ho 
he repassat que hi haguessin alguns aspectes que vostè ha citat ara que ja s’estan 
fent, i jo no dic que no s’estiguin fent, però que jo no vaig interpretar que estiguessin 
allà. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Molt breument, perquè si bé és possible que de la lectura de la documentació no 
s’hagi entès bé coses que s’estan fent i també que en aquesta moció es poden 
demanar coses que ens facin anar una passa més endavant, també és cert que en 
aquesta moció hi ha coses que ja estem fent i que se’ns demana que fem. Aleshores 
aquí hi ha una certa disfunció del redactat de la moció, perquè vostè diu, “no és que 
fem una esmena a la totalitat”, però clar, quan es demana i es reitera coses que ja 
estem fent, doncs aleshores sí que francament, fa de mal aprovar aquesta moció, 
perquè la majoria de coses que s’expressen en aquesta moció ja les estem fent. 
Llavors, d’aquí venia la voluntat una miqueta de treballar a partir de la informació que 
va donar la Gerent en Comissió, doncs alguna proposta que ens faci avançar, però 
ens faci avançar realment, tutelat per totes les forces polítiques d’aquest Ajuntament, 
però reitero, quan en la pròpia moció ens demanen, s’exigeixen coses que ja s’estan 
fent, doncs insisteixo, fa de mal aprovar. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Una petita cosa, Damià, aquesta moció la vàrem entrar en temps i forma adequades, 
nosaltres haguéssim estat perfectament disposats a acceptar esmenes en el cas que 
les hagués fet el Govern, com en moltes ocasions, fa de dir, doncs això ho teníeu mal 
entès, això ja s’està fent. No tenim cap intenció d’aprovar la nostra esmena. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, volia parlar? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
igual, és igual, no parlo, no intervinc. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No hi ha més intervencions? Podem doncs 
passar a l’aprovació? 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:     10 (CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i PP) 

Vots en contra: 11 (Convergència) 

Abstencions:      4 (C’s i regidor no adscrit) 
 

17.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES SOBRE LES 

TITULITZACIONS DE LES HIPOTEQUES I ELS DESNONAMENTS QUE 

PROMOUEN ELS BANCS EXECUTANT HIPOTEQUES QUE VAN SER 

TRANSFERIDES A FONS DE TITULITZACIÓ. 
 

ATÈS que el procés de titulització es va iniciar a l'Estat espanyol amb la Llei 
2/1981, 25 de març, de regulació del Mercat Hipotecari i es va consolidar amb la Llei 
19/1992, de 7 de juliol, sobre Règim de Societats i Fons de Titulització Hipotecària i va 
aconseguir el seu major auge l’any 2007, any en el qual les titulitzacions van sumar al 
voltant de 140.000 milions d'euros. 
 

ATÈS que com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han 
aplicat a tot tipus de crèdits, especialment a les hipoteques, s’ha generat una greu 
confusió i, per tant, absoluta indefensió per part dels hipotecats.  
 

ATÈS que les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni 
de l’entitat bancària dels crèdits signats entre aquesta i els seus clients. Mitjançant els 
mecanismes financers els bancs transfereixen aquests préstecs hipotecaris, però en 
segueixen actuant com a titulars, tant en la seva relació amb els clients com en via 
judicial.  
 

ATÈS que titulitzar és una forma de finançament que suposa la transmissió dels 
drets de crèdit a tercers, amb tots els riscos per als inversors, però són les entitats 
financeres que van subscriure l’escriptura de préstec hipotecari les que inicien 
execucions hipotecàries com si fossin la part creditora de la relació contractual, 
mancant, no obstant això, de legitimació activa per a això. Assumeixen una aparença 
de legalitat, com és la inscripció registral, però hi ha una manca de validesa quan ja 
s’ha transmès el crèdit. La funció  dels  bancs  o  caixes  ha  passat  a  ser  la  de  
mers  administradors  dels cobraments  que  origina  el  préstec,  tal  com  consta  en  
els  fullets  d’emissió: cobrar  quotes  mensuals  i  transferir-les  al  fons  de titulització,  
obviant  que  el nou creditor és el titular del bo. 
 

ATÈS que la llei  permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència 
d'aquestes inscripcions en el registre de la propietat, extrem que han utilitzat les 
entitats  financeres  per  ocultar  aquesta  dada,  que  malgrat  ser absolutament real 
és difícil de demostrar per l’opacitat de la tramitació d’aquest procediment, de manera 
que simulen continuar sent els legítims creditors dels préstecs, així com inicien en el    
seu propi nom els procediments d’execució hipotecària. 
 

ATÈS que al  març  del  2015  el  Director  del  Departament  de  Conducta  de  
Mercat  i Reclamacions  del  Banc  d'Espanya,  va  manifestar  “que la  titulització  és  
un procés   financer   per   mitjà   del   qual   es   transformen   uns   actius   líquids 
(crèdits/préstecs) en títols o valors negociables, mitjançant la seva cessió a un fons de 
titulització, qui al seu torn emet uns bons de titulització per a la seva col·locació entre 
inversors institucionals. D’aquesta manera, les entitats venen tot o part dels seus  
riscos  per obtenir un finançament amb les quals seguir desenvolupant el seu negoci  
sense necessitat d’emprar altres vies, com a ampliacions de capital. De conformitat  
amb  la  Llei 19/1992,  sobre  règim  de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre 
fons de titulització hipotecària, la titulització d’un préstec suposa que l’entitat que va 
concedir el mateix deixa de ser la creditora del préstec, encara que conservi per Llei la 
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titularitat registral i segueixi  mantenint,  excepte  pacte  en  contrari,  la  seva  
administració...”.  
 

ATÈS que també al març del  2015,  el  dia  6, el Jutjat de Primera Instància  
núm. 1 de Fuenlabrada va acordar deixar sense efecte una execució hipotecària 
despatxada, considerant la falta de legitimació de l’entitat financera executant que va 
alienar el crèdit a un fons de titulització. Així mateix, el Jutjat de Primera Instància 
número 6 de Còrdova, va suspendre a l’octubre del 2015, un procediment d’execució 
fins a conèixer la titularitat del préstec.  Igual  ocorre  amb  dos  procediments  més  
en  el  Jutjat  d’Instància número 2 de Puente Genil.  
 

ATÈS que amb diverses sentències per manca de legitimitat activa, s’ha obert  
una nova via de defensa davant els procediments d’execució hipotecària que  
segueixen amenaçant de desnonament a famílies que no poden fer front a les quotes 
de la hipoteca; però per a la seva defensa, necessiten  conèixer  si  la  seva  hipoteca 
va ser  titulitzada o no, i necessiten que jutges, autoritats i la societat en general  
sàpiguen el que passa en tot aquest assumpte, tan lligat a la bombolla immobiliària 
d’ahir i a l’emergència habitacional d’avui. 
 

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

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Instar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni al 
més aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i 
annexos d'actius titulitzats a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma clara i 
accessible la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titulitzada i en quin 
fons.  

 

SEGON.- Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat 
del full i l'escriptura de constitució del fons, la relació d'actius que componen aquest 
fons de titulització.  

 

TERCER.- Comunicar aquests acords al Jutge degà de Rubí perquè, analitzant 
cada cas, pugui acordar la suspensió dels procediments d'execució fins que cada 
entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titulitzat o no.  
 

QUART.- Instar a la Diputació de Barcelona, en les seves competències en 
matèria de consum, així com a la Generalitat de Catalunya, mitjançant el servei 
específic d'OFIDEUTE, perquè atenguin les sol·licituds que no s'estan atenent de la 
ciutadania que es troba en una situació de llançament hipotecari.  
 

CINQUÈ.- Transmetre els següents acords a les entitats financeres amb 
sucursals a la nostra ciutat, al Parlament de Catalunya, als sindicats i a les 
plataformes contra els desnonaments i per la defensa del dret a l'habitatge digne.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Proposo que al final de la discussió de la moció donem un premi avia’m qui menys 
s’equivoca amb la paraula, perquè realment és complicada. Aquesta és una moció 
més, com n’hem fet moltes d’altres, que en definitiva el que pretén és la defensa i el 
suport al dret fonamental de tota persona a tenir un habitatge digne i alhora és una 
moció més de rebuig, de denúncia al tracte abusiu i en molts casos irregular i fins i tot 
en alguns també podem dir il·legal, perquè tenim sentències que després ho han 
ratificat, sobre el tracte abusiu, aquest que deia, que fan algunes entitats financeres 
als seus clients. Aquesta és una moció, que en definitiva, sorgeix, perquè li hem donat 
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altaveu a una Plataforma d’Afectats per les Titulitzacions, que el que defensa aquesta 
plataforma és el dret a no perdre el seu habitatge per culpa de les titulitzacions, que 
diguéssim que és una mica més especialitzada que no només el que fa la PAH, sinó 
que ells van concretament, defensen aquesta capacitat de defensar el dret de 
l’habitatge davant de les titulitzacions. Al llarg d’aquests darrers anys, sobretot després 
de la bombolla immobiliària, s’ha demostrat que molts contractes hipotecaris 
contenien clàusules abusives diverses, des de per exemple, interessos abusius en els 
casos d’amortitzacions anticipades o potser les més conegudes, intento abreujar per 
anar per feina, com per exemple les conegudes clàusules sòl, que al final han estat 
els Tribunals Europeus que han donat la raó als usuaris que les han patit i les han 
denunciat i s’han considerat clàusules nul·les. Potser el cas de les titulitzacions no és 
tan conegut i simplement molt breu, molt breu, molt breu, explico el que és. Això 
sorgeix també fruit de totes aquestes hipoteques nascudes en un moment molt 
concret, en el moment en que esclata la bombolla immobiliària i, per tant, hi ha moltes 
famílies que es veuen abocades a l’atur i per tant, a la no capacitat econòmica per 
poder pagar una quota hipotecària, doncs se n’adonen moltes d’aquestes famílies que 
tenen la seva hipoteca titulitzada i la majoria, evidentment si nosaltres ens estranyem, 
imaginem-nos, la majoria de la gent no sabia que volia lo d’estar titulitzar. Què vol dir? 
Doncs vol dir que les entitats financeres agafen un pack d’hipoteques, en general es 
tracta d’hipoteques d’aquelles que tenen molt risc d’impagament, el que fan les 
entitats financeres és analitzar la situació econòmica quan saben que venen clients 
que els han dit tres vegades seguides que tenen dificultats per pagar el rebut 
hipotecari, doncs l’entitat financera sap que probablement no cobrarà aquella hipoteca 
en la seva totalitat. Aleshores fan aquests packs, això és una manera de fer copiada 
d’un molt mal exemple que ens ve dels Estats Units, de les subprimes, no sé si ho 
recordeu, que això es va fer molt mediàtic en el seu moment, aleshores agafen 
aquests packs i es traspassen a uns fons inversors. Tinc la sensació que hi ha molt 
soroll o sóc jo. Es traspassen a fons inversors que es diuen a més, fons voltors, 
perquè precisament només tenen aquesta funció. D’aquesta manera el que fa l’entitat 
financera és estalviar-se, entre altres coses, tots els provisionaments que s’han de fer 
d’acord amb la nova normativa. Intento no estendrem. Els provisionaments que s’han 
de fer amb el Banc d’Espanya en els casos de morositat. Aleshores ens trobem amb 
una situació que és molt paradoxal, perquè resulta que tens una hipoteca que està a 
mans d’un fons que no sap ningú qui és, però alhora és el banc el que pot executar la 
hipoteca, és el banc qui té la legitimitat activa per iniciar el procediment d’execució 
hipotecària. És aquell etern debat, molt jurídic i molt espès, entre la propietat i la 
possessió. Els juristes que hi ha a la Sala ja m’entenen, però la paradoxa és això, que 
el banc que en aquell moment no té la teva hipoteca però en canvi sí que és el banc 
qui et pot demanar l’execució de la hipoteca. Nosaltres en definitiva i acabo, només 
estem demanant coses tan senzilles com és la transparència i la publicitat, el dret que 
té la gent a saber, a tenir aquesta informació, a saber que té la seva hipoteca 
titulitzada i per això demanem que hi hagi un registre públic en aquest sentit, jo crec 
que és el mínim que es pot demanar. Clar, pensem que la legitimitat activa per a 
l’execució del procediment hipotecari és lògic que la tingui el banc, perquè en el 
Registre de la Propietat consta com a creditor el banc i lògicament si consta com a 
creditor el banc doncs és el banc qui té la legitimitat. Per tant, nosaltres demanem 
aquest registre públic d’informació i certificació perquè un pugui saber si la seva 
hipoteca està titulitzada i a més qui la té aquesta hipoteca, quin fons la té, que jo crec 
que és el mínim que es pot exigir en el Segle XXI un usuari i també demanem que a 
les entitats financeres que publiquin en el seu Web, al costat del full i de l’escriptura de 
constitució del fons la relació d’actius que componen aquest fons i titulització perquè 
tothom que tingui una hipoteca amb aquesta entitat financera, en el moment 
determinat pugui saber si la seva hipoteca està titulitzada. Crec que m’he equivocat 
poc amb la paraula.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, la verdad que 
leyendo la propuesta te das cuenta que es una cuestión de justicia casi que básica y 
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recuerdo un poco lo que decía Mark Twain, que el banquero es un señor que nos 
presta el paraguas cuando hay sol y nos lo exige cuando comienza a llover. En el caso 
de las titulizaciones son una piedra angular de la estafa especulativa financiera, por 
medio de productos a terceros, cuartos, quintos y sextos. Se podría decir que nos van 
a pedir el paraguas pero el paraguas al final lo tiene Goldman Sachs, o a lo mejor está 
en una isla de paraíso fiscal, con lo cual no sabremos nunca donde llegan los activos, 
donde quedan los derechos de esas familias que en su momento han confiado en una 
financiera. A ver, obviamente no le vas a poner nombre a los productos tóxicos, le 
pondrás un nombre tipo “fondo de inversión de alto nivel con rentabilidad garantizada” 
porque si no cómo engañan a la gente con estos paquetes revendidos una y otra vez. 
Cuando estaba leyendo la moción la verdad es que me venía a la mente una palabra: 
Dante. Dante Alighieri. Si en este momento estuviera vivo hubiera ubicado a los que 
perpetraron esta estafa entre el cuarto y el octavo círculo del Infierno.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno hemos oído la explicación de los proponentes, de Mireia Ingla, que bueno, 
pone de relevancia un problema que es el de la titulización de los activos hipotecarios, 
que no es más que una mera transacción comercial entre empresas, en que una tiene 
un activo, que es una deuda frente a una persona o una empresa, que lo transfiere a 
otra persona que le paga un precio por ello y tal. Pero sí que no puedo estar en nada 
de acuerdo con lo que acaba de decir Dimitri, porque se puede hacer titulización de 
activos hipotecarios sin perjudicar a los afectados, que en este caso son los deudores. 
Otra cosa son las malas prácticas que los bancos hayan adoptado en el pasado o 
puedan adoptar en el futuro y estén adoptando en el presente sobre esta forma de 
titulizar activos hipotecarios. Las malas prácticas evidentemente son las que hay que 
corregir, las que hay que reprobar en los bancos, pero eso no quiere decir que una 
titulización de un activo sea una cosa perjudicial para el deudor, que es el que tiene 
que pagar a ese acreedor al que le debe dinero. Si se hace con todas las garantías, si 
se le informa de que se va a hacer, si el deudor está de acuerdo con esa titulización 
entonces ¿Qué problema hay? No hay ningún problema, siempre que la Ley, tenga el 
paraguas de la Ley, no hace falta el paraguas del banquero. Queda muy bien decir 
que el banquero es el que te da el paraguas cuando no llueve, bueno sí, pero es que 
el paraguas lo tienes con la normativa y si la normativa está ajustada a la realidad, a lo 
que pasa en la realidad y cubre los problemas que hay en la realidad, pues entonces 
no hay ningún problema. No hay que demonizar este tipo de actividad comercial en el 
sector bancario ni en ningún otro, todo el mundo transforma cosas y las revende, todo 
el mundo hace eso en la sociedad. Materias primeras sólo tratan algunas empresas, 
todo lo demás es transformación de activos tangibles y de servicios. Y por eso 
nosotros, en este caso votaremos a favor de la moción, le daremos apoyo.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
aquesta és una d’aquelles mocions que és important, que és difícil d’explicar i que 
realment pot canviar i transformar la vida de moltes persones. Com que ja s’ha 
explicat i s’han donat detalls tècnics de en què consisteix aquest tipus de transaccions 
em limitaré a fer el nostre posicionament polític que és dir que estem evidentment 
d’acord amb aquesta proposta que es presenta avui al Ple. Sabem que és difícil, que 
és encertat, però que a la vegada té moltes dificultats per a poder-ho posar a la 
pràctica, sobretot per la manca de transparència per part de les entitats bancàries i de 
posar-ho en llum pública. Per tant, veurem quina és la practicitat en la resolució 
d’aquesta proposta i des d’aquí Sant Cugat, doncs fer aquesta “gota malaia” posar el 
nostre gra de sorra per de fet, el que estem fent és també una manera de denunciar 
aquestes males praxis i d’intentar eradicar aquestes pràctiques abusives que en 
aquell moment es van donar. En tot cas, el nostre vot serà favorable, no em vull 
estendre més. 
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. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Nosaltres també farem, òbviament, un vot favorable i ens trobem jo crec que 
novament amb un cas davant d’una pràctica bancària, que és opaca, que és 
desconeguda i que fins i tot jo m’atreviria a dir que és bruta. Jo crec que la Mireia ha 
explicat molt bé què són les titulitzacions i, per tant, doncs és un mecanisme que en el 
fons, en el fons, diria jo, que consisteix en empaquetar milers de trossets d’hipoteques 
i vendre-les a fons d’inversió internacionals a baix preu i un dels problemes de les 
titulitzacions és que els bancs, com que saben que poden fer això amb els préstecs 
hipotecaris nosaltres creiem que això pot ser un incentiu per a ells, per donar més 
préstecs hipotecaris de baixa qualitat, amb el risc d’impagament que això comporta, i 
amb el risc de tornar a inflar la bombolla immobiliària, perquè pel banc el negoci ja no 
és que li paguin la hipoteca sinó que és col·locar aquestes hipoteques en un fons. Per 
tant, clarificar aquest aspecte creiem que és important i li donarem suport. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
nuestro Grupo se va a abstener en esta moción y la verdad es que no me gustaría 
hacerlo. O sea, que tendré que justificar la abstención y explicarme. Si bien estamos 
realmente de acuerdo, completamente en el fondo que subyace en la problemática de 
los fondos de titulización y la afectación que supone para los deudores, y yo de hecho 
he tenido la oportunidad o la fortuna de acudir a dos reuniones con la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca, hemos podido conocer de primera mano la angustia que 
supone para los clientes no saber exactamente qué ha sucedido con su deuda y el 
que aparezca un actor nuevo, con el que no se contaba y que en principio por lo 
menos siembra alguna duda. La aparición de los llamados “fondos buitre”, que había 
explicado bastante bien Mireia cómo funcionaba, unos paquetes que se venden, 
etcétera, por ejemplo o su propia terminología tampoco ayuda en este sentido. Hay 
algo que Álvaro creo que desconoce es que sí pueden ser bastante perjudiciales para 
quien tiene la hipoteca o quien tiene la deuda. Las prácticas de recobro de estos 
fondos buitre son absolutamente alarmantes, es decir, te pueden meter en un rosco tu 
número de teléfono y te pueden llamar tranquilamente 10, 15 veces al día. Bien, la 
abstención viene dada no por la parte expositiva que creo que es muy correcta en la 
moción, sino más bien por lo que es la parte resolutiva de la moción o por algunas 
dudas que nos han creado algunos acuerdos que se mencionan. Intentaré explicarme. 
Por ejemplo, en el acuerdo segundo, cuando se hace mención a que aparezcan en la 
página Web la relación de activos que componen el fondo de titulización, no tenemos 
claro si esto entraría en contradicción con la Ley de Protección de Datos, al dejar al 
descubierto tanto quienes son los tenedores de la deuda como sobre todo, los 
deudores. En este sentido, este acuerdo segundo debería ser más claro y disipar 
cualquier tipo de duda cuando creemos sinceramente que no lo hace. También en el 
acuerdo tercero, consideramos que se percibe una intromisión, en este caso en las 
funciones que tienen los Jueces y esto supone atentar contra la separación de 
poderes por la que nosotros abogamos. En todo caso, entendemos la intención, que 
es buena, pero la observamos con recelo. Recordemos además, que puede suceder 
que el Juez solicite que se decida el archivo del procedimiento o conceder a la parte 
ejecutante la posibilidad de subsanación, de conformidad a la vigencia legal, 
posibilidad esta última que tampoco parece que esté contemplada en la moción. En 
este caso, hay que valorar con su absoluta independencia y profesionalidad, que hay 
Jueces que están deteniendo ejecuciones hipotecarias por malas prácticas de las 
entidades financieras, pero al aprobar este acuerdo tercero puede dar la sensación de 
que nosotros, el Poder Político, está enviando instrucciones a los Jueces cuando 
nosotros debemos confiar en que la separación de poderes sea efectiva. En todo 
caso, repetimos, entendemos la moción pero no nos acaba de convencer. 
Consideramos que es un parche y que la solución correcta, así como ustedes muchas 
veces nos dicen que tenemos que ir, por ejemplo, al Pla d’Equipaments, bueno, pues 
la solución correcta es rehacer o hacer de nuevo una Ley hipotecaria actual y que 
sabemos que es defectuosa. Desde C’s creemos que la solución tiene que ser esta y 
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que por ejemplo retomemos lo que ya se decía en su día, en la anterior Ley 
Hipotecaria, anterior al 2007, y era que según el artículo 149 el deudor hipotecario 
debía siempre informar al cliente de quien era el que tenía la deuda. Por todo ello, nos 
abstendremos.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: El 
nostre posicionament és favorable. Ja en el Ple passat, si recordeu, vàrem tenir 
l’oportunitat de tractar i denunciar la manca d’escrúpols de la banca quan només es 
mou per beneficis, sense que pràcticament hi hagi cap mena de mirada social. Tirànic 
és que han comptat sovint amb les polítiques lliberals dels Governs que darrerament 
gestionen la cosa pública a l’Estat espanyol, aleshores, el mes passat, el Ple es 
posicionava sobre la manera poc transparent de calcular l’Índex hipotecari per part de 
la Banca i el suport de lleis aprovades pel mateix Partit Popular. Ara se’ns demana 
posicionament sobre un altre dels camins que tenen els bancs per obtenir beneficis 
ràpids, com ha estat, com és el cas de la titulització de préstecs hipotecaris i arribar a 
vendre això bons d’inversió en el mercat especulatiu financer. En els orígens de la 
darrera crisi trobem justament aquesta pràctica nascuda als Estats Units i abraçada 
amb ànsia per bancs europeus, espanyols i catalans, i la part més perversa rau en el 
fet, justament, que moltes execucions hipotecàries s’han fet sobre hipoteques 
titulitzades i els bancs no tan sols no han tingut l’ètica de fer públiques les hipoteques 
titulitzades, ha calgut un cop més que per sentències i que els afectats s’organitzessin 
per evidenciar aquestes pràctiques. Serveixi aquest posicionament, el de la moció 
aquesta, per a pressionar les administracions públiques a defensar els interessos dels 
ciutadans enfront dels interessos de la gran Banca. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. DAMIÀ CALVET, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 
Bé, la veritat és que aquesta és una moció molt tècnica, que s’ha redactat des del 
Grup d’Esquerra Republicana, suposo que també donant recolzament a plantejaments 
de la PAH, de la Plataforma, que s’ha vist en algun municipi i ja a hores d’ara s’ha 
aprovat en alguns municipis de l’Àrea Metropolitana, però insisteixo en que és molt 
tècnica i que va a tocar una qüestió que si bé és bo que abordem i intentem canviar en 
el futur, també hem de mirar d’acotar. Això no és cap gran solució a possibles 
processos de desnonament, és un factor més que pot ajudar en cas que no es 
contemplin molts altres factors, acabar de decantar la balança a favor de l’afectat. De 
fet, això per ara ha aconseguit deixar sense efecte una hipoteca, una execució 
hipotecària, unes altres es van suspendre i, de fet, aquesta execució hipotecària que 
es va deixar sense efecte, bé, té el seu recorregut i veurem com acaba, perquè 
tampoc hi ha fins ara sentència ferma i a més, és una d’aquelles mocions en les que, 
diguéssim, ve de gust parlar-ne molt perquè de seguida ens fem nostres els 
plantejaments de la PAH, lògic, perquè defensen gent que està patint situacions 
d’abús en el que és la tinència dels seus habitatges, però fixem-nos-hi, i això està en 
l’atès primer de la moció, que això no és nou. O sigui, això està regulat en una llei de 
l’any 81’, modificada per una llei de l’any 92’, per tant, no són Governs liberals, Sr. 
Piqué, i va tenir el seu màxim auge l’any 2007 i a la Generalitat l’any 2007 hi havia qui 
hi havia, per entendre’ns. Per tant, això no és nou. La titulització és un mecanisme 
dels mercats financers, que no tan sols es dóna amb les hipoteques sinó que es dóna 
en multitud d’altres productes i és un mecanisme bastant normal dels bancs, regulat 
per una llei de l’any 92, de finançar-se. Malgrat tot, tot allò que sigui en benefici d’una 
possible aturada d’una execució hipotecària, tot allò que sigui en benefici d’obrir una 
via per atacar aquestes execucions hipotecàries és una bona opció, opció a explorar i 
enfortir. El propi Banc d’Espanya ja va fer un informe en aquest sentit i, per tant, tot 
allò que puguem recolzar nosaltres des dels ajuntaments doncs serà benvingut. Jo 
també, com el Sr. Blázquez, dubto d’alguns dels acords, perquè en primer lloc exigir a 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors, jo no sé ben bé si des de l’Ajuntament 
podem exigir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, hagués preferit un 
llenguatge-tipus més instar, que és el que s’utilitza a l’acord quart i també dubtes al 
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voltant de l’acord tercer, no sé fins i tot si el Jutge Degà pot suspendre procediments 
tramitats per altres Jutjats. Per tant, insisteixo, molt tècnica, plantejaments, en fi, molt 
d’intentar agafar-nos a qualsevol intent d’aturar execucions hipotecàries i el que convé 
sobretot és que l’explorem i la treballem encara més. En tot cas, nosaltres com a 
Grup, hi votarem a favor. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Molt ràpid. El tema de canviar l’exigir per instar, no hi hauria hagut cap problema, però 
entenc que C’s no en tenen prou amb això, per tant, tampoc no..., jo crec que per 
evitar els fraus tot val i, fins i tot, contraposar la protecció de dades amb evitar els 
fraus per a mi no és contraposable. Per tant, els agraeixo el suport a la moció, en tot 
cas, Sr. Benejam, dir que jo crec que quan estem parlant d’habitatge a mi em costa 
molt entendre el discurs aquest de dir, bé, tot és mercaderia. Ostres! Quan estem 
parlant d’habitatge, tenint en compte el percal que tenim en aquest país amb tema 
d’habitatge i tantíssima gent que està patint tant, jo crec que hi ha una sèrie de coses 
que no poden formar part de la lògica mercantilista d’altres, encara que després  a la 
pràctica això no sigui il·legal com a tal. Ja entenc el què vol dir, a més, ja l’he entès i té 
raó, però simplement és un tema de sensibilitat per part meva, que no m’agrada i vull 
destacar la diferència entre parlar d’una cosa i de l’altra i certament com bé vostè diu, 
es tracta de donar cobertura legal a la publicitat. Ara mateix no anem més enllà que 
això, que és el que estem dient i, per tant, que comparteixo amb el que m’ha dit. 
Simplement volia dir això, que quan parlem de l’habitatge, ostres!, ja sé que es pot 
agafar un pack d’hipoteques i el pots transaccionar amb un altre, sí clar, ja ho sé que 
això és legal, malauradament, però quan parlem d’habitatge jo crec que aquestes 
coses les hem de començar a canviar, sobretot ni que sigui amb el llenguatge.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
jo seria partidari de, per exemple, que fos obligatori per a l’entitat financera que ha 
donat aquesta hipoteca demanar autorització al deutor per a transmetre, per a titulitzar 
aquest actiu hipotecari. Jo seria partidari, però clar, això ja depèn una mica de la 
normativa que hi hagi i, per tant, jo seria partidari de posar-ho obligatòriament, igual 
que tu com a deutor has de demanar al banc permís per a transmetre un immoble que 
té una hipoteca, que és teu, perquè sinó, ells poden no acceptar a l’altre deutor 
hipotecari que sigui el comprador. Bé, són qüestions una mica de lògica però que de 
vegades s’ha d’afinar amb la regulació, s’ha d’anar una mica més enllà del que tenim 
avui. Però sí que és veritat que estic d’acord amb el Damià això que deia d’instar, 
doncs sí que és un llenguatge una mica més així, perquè exigir, potser, tampoc entra 
dins de les competències de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sinó que s’ha 
de fer per llei i la Comissió no legisla, llavors és veritat que sí que pot elevar 
necessitats de legislació al Congrés, però no legislar, per tant, instar a que ells tirin 
cap endavant o facin la sol·licitud d’una modificació, això sí que seria més adequat, 
entenc, en el llenguatge.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Alcaldessa, per part nostra cap problema, si es vol canviar. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Instar i no exigir? Molt bé, Sr. Piqué. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Em permet només dir-li al Sr. Calvet una cosa només que polítiques neoliberals també 
n’han fet des de l’Esquerra.  
 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 97 

 
ESBORRANY ACTA 

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

       regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      3 (C’s) 
 

17bis.- MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC DE 

SUPORT AL REGIDOR JOAN COMA I ROURA ARRAN DE LA INVESTIGACIÓ PER 

PRESUMPTE DELICTE D’INCITACIÓ A LA SEDICIÓ. 
 

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 
d'una part del nostre país. Gràcies a les més de 40.000 persones voluntàries, 
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu 
protagonitzat per 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. 
 

En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma 
va expressar el seu suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu 
plenària i com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat estan 
emmarcades no només en la llibertat d’expressió sinó en la legítima defensa de 
l’autodeterminació dels pobles. Dret negat reiteradament per l’Estat espanyol i les 
seves institucions. 
 

El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una 
catalogació jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un 
representant escollit democràticament quan defensa el seu ideari. Es tracta d'un 
delicte que a la resta de països només s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i 
que en el cas de l’Estat espanyol pot comportar penes de presó.  
 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, ja massa habituals a l’Estat espanyol. Es tracta d’un procés penal amb 
una clara connotació de censura que pretén criminalitzar la protesta i legítima 
manifestació política, judicialitzant els responsables polítics que només expressen el 
que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social 
del poble català.  
 

L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de la por a la 
societat catalana, per la corretja de transmissió de la intimidació i repressió dels seus 
càrrecs electes. 
 

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

PRIMER.- Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, 
acusat del delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar 
el seu compromís amb el mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els 
càrrecs públics encausats per defensar la declaració del 9N i/o per actuar en 
conseqüència amb aquesta declaració. 
 

SEGON.- 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. 
 

TERCER.- Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic 
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
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QUART.- Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem 
que s'arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats. 
 

CINQUÈ.- Enviar una còpia d'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, a l’Assemblea Nacional Catalana, a 
Òmnium Cultural, a l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la pública a 
través dels mitjans públics municipals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem a la darrera moció i seran les 12 de la nit 
i després haurem de prendre decisions en relació a com procedim el Ple, si el 
procedim de manera continuada o si l’aturem i, per tant, el convoquem de manera 
extraordinària en un altre dia de la setmana per continuar els punts. Ho decidirem 
conjuntament. Té la paraula per part de la CUP, per la moció entrada per urgència... 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Perdón 
Alcaldesa, cuestión de orden. Ya lo hemos comentado antes en la Junta de 
Portavoces. A instancia del informe del Secretario, nosotros no votaremos esta 
moción. Es tan democrático el no votar una moción ilegal como el no presentarse a 
una citación judicial. Cada elección tiene sus consecuencias. Debido al reglamento de 
este Consistorio, nos vemos obligados a abandonar el Pleno. Gracias. 
 

(Es fa constar que essent les 23:55 h. el grup municipal de C’s s’absenta 

durant el tractament i votació d’aquesta moció). 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs molt bé, estiguin atents per si tornen, pels 
punts. Molt bé, vinga. Té la paraula la Sra. Gibert. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Gràcies primerament als grups que s’han posicionat a favor de la urgència d’aquesta 
moció per tal que la puguem debatre. Seré breu, perquè la moció no és molt complexa 
i malauradament és una temàtica que hem hagut d’anar repetint últimament. Els poso 
en antecedents, simplement perquè ho sàpiguen, el 9 de novembre de 2014 els 
catalans i catalanes vàrem ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el 
futur polític d’una part del nostre país. Un temps més enllà, en el desenvolupament de 
les seves funcions com a càrrec electe, m’estic saltant espais, Joan Coma va 
expressar el seu suport a la Declaració del 9 de novembre, les declaracions fetes en 
seu plenària i com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat, estan 
emmarcades en la llibertat d’expressió i en la legítima defensa de l’autodeterminació 
dels pobles. Ara el delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia és una 
catalogació jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un 
representant escollit democràticament que defensa el seu ideari i pel qual el van votar 
les persones de la seva ciutat. Es tracta d’un delicte que la resta de països només, 
només, s’aplica quan hi ha alçament en armes, i que en el cas de l’Estat espanyol pot 
comportar penes de fins a 10 anys de presó. Evidentment, la urgència, com poden 
comprovar, per a nosaltres està molt més que justificada. Aquests fets configuren un 
episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja massa habituals a 
l’Estat espanyol, un procés penal, amb una clara connotació de censura que pretén 
criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, que és pel que estem avui i 
cada tercer dilluns de cada mes tots nosaltres aquí, la legítima manifestació política 
del nostre ideari, judicialitzant als responsables polítics que nomes expressen, que de 
forma massiva popular, no ho oblidem, massiva, popular i democràtica, fa anys que 
expressa la majoria social del poble català. L’últim i no menys important dels objectius 
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entenem que és instal·lar la cultura de la por a la societat catalana, per la corretja de 
transmissió de la intimidació i la repressió dels seus càrrecs electes. Per tot això, 
proposem cinc acords molt senzills: expressar el nostre suport al regidor Capgirem Vic 
Joan Coma; denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa ús partidista 
de les Institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics; refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el 
dret democràtic del poble de Catalunya; i enviar una carta de protesta al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i al Tribunal Suprem demanant que s’arxivi la 
causa, evidentment, i la resta d’imputats, no només a Joan Coma; enviar una còpia 
d’aquesta moció al President de la Generalitat, etcètera, etcètera, etcètera. Per a 
nosaltres, ja ho hem dit moltes vegades, la legalitat no és una qüestió de justícia, mai 
ho ha sigut, mai ho ha sigut en qualsevol episodi de la Història, sinó que és una 
qüestió de poder i com que hi ha uns senyors que ostenten un determinat poder, que 
és el poder Institucional i que l’han vestit sobre les seves Institucions i s’han fet un 
vestit, diguéssim, a mida, nosaltres el que posem sobre la taula és el poder popular, el 
que ha de dirimir aquest trencall en el que ens trobem. El poder popular que emana 
d’un mandat democràtic que ens van encomanar tots i cadascun dels votants de les 
nostres formacions polítiques que defensem el dret a decidir. Com diu en Joan Coma 
“som aquí per consciència pròpia, perquè des que tenim ús de raó, que treballem per 
consciència i portem molts mesos treballant en consciència el que hem de fer”. 
Esperem doncs que aquest plenari en ús de la seva consciència doni suport i ampliï 
l’espectre polític de suport a aquesta ignomínia que està significant la imputació del 
regidor Joan Coma. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Nada más que, no se 
puede estar más que de acuerdo con esta moción de urgencia, con la urgencia, con la 
moción y con todo lo que significa esto, porque cuando a una persona se la trata de 
silenciar por su pensamiento, cuando a una persona se la trata de enterrar por lo que 
cree, no hay más opción que estar a favor con el que se le tratan de velar sus 
derechos políticos, sociales y de personas.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: En 
primer lugar, hacer referencia a lo de la urgencia. Ya hemos dicho antes con otra 
moción, que entendemos que no hay urgencia y que el criterio para entender si hay 
urgencia o no, no debe ser el de si la cuestión te favorece o estás de acuerdo o no 
estás de acuerdo, sino en si realmente hay urgencia, y nosotros creemos que esto se 
debería tratar así, no solamente por si la moción te gusta o no te gusta. Entrando en el 
fondo de la cuestión, nosotros estamos evidentemente en contra de que no se lleven 
a cabo los procedimientos judiciales que sean convenientes contra esta persona por 
el delito de sedición. Al final, hay un Tribunal que al final determinará si es culpable o 
no de este delito y si no lo es, supongo que determinara que es inocente. Pero si lo 
es, pues tendrá que hacer frente a sus responsabilidades y apechugar con lo que 
toque y si no pues no haber cometido este delito. Él sabía, supongo, perfectamente, 
donde se metía cuando hacía esos actos y por lo tanto ahora tiene que ser 
responsable y consecuente. Evidentemente cuando alguien persigue unos fines 
políticos que entran en conflicto con una Constitución de un país, pues lo puede hacer 
por la vía de la política, o lo puede hacer ya por otras vías, en el caso, ustedes 
muchas veces les hemos oído, han colocado antes aquí hablar de desobediencia, 
bueno, pues la desobediencia se entiende a una determinada normativa que ustedes 
no reconocen o no creen que debería existir y, por lo tanto, hablan de su 
desobediencia. Bueno, pues esa desobediencia es sobre una normativa que existe, 
que se aplica y que es para todos ¿Qué ustedes no estén de acuerdo? Perfecto. 
Intenten luchar contra la aplicación de esa normativa pero no pidan que no se aplique, 
es decir, cuando esa normativa no exista o no tenga, como decirlo, potestad sobre 
ustedes, legítima, pues entonces no se aplicará, pero de momento sí lo es y, por lo 
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tanto, hay que acatar las leyes y normativas que nos rigen a todos y no nos la 
podemos saltar, sea para cualquier asunto en la vida, incluso para la sedición.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, 
nosaltres en principi no volem participar del debat, vàrem dir al començament del 
mandat que qualsevol qüestió que afectés el tema d’aquest atzucac que ens estan 
posant entre uns i altres, doncs no hi participaríem i, per tant, ja els anuncio que ens 
abstindrem. També és cert que hi ha un informe del Secretari dient que és 
desfavorable que es presenti aquesta moció i que es pot incórrer en no sé quins 
delictes, però també és cert que ningú ha obligat a cap càrrec electe a realitzar cap 
tipus d’activitat, actuació o cap tipus de qüestió que posés en evidència el que marca 
la llei, ens pot agradar o no ens pot agradar, però en aquest cas estem en un xoc de 
trens i aquí no ens hi trobaran a nosaltres. Cert és que hi ha una gesticulació 
excessiva per ambdues bandes i jo crec que s’ho han de fer mirar en aquest sentit. El 
nostre Grup s’abstindrà.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIERREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres hem dit moltes vegades que no compartim el full de ruta, la majoria 
parlamentària actual i és veritat que ens cansa una mica quan presentem mocions 
sobre atzucac, com diu el Pere, però jo crec que aquesta moció va d’una altra cosa. 
Nosaltres sempre hem defensat la llibertat d’opinió i la llibertat d’expressió i, en aquest 
cas, estem parlant d’això, de llibertat i de democràcia. Fa riure que un Fiscal, fill de la 
gran gallina franquista, pugui veure ànim de sedició en termes com “trencar els ous” o 
“truita”, o faria riure si aquest delicte no estigués penat fins a 10 anys de presó. 
Nosaltres sempre serem al costat dels que denuncien als fòbics de la llibertat i, per 
tant, tota la solidaritat amb Joan Coma. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, tot 
el suport, com no podia ser d’una altra manera, a Joan Coma i Roura. És un absolut 
despropòsit i una absoluta barbaritat que un Estat que es diu democràtic, pugui acusar 
d’un delicte d’incitació o provocació a la sedició a un càrrec electe pel lliure exercici de 
les seves funcions afirmar que s’ha de desobeir al Tribunal Constitucional. Entenem 
que queda totalment emparat per la llibertat d’expressió, així hauria de ser si aquest 
Estat fos veritablement democràtic, crec que és una mostra més que li manca molta 
democràcia. I després una reflexió: ara és Joan Coma i Roura, però és que demà 
podem ser qualsevol dels que estem aquí, en el moment en que estem, el procés de 
judicialització de la política en que estem i amb un Estat espanyol que sembla que va 
a per totes i que no té cap mena de problema de portar a la presó a qui sigui per 
aturar el procés d’independència que està vivint el nostre país. Nosaltres dir, com hem 
dit sempre, que no tenim por, no tenim cap mena de por, però l’Audiència Nacional 
doncs quedarà col·lapsada si ha d’imputar a tots els regidors que com nosaltres i 
també ho hem fet en altres ocasions, també en aquest Ple de Sant Cugat, demanem 
desobeir sentències del Tribunal Constitucional. Jo un cop més doncs demanar que 
evidentment la societat catalana ha de desobeir totes les sentències del Tribunal 
Constitucional que puguin impedir o coartar el lliure exercici del dret democràtic a 
l’autodeterminació dels Països Catalans i, per tant, tot el suport amb la desobediència 
que practica Joan Coma ara amb l’Audiència Nacional i també votarem la moció 
malgrat l’informe del Secretari i malgrat, per tant, que puguem incórrer en 
responsabilitats penals.  
 

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

CONVERGÈNCIA: Bé, doncs, des del nostre grup i per coherència s’ha votat la 
urgència a favor, perquè en altres Plens hem aprovat acords molt similars al que es 
defensa en aquesta moció i també per defensa a la Democràcia i també a la llibertat 
d’expressió, donarem llibertat d’expressió a cadascun dels components del grup a que 
voti de manera lliure. 
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. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Sí, jo només volia fer un parell de referències. Podria ser que en Joan Coma estigués 
ara sent detingut, la coherència no és una cosa fàcil, no és una qüestió de postura, és 
l’extrem compromís amb les idees que un expressa i la responsabilitat absoluta de qui 
representa i la ferma convicció que tenim un compromís amb totes les persones que 
ens han votat perquè dèiem precisament això. Jo li preguntaria al Sr. Benejam, quan 
vostè diu, “teniu tot el dret de dir-ho”, però si no, “tenéis todo el derecho de luchar para 
cambiar estas leyes”, però com ho fem si no ho podem dir? ¿Cómo lo hacemos? 
¿Hacemos mimo? ¿Hacemos pancartas? Però tampoc es pot fer, ens estan imputant 
per dir que hi ha unes Institucions que dia sí dia també ens imputen, judicialitzen, ens 
persegueixen per les nostres idees. Estem perseguits per les nostres idees i som una 
majoria social d’aquest país. Vostè imagini’s si fóssim una minoria com ara fa una 
anys. Simplement, la desobediència no pot ser obligatòria, ha de ser una elecció de 
cadascú i amb això jo estic molt d’acord amb el company regidor Joan Coma, per tant, 
agraeixo el gest de l’equip de Govern així com la resta de Grups que donaran suport. 
Us ho agraeixo de debò perquè de debò penso que potser demà o demà passat pot 
ser que siguem qualsevol de nosaltres els que estiguem compromesos per la nostra 
posició de càrrec electe, per haver decidit que no acceptàvem que el Tribunal 
Constitucional ens obligués a desobeir, perquè el Tribunal Constitucional és el que 
ens obliga a desobeir, ens obliga a desobeir el mandat popular que tenim, que és als 
únics a qui nosaltres ens devem. Per tant,  no desobedients, obedients, obedients 
amb el mandat popular i democràtic que tenim i fins a les últimes conseqüències. 
Nosaltres també som Joan Coma. 
 

TORN DE VOTACIÓ  

 

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

       adscrit) 

Vots en contra:  1 (PP)  

Abstencions:     1 (PSC) 

 

(Es fa constar que essent les 00:09 h. es reincorporen al Ple els tres 

regidors del grup municipal de C’s). 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda aprovada i, per tant, enviem el 
nostre suport al regidor Joan Coma, de Vic. Gràcies. 

 
Els havia comentat que són les 12 de la nit, hem de començar els punts i aquí 

tenim dues propostes: jo els proposaria, si vostès ho veuen avinent, de continuar el 
plenari amb plena normalitat, llevat que hi hagués algú que tingués alguna dificultat 
per poder seguir el debat, per tant, atès que és normal que estiguem cansats ho 
podríem fer, en tot cas, un altre dia de la setmana. Si ningú hi té inconvenient, doncs 
el continuarem, i el que ens emplaçarem de nou, és a veure si a partir del mes de 
gener som capaços de fer uns horaris molt més adequats per als debats del plenari. 
Sr. Soler, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo, si 
no hi ha inconvenient, preferiria fer-lo un altre dia de la setmana. Jo puc estar aquí fins 
a les 6 del matí, que començo a treballar, però vaja, per coherència també mental, jo 
crec que portem moltes hores asseguts aquí dintre, portem moltes hores discutint. És 
una proposta, és que ho ha deixat tant de pressa que no ens dóna temps a contestar 
casi. Jo la proposta serà aquesta, sinó jo aquí fins a les 6 del matí que he d’agafar el 
cotxe per anar a treballar. 
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. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, la 
meva proposta és la contrària, és estar-nos aquí fins l’hora que calgui, i vaja, el gener 
ja començarem amb el nou canvi del ROM. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
demanaria continuar i em sap greu el Pere, bàsicament perquè jo demà a les 6 del 
matí agafo un bitllet d’AVE a Madrid i no hi seré aquesta setmana, llavors ja sé que 
matino molt però demanaria continuar el Ple. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs sembla, si no hi tenen inconvenient, que 
continuem, doncs endavant. Gràcies. Sr. Soler em sap greu. 

 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 

 

Seguretat Ciutadana 
 

18.- DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE 

SEGURETAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PER PART DE LA JUNTA LOCAL 

DE SEGURETAT. 

 
En data 04.10.2016 la Junta Local de Seguretat va aprovar el Pla Local de 

Seguretat de Sant Cugat del Vallès pel període 2016-2019, així com els documents 
annexos incorporats a l’expedient, la qual cosa es posa en coneixement d’aquest Ple 
municipal als efectes escaients, i es proposa el següent acord: 

 

- RESTAR ASSABENTATS i aprovar en allò que pugui esdevenir legalment 
necessari, el Pla Local de Seguretat de Sant Cugat del Vallès, 2016-2019, per part de 
la Junta Local de Seguretat Ciutadana, de data 04.10.2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: El que portem avui a aprovació al Ple és la 
dació de compte del Pla de Seguretat, que el que farà és, bé, ha fet tota la diagnosi. 
És un Pla que ara diríem que comença, després de tota la feina que s’ha fet, que ens 
ha d’ajudar a donar les directrius, el seguiment, amb la participació necessària, també 
del Consell Local de Seguretat, per millorar la seguretat del nostre municipi. Es va 
explicar a les Comissions Informatives pertinents i va passar el tràmit d’aprovació de 
la Junta Local de Seguretat i ara el que quedaria és una vegada feta aquesta dació, 
convocar el Consell Local de Seguretat com s’ha demanat alguna vegada per part 
dels membres. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Primer de tot donar les gràcies a totes aquelles persones que hagin intervingut en la 
redacció d’aquest Pla i que ja ha estat aprovat en la Junta Local de Seguretat. Aquest 
Pla veu la llum després de molt retard, els últims anys veníem reclamant l’elaboració 
d’aquest Pla amb molta insistència i és que enrere queden més de 12 anys i 
nombroses mocions i interpel·lacions en aquest Ple, des de que es va aprovar la Llei 
4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat, que preveia la creació d’aquests plans 
de seguretat per a municipis com el nostre. Aquest Pla arriba amb molt de retard, com 
dic, i des del primer cop d’ull, les propostes que plantegen em semblen en la seva 
majoria molt bones. Sobre el paper es veuen prou bé. Ara bé, el quid de la qüestió és 
qui aplicarà aquest Pla i com ho farà. Perquè el cert és que comptem amb una Policia 
Local que sota el nostre parer i tenint referències de la pròpia Policia Local, està 
desmoralitzada per un tractament que no és idoni, per un cos de seguretat, per part 
dels responsables de l’Administració que tenen competències sobre la Policia Local. 
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Aquest estiu passat, el 22% de la plantilla de la Policia va estar de baixa, que és una 
dada molt indicativa i segons fons de la mateixa Policia comptàvem amb una única 
patrulla al torn de nit. La Comissaria de Mossos d’Esquadra està sota mínims en 
quant a agents i recursos i vostè mateixa, Sra. Alcaldessa, durant les festes del barri 
de Sant Francesc va afirmar públicament en el pregó, que demanaria, que havia 
demanat al Conseller Jané, el doble de número de Mossos d’Esquadra, al qual, sí, 
sí...estàvem nosaltres presents, de Mossos d’Esquadra a conseqüència dels robatoris 
que hi havia hagut a la ciutat. Nosaltres, recordo que ara que estem debatent sobre 
seguretat, se’ns havia acusat d’alarmistes, el juliol, quan vàrem debatre la moció el 18 
de juliol, presentada doncs casi tres setmanes abans i, per tant, a finals de juny, érem 
alarmistes i després es veu que teníem raó i vostè mateixa va demanar al Conseller el 
doble de Mossos d’Esquadra. És d’això del que ens queixem, és aquí on nosaltres 
vèiem una falta de previsió, perquè ja veníem avisant, les dades ja existien, suposo 
que vostès com equip de Govern les coneixien i esperem que aquest Pla de Seguretat 
contribueixi a pal·liar totes aquestes mancances que té el Cos de Policia Local.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Tan important és tot això com qui l’executa. Aquest Pla és com s’executa i qui 
l’executa. Seran vostès ferms en el compliment de la llei i les ordenances o més aviat 
tolerants? Perquè hi ha un llistat llarg d’infraccions dintre de la Policia Local que 
esperen resposta per part de l’Administració.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Seré 
breu tot i que sí que vaig, i podem dir-ho que el nostre Grup va ser impulsor de la 
redacció d’aquest Pla de Seguretat en el passat mandat. Han trigat menys que 
l’Ordenança de Terrasses, perquè l’Ordenança de Terrasses és anterior i encara no 
està acabada, per tant, el Sr. Romero va començar l’ordenança de terrasses, vostès 
han acabat el Pla de Seguretat, però també una estirada d’orelles, un any i cinc mesos 
després d’haver iniciat el mandat el Consell de Seguretat de la nostra ciutat encara no 
s’ha reunit. Hagués estat una bona oportunitat presentar, suposo que ara ho faran, 
aquest Pla de Seguretat. Entenem que aquest Pla recull totes aquelles necessitats 
que té un municipi com el nostre i a més amb perspectiva de creixement com té el 
nostre Pla i que a més doncs dota no només a la Policia Local sinó als altres actors 
que formen part de la seguretat i la prevenció del nostre municipi, doncs hi tenen el 
seu epígraf dintre del Pla i el seu desenvolupament. Només caldrà veure això com es 
tradueix també en el proper Pressupost quina és la vessant que vostès agafen per tal 
de desenvolupar el Pla. Sabem i som conscients i em va reconèixer que aquest equip 
de Govern ha fet esforços en els dos darrers Pressupostos per implementar la plantilla 
de Policia, però no és només el Pla de Seguretat la plantilla de Policia sinó és tot el 
que voreja i tot el que ens ha de prevenir. Per tant, els felicito, els encoratjo a seguir 
treballant i a veure com podem implementar aquest Pla.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, aquests dies s’ha parlat molt de seguretat al municipi. Jo crec que és bo marcar 
que el Pla Local de Seguretat dóna eines per tal de fer front a la seguretat i que 
creiem que segurament no és un mal Pla. Tot i així volíem fer constar la nostra 
postura, cal veure la seguretat com una política de drets i de convivència i si hi ha una 
sensació de falta de presència policial no cal que ens plantegem necessàriament més 
efectius, podem recuperar la idea dels agents cívics, podem apostar per un model de 
Policia de proximitat, amb agents concrets, vinculats a barris i comerços. Si hi ha un 
problema de sorolls centrem-nos en les causes dels problemes, no en ensordir les 
conseqüències. Si hi ha un problema com es diu d’actuacions de màfies i bandes 
organitzades no té sentit perseguir als adolescents exercint el seu dret al carrer. En 
definitiva, el nostre model policial és un altre i reconeixem que el Pla Local és una eina 
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que pot ser molt útil, però ens tocarà fer-ne el seguiment perquè segueixi sent això i 
no tot el contrari. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, yo 
felicitar al equipo de Gobierno por la redacción del nuevo Plan de Seguridad. 
Simplemente, añadir una cosa muy breve y es que según está estipulado, la Junta de 
Seguridad se tiene que reunir, al menos, una vez cada trimestre y sin embargo desde 
el inicio del mandato se ha reunido una sola vez. Por tanto, visto un poco la situación 
de emergencia que tenemos en algunos aspectos de seguridad de la ciudad les 
agradecería que se reunieran según está establecido, una vez cada trimestre. Nada 
más.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
És cert que aquest Pla feia molt temps estava..., bé, nosaltres mateixos també 
l’havíem demanat en diverses ocasions l’antic mandat, per tant, entenem que és una 
eina que és necessària, saludem que s’hagi fet, però clar, evidentment i en aquesta 
discussió ens hi hem trobat moltes vegades, nosaltres tenim una visió de la seguretat 
més holística, no tan reactiva sinó més preventiva i, per tant, doncs no compartim 
alguns dels conceptes marc, com una certa criminalització de la convivència, una 
problematització de l’espai públic, la paraula “civisme” com un mantra, quan en realitat 
el civisme no és res més que la normativització de l’espai públic, sabem que aquí 
tampoc tenim acord. Per tant, nosaltres tant l’actuació concreta de la Policia Local 
com el que problematitzen com a qüestions generals doncs no hi estem massa 
d’acord, però en tot cas entenem que en la seva línia política és una eina que per a 
vostès i en el model de ciutat els pot ser útil. Per altra banda, i això sí que és una cosa 
que lamentem o que ens preocupa una mica, en la línia aquesta d’aquesta visió, 
diguéssim, més integral de la ciutat i de la prevenció, ens preocupa que Protecció Civil 
no sigui reforçada en aquest Pla Local. Nosaltres entenem que la Protecció Civil 
podria fer una funció molt més gran de la que està fent, que és molta, que sabem que 
coordinen a molts voluntaris i que realment hi ha una vinculació ciutadana molt gran, 
però sabem doncs que només hi ha una sola persona en plantilla i això per a una 
ciutat tan extensa com la nostra, de 50 km2, amb tants focus d’emergències possibles, 
com són vies de trànsit, mercaderies perilloses, Collserola, etcètera, etcètera, ens 
sembla que aquest Departament hauria d’estar molt més ben dotat i això ho hem 
trobat a faltar. De moment res més, farem seguiment. 
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: Ara m’escoltareu a mi. No, molt breu, però 
sí que volia posar la serietat que correspon amb aquest tema, que és important. No 
estic d’acord amb afirmacions que ha fet el Sr. Benejam, perquè crec que aprofita per 
barrejar moltes coses que en l’aprovació d’aquest Pla no toquen, perquè aquí vostès 
deixen dades d’absentisme, no sé què, plantilla, em sembla que estem fent un mal 
favor a l’aprovació d’aquest document, que tant els interessava a vostès i altres 
Grups, com a nosaltres. El document si se l’han mirat engloba diferents aspectes, té 
en compte la convivència, el civisme, la seguretat alimentària, és una eina que ens ha 
d’ajudar a funcionar amb participació a millor tots i crec que hem d’estar contents, 
amb el retard que els accepto que sí que ha anat amb retard, però penso que no hem 
d’aprofitar aquest moment per anar carregant amb altres coses que estan en debat, 
que anem parlant i que anem treballant. També dir de les Juntes Locals de Seguretat 
que jo no sé si exactament diu això la normativa i ho miraré, però sí que la majoria de 
ciutats es reuneixen un cop l’any, a no sé que hi hagi una situació excepcional. És la 
tònica general. Nosaltres, en aquests moments, pensem que ens acabem de reunir, 
s’està fent el seguiment i si hi hagués una situació que mereix una altra convocatòria 
la faria. Ara jo crec que és important que donem a conèixer aquest Pla, reunim el 
Consell Local de Seguretat i anem comptant amb la participació i suport de totes les 
parts.  
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs moltes gràcies. És una dació de compte. 
Passem al punt següent. 
 

 (En aquests moments els regidor Sr. Ramon Piqué, del grup municipal de 

la CUP-PC, s’absenta de la sessió). 
 

Entorn Urbà 
 

19.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
El text dels vigents Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola va ser aprovat per l’Assemblea General de l’entitat en la sessió de data 28 
d’abril de 2011, i publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, de data 9 de 
maig de 2011(CVE-núm.de registre: 022011011318). 
 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, és una entitat pública de 
caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, tal i com disposa l’article 1 dels 
seus estatuts. La disposició addicional 2 estableix que en allò no inclòs en els estatuts, 
serà d’aplicació la normativa vigent per a les entitats locals. 
 

La disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, estableix el règim transitori dels 
consorcis, en el sentit que els consorcis que ja estiguin creats en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’adaptar els seus estatuts al què aquesta 
preveu, en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor. Si aquesta adaptació 
dóna lloc a un canvi en el règim jurídic aplicable al personal al seu servei o en el seu 
règim pressupostari, comptable o de control, aquest nou règim és aplicable a partir de 
l’1 de gener de l’any següent. 
 

En l’Assemblea General de data 20.06.2016 el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola va prendre l’acord per unanimitat d’aprovar l’ampliació de la 
modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
aprovada per l’Assemblea General de l’entitat en sessió de data 22/07/2014, per 
adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i de 
conformitat amb l’article 322 del Decret 176/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb l’article 10.a) dels seus 
estatuts. 
 

En funció de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple municipal d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

1r.- APROVAR l’ampliació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, d’acord amb el 
text que s’adjunta en l’annex incorporat a l’expedient, de conformitat amb l’article 322 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, i amb l’article 10.a) dels vigents Estatuts de l’entitat. 
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2n.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les 
actuacions materials per a l’execució de l’anterior acord, previstes a la legislació i 
especialment pel que fa a la seva publicitat. La qual cosa implica que l’anunci 
d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola que publiqui  l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sigui de caràcter col·lectiu i 
substitueixi el que ha de publicar separadament aquest ajuntament. 
 

3r.- NOTIFICAR l’anterior acord al Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pels seus efectes oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Bé, com a 
resultat de la llei de la LRSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, nombrosos consorcis van haver d’adaptar els seus estatuts per 
ajustar-se a això. En particular, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
va aprovar, precisament, la modificació d’aquests estatuts. Aquí ho portem per 
aprovar com un dels membres del Consorci aquesta modificació dels estatuts. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

      regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     1 (PP) 
 

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

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

Urbanisme 
 

20.- PROPOSTA D’ACORDS EN EXPEDIENT DE CESSIÓ DELS TERRENYS 

DESTINATS A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA AL SECTOR DE 

VOLPELLERES OEST. (EXP. NÚM. UA92/16/02). 

 
Atès que, en sessió plenària de data 21 de març de 2016, foren adoptats tot un 

seguit d’acords tendents a iniciar els tràmits necessaris per tal de cedir al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dos solars de superfície 
6.691,46 m2 i 14.294,54 m2 destinats a la construcció d’una Escola (abans CEIP) i 
d’un IES, respectivament. 
 

Atès que el punt II.2n dels supraesmentats acords estableix literalment el 
següent: 
 
“.../... 

2n.- INICIAR 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 
Oest, en una superfície de 6.691,46 m2, (qualificada com a bé patrimonial de propis 
en quant als 2.691,46 m2 agregats amb anterioritat, segons expedient d’alteració de la 
qualificació jurídica del bé aprovat en sessió plenària de data 23 de juliol de 2007 i 
sotmès a informació pública per termini de trenta dies hàbils, mitjançant edicte inserit 
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 249 de data 17 d’octubre de 2007, i Diari Avui 
de data 10 d’octubre, sense que s’hagin formulat al·legacions, per la qual cosa aquest 
expedient ha guanyat fermesa administrativa), a l’objecte que es destini a la 

construcció d’un Centre d’Educació Infantil i Primària, i simultàniament APROVAR 
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expedient de modificació de la naturalesa jurídica del bé de propietat municipal, de 
servei públic a patrimonial de propis, corresponent als 4.000,00 m2 de la finca registral 
48.092 -als qual s’agreguen els anteriors 2.691,46 m2-, als efectes de poder procedir a 
la seva alienació, la descripció de la qual peça és: 
 
URBANA: Porció de terreny de forma quasi rectangular situada al terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès, sector Volpelleres Oest, de sis mil sis-cents noranta-un metres 
quadrats amb quaranta-sis decímetres quadrats (6.691,46 m2) de superfície. LIMITA: 
al nord i a l’est, amb el Parc Bosc de Volpelleres, registral 48076; al sud, amb la finca 
registral 53.065 propietat de l’Ajuntament de Sant Cugat; i a l’oest, amb el carrer 
Alfons d’Aragó. 
 
TÍTOL: Li correspon a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut d’agregació 
efectuada en les operacions prèvies de regularització aprovades en aquest mateix 
acord. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i estadants amb o sense títol. 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Cugat del 
Vallès, al tom-llibre 1357, foli 208, finca número 48.092 en quant a 4.000,00 m2 i 
pendent l’agregació. 
 
INSCRIPCIÓ MUNICIPAL: Incorporada a l’inventari municipal de Béns amb el número 
850. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2731803DF2923B0001WD. 
.../...” 
 

Vist l’ofici emès, en data 8 de juliol de 2016, per la Direcció General de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en resposta al 
trasllat dels anteriors acords plenaris on indica com aclariment, pel que fa a la 
construcció d’una Escola (abans Centre d’Educació Infantil i Primària), que 
l’Ajuntament “ha d’acordar la posada a disposició del solar de 6.691,46 m2 de 
superfície i no la cessió de domini, atès que aquest solar continuarà sent propietat del 
municipi, mentre que per a la construcció de l’Institut Leonardo da Vinci és correcte 
acordar la cessió de domini del solar de 14.294,54 m2 de superfície.”  

 
En base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 

següents acords: 
 

1r.- RESTAR ASSABENTATS I DONAR CONFORMITAT de l’ofici referit en la 
part expositiva dels presents acords on s’indica com aclariment, pel que fa a la 
construcció d’una Escola (abans Centre d’Educació Infantil i Primària), que 
l’Ajuntament n’ha d’acordar la posada a disposició del solar de 6.691,46 m2 de 
superfície, atès que aquest solar continuarà essent propietat del municipi. 

 

2n.- MODIFICAR, en conseqüència, l’acord del Consell Plenari de data 23 de 
juliol de 2007 mitjançant el qual es va aprovar expedient de modificació de la 
naturalesa jurídica del bé de propietat municipal núm. 936, de servei públic a 
patrimonial de propis, corresponent a un solar de 16.986 m2, en quant a la porció dels 
2.691,46 m2 que ha estat segregada d’aquest bé municipal núm. 936 (corresponent a 
la finca registral núm. 53.065) i simultàniament agrupada al bé municipal núm. 850 
(corresponent a la finca registral núm. 48.092), així com el punt II.2n de l’acord plenari 
del dia 21 de març de 2016 en la part relativa a l’aprovació de l’expedient de 
modificació de la naturalesa jurídica del bé de propietat municipal, de servei públic a 
patrimonial de propis, corresponent als 4.000,00 m2 de la finca registral núm. 48.092, 
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restant afectat al domini públic el bé municipal inscrit a l’Inventari de Béns amb el 
núm. 850 i que consta amb la següent descripció segons el punt I.3r dels acords 
plenaris de data 21 de març de 2016:  

 
URBANA: Porció de terreny de forma quasi rectangular situada al terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès, sector Volpelleres Oest, de sis mil sis-cents noranta-un metres 
quadrats amb quaranta-sis decímetres quadrats (6.691,46 m2) de superfície. LIMITA: 
al nord i a l’est, amb el Parc Bosc de Volpelleres, registral 48076; al sud, amb la finca 
registral 53.065 propietat de l’Ajuntament de Sant Cugat; i a l’oest, amb el carrer 
Alfons d’Aragó. 

 
TÍTOL: Li correspon a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut d’agrupació 
efectuada en les operacions prèvies de regularització aprovades en sessió plenària de 
data 21 de març de 2016. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i estadants amb o sense títol. 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Cugat del 
Vallès, al tom-llibre 1357, foli 208, finca número 48.092 en quant a 4.000,00 m2 i 
pendent en quant a l’agrupació. 
 
INSCRIPCIÓ MUNICIPAL: Incorporada a l’inventari municipal de Béns amb el número 
850. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2731803DF2923B0001WD 
 
COORDENADES GEOREFERENCIADES (UTM ETRS89): 
 
1. X= 422595.88     Y=  4592702.65 
2. X= 422654.12     Y=  4592721.29 
13. X= 422592.20     Y=  4592716.36 
14. X= 422588.28     Y=  4592732.45 
15. X= 422584.83     Y=  4592747.87 
16. X= 422582.17     Y=  4592761.22 
17. X= 422579.03     Y=  4592778.64 
18. X= 422577.40     Y=  4592788.72 
19. X= 422575.49     Y=  4592800.94 
20. X= 422574.25     Y=  4592810.38 
21. X= 422573.05     Y=  4592821.67 
22. X= 422606.18     Y=  4592822.74 
23. X= 422615.05     Y=  4592823.02 
24. X= 422635.49     Y=  4592805.92 
25. X= 422636.78     Y=  4592797.43 
26. X= 422651.26     Y=  4592727.78 

 

3r.- PROSSEGUIR AMB LA TRAMITACIÓ de l’expedient iniciat per acord 

plenari de 21 de març de 2016 per tal de POSAR A DISPOSICIÓ del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el bé municipal inscrit a l’Inventari de 
Béns amb el núm. 850 i de superfície 6.691,46 m2, excepció feta d’aquella part del 
referit solar ocupat per l’estació transformadora i el seu perímetre de seguretat, en 
una superfície de 26,76 m2, per a la construcció i posada en funcionament d’una 
Escola (abans Centre d’Educació Infantil i Primària), previs els tràmits de modificació 
de planejament que corresponguin per tal de dotar d’una adequada configuració 
arquitectònica i funcional als futurs edificis i espais de l’escola, segons se’n desprèn 
de l’informe tramès en data 25 d’abril de 2016 pels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.   
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4t.- FACULTAR INDISTINTAMENT a la Sra. Alcaldessa/Presidenta i al Tinent 
d’Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda, tan àmpliament com en Dret sigui 
necessari, per a l’efectivitat i execució d’aquests acords i en especial per a qualsevol 
actuació necessària davant el Registre de la Propietat tendent a la inscripció de les 
operacions de segregació i agrupació acordades en el Ple del dia 21 de març de 2016. 

 

5è.- NOTIFICAR el present acord a la Subdirecció General de Construccions, 
Manteniment i Equipaments de Centres Públics i a la Secció de Patrimoni del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als efectes procedents. 
 

6è.- TRASLLADAR el present acord al responsable de la Secció de Patrimoni 
municipal, depenent de l’Àmbit de Gestió d’Economia, Empresa, Ocupació i Recursos 
Humans, als efectes de regularitzar els assentaments de l'Inventari de Béns de 
l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 100 i concordants del Decret 
336/1988 de 18 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CALVET:  El punt 20è és un simple tràmit administratiu. Havíem iniciat la cessió dels 
terrenys per a la construcció de la 12a escola al Departament d’Ensenyament, amb 
una fórmula que els Serveis Jurídics del Departament d’Ensenyament ens han 
demanat que corregim i passem d’una cessió a una posada a disposició. Senzillament 
l’acord que proposem aprovar en aquest plenari és per tal de donar continuïtat en 
aquesta construcció d’aquest nou equipament que puguem aprovar aquesta posada a 
disposició del terreny al Departament d’Ensenyament. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Molt 
breument, perquè revisant la documentació, clar, nosaltres sabem que el Registre 
accepta un marge d’error sobre el percentatge dels metres quadrats, però hi ha una 
discrepància entre el plànol que vostès ens presenten i el que posa a l’expedient, a 
l’expedient es posa 6.691,46 m2 mentre que el plànol ens posa 6.664,70 m2, és a dir, 
hi ha una diferència aproximadament d’uns 26,76 m2, que no s’especifica el que és. 
Hi ha un diferencial de 26,76 m2 en aquesta pastilla entre el que és l’expedient i el 
plànol format.  
 

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

CALVET: En principi, el que valdrà és el plànol topogràfic del que fem l’aixecament, 
per entendre’ns i en tot cas, en aquesta documentació hi pot haver el que és la nota 
de registre o el cadastre, no li sé dir, però en tot cas, segur que hi ha un topogràfic que 
serà la línia exacta. Gràcies per fer-nos-ho notar, en tot cas, ho mirarem. 
 

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

CALVET: Ja ho diu l’acord. El Sr. Secretari que ha estat molt atent, ens comunica que 
aquests 26,76 m2 corresponen a la part del solar ocupada per l’ET, per l’Estació 
Transformadora i, per tant, això s’ha de descomptar. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Ja 
m’ho suposava. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aclarit, els demano l’aprovació d’aquest punt. 
 

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

       regidor no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     1 (PP) 
 

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

21.- PROPOSTA D’ACORD D’INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU ENVERS LA RESOLUCIÓ REBUTJADA PER SILENCI 

ADMINISTRATIU DEL REQUERIMENT PREVI PRESENTAT PER L’AJUNTAMENT 

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONTRA 

LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE RENOVACIÓ DE L’AUTORITZACIO AMBIENTAL 

ATORGADA A L‘EMPRESA “LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS 

MANUFACTURING SPAIN, S.L.” 

 
En data 26 de juliol de 2016, es va dictar el Decret número 1702/2016, en el 

qual en la seva part resolutòria s’acordava:   
 
“PRIMER.- FORMULAR requeriment previ, segons disposa l’article 44 de la LJCA, 
envers la proposta de resolució definitiva de renovació de l’autorització ambiental 
atorgada a l’empresa “LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS MANUFACTURING 
SPAIN, SL”, per l’activitat de fabricació de productes químics orgànics de base, donant 
per reproduïts els arguments que consten en l’informe jurídic en que es fonamenta la 
present resolució i que consten transcrits en la part expositiva com a motivació jurídica 
en els termes establerts  per l´article 89.5) de la Llei bàsica estatal 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 

SEGON.- PRESENTAR en el cas que sigui desestimat el requeriment previ que 
s’efectua per mitjà d’aquest Decret, recurs Contenciós Administratiu envers la 
resolució que es dicti en el seu dia.  

 
TERCER.- SOLICITAR a la Generalitat de Catalunya, i concretament al Departament 
de Territori i Sostenibilitat i a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
del Departament d’Empresa i Ocupació, per a què requereixin a l’empresa “LUBRIZOL 
ADVANCED MATERIALS MANUFACTURING SPAIN, SL”, l’aplicació del que 
disposen els articles 14.2.c) i 5 del RD 840/2015, de 21 de novembre, pel qual 
s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals 
intervinguin substàncies perilloses (transposició de la Directiva 2012/18/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, relativa al control dels riscos 
inherents als accidents greus en que intervinguin substàncies perilloses i per la qual 
es modifica i ulteriorment deroga la Directiva 96/82/CE –articles 13.2.c) i 5), 
especialment la reducció del dipòsit del producte conegut com a Acrilat d’Etil –a 
paràmetres que permetin no tenir de fixar cercles ni franges de seguretat al voltant de 
la fàbrica ubicada a Sant Cugat del Vallès. 

 
QUART.- TRASLLADAR la present resolució a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de que la present resolució s’incorpori a l’expedient 
B1RP150006 com a requeriment previ ex article 44.1) de la LJCA envers la proposta 
de resolució provisional de renovació de l’autorització ambiental atorgada a l’empresa 
“LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS MANUFACTURING SPAIN, SL”, per l’activitat 
de fabricació de productes químics orgànics de base. 
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CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució en la propera Junta de Govern 
Local que se celebri.” 
 

L’esmentat Decret, en la seva qualitat de requeriment previ, va ser presentat 
davant la Generalitat de Catalunya en data 28-7-2016, raó per la qual, el mes per 
resoldre va finalitzar en data 28-8-2016. 
 

La manca de resolució a data 12-9-2016, comporta que s’entengui que ha estat 
rebutjat per silenci administratiu, el que comporta que quedi oberta la via jurisdiccional. 
 

Atès que en el segon punt del Decret 1702/2016 s’acordava presentar recurs 
contenciós administratiu envers la resolució que es dictés si desestimava el 
requeriment previ. 
 

Atès que, com ha estat assenyalat, a data 12-9-2016 no s’ha rebut cap 
resolució en aquesta corporació resolent el requeriment previ, s’ha d’entendre rebutjat, 
i procedeix iniciar la via contenciosa administrativa en base als informes jurídics que 
obren en l’expedient administratiu. 
 

En funció del que s’exposa, i previ dictamen de lletrat favorable a l’exercici de 
l’acció, emès en data 20.07.2016, es proposa al Ple l’adopció dels següents:  

 

ACORDS 

 

PRIMER.- INTERPOSAR  recurs contenciós administratiu envers la resolució 
rebutjada per silenci administratiu del requeriment previ presentat per aquest 
Ajuntament, en data 28-7-2016, contra la resolució definitiva de renovació de 
l’autorització ambiental atorgada a l’empresa “LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS 
MANUFACTURING SPAIN, S.L.”, per l’activitat de fabricació de productes químics 
orgànics de base, tramitada com a expedient B1RP150006. 
 

SEGON.- DESIGNAR als lletrats MARIA CONCEPCIÓN CORTÉS SÁNCHEZ, 
XAVIER BAÑÓ i MILLET, CARMEN GUTIÉRREZ NOGUERA, EDUARD GRAELL i 
DENIEL i JOAQUIN HORTAL JODAR a efectes d’interposar el pertinent recurs 
contenciós administratiu, i portar la defensa i representació municipal fins a assolir 
sentència ferma que posi final a la via jurisdiccional. 
 

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CALVET: Aquest és punt una mica més sensible. Hem anat informant a la Comissió 
Informativa i, en aquest plenari, el que proposem és ja acordar la interposició d’un 
recurs contenciós administratiu contra la Generalitat, contra el Departament de 
Territori i Sostenibilitat per la renovació de l’autorització ambiental d’una empresa de la 
ciutat. És una empresa que fruit d’un canvi en la classificació d’un producte químic 
que utilitzen i de la transposició d’aquesta Directiva europea, que canvia aquesta 
classificació de legislació de l’Estat doncs ha de contemplar, diguéssim, s’ha de 
contemplar, al voltant del punt d’emmagatzematge d’aquest producte un radi de 
protecció de 150 metres, ara 225, atès que s’ha fet una anàlisi quantitativa de risc, que 
són un conjunt de mesures de protecció que permeten, doncs, reduir aquest radi de 
225 metres, però que tot i que no està en el planejament urbanístic, insisteixo, això és 
clau, no està en el planejament urbanístic sí que pot arribar a limitar l’atorgament de 
noves activitats de les anomenades vulnerables o molt vulnerables, no afecta, no és 
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planejament i no afecta a cap ús d’activitats actuals ni cap ús residencial, però sí que 
les noves activitats vulnerables o molt vulnerables, podrien quedar afectades. També 
en cas de que això s’hagués de transposar a planejament quedaria afectat l’ús 
residencial, que quedaria en volum disconforme. Tot plegat és un conjunt de 
circumstàncies que nosaltres creiem que hem de, si em permet l’expressió, combatre. 
Nosaltres vàrem expressar al Govern de la Generalitat que no estàvem d’acord amb 
aquesta renovació de l’autorització ambiental, que calia iniciar tot un procés d’estudi 
d’impacte ambiental complet, que segurament creiem que podria acabar determinant 
la reducció del dipòsit d’aquesta substància de manera que no fes falta l’establiment 
d’aquest cercle de protecció. Bé, a això encara no hi hem arribar i com que no hi hem 
arribat, malgrat estar en diàleg amb la pròpia Generalitat i amb l’empresa, doncs el 
que fem d’entrada és defensar els interessos de la ciutat amb la interposició d’un 
recurs contenciós administratiu contra el Departament de Territori i Sostenibilitat i, per 
tant, proposem acordar-ho. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Bé, 
jo entenc que s’actuï així, és una qüestió de normativa, normativa que ha canviat, i 
l’Ajuntament entenc que s’hauria d’adaptar, tot i que el criteri de la Generalitat és un 
altres, però més enllà de totes aquestes qüestions el que preocupa també és el que 
LUBRIZOL pugui pensar sobre l’actuació de l’Ajuntament. Jo espero i desitjo que 
LUBRIZOL comprengui aquesta actuació de l’Ajuntament de posar el recurs contra la 
seva autorització ambiental, perquè no marxin de Sant Cugat.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, jo 
crec que han explicat i ho ha explicat avui i també ho va explicar a la Comissió 
Informativa i s’entén perfectament aquest canvi de normativa que per part de les 
Directrius europees que ens venen i etcètera, etcètera. Senzillament se’ns genera un 
dubte, que és en aquest itinerari que nosaltres presentem el contenciós-administratiu, 
en cas que hi hagués algun incident, més que accident, qui en seria el responsable 
d’aquesta situació? 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Jo una broma si se’m permet, però té “guasa” que l’acrilat d’etil tingui un cercle de 
protecció menor al que ens estan proposant pels clubs cannàbics. 
 

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

MES: Bé, en la línia que ha explicat el Sr. Calvet i també entenent la posició de 
l’empresa, diguem-ne, que l’empresa porta molts anys, bàsicament porta i no hi havia 
tantes cases i tants habitatges i, per tant, entenem la seva posició, però la posició, 
entenem, de la ciutat és la de defensar l’interès general, i l’interès general és demanar 
la nostra capacitat de decidir on posem espais que puguin ser lliurement transitats on 
pugui haver veïns i veïnes. Certament és una translació d’una Directiva europea, que 
ni l’empresa ni nosaltres hem tingut molt a veure en aquest tema. El trasllat a 
l’empresa que pot continuar treballant i jo crec que és important dues coses a 
traslladar a la ciutadania: home, no hi ha perill o com a mínim no hi ha més perill que 
l’any passat; i l’altra, l’empresa podria continuar treballant amb el resultat positiu 
d’aquest contenciós, simplement reduint el seu cabal, el seu marge de seguretat en 
quant a tenir més producte d’aquest que el company ha dit. Per tant, entenem que 
aquest contenciós va bé, i esperem que des del Departament de Territori, l’amic Rull, 
ens ajudi a que això tiri endavant. 
 

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

DE C’s: El tema LUBRIZOL se verá en un futuro y nosotros lo seguiremos con ahínco. 
Jurídicamente, tal como se nos expuso en Comisión es un tema que la Conselleria 
tiene bastante acotado y analizado, es decir, las autorizaciones se dan conforme a la 
ley y es muy difícil que en un contencioso administrativo esa autorización se pueda 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 113 

 
ESBORRANY ACTA 

anular o se pueda tirar para atrás. Este Grupo no sabe muy bien que se pide, o sea, 
cuál va a ser el procedimiento y la argumentación jurídica del propio contencioso-
administrativo, lo seguiremos y esperemos que se pueda llegar a algún tipo de 
acuerdo, mientras tanto, con la empresa, porque si no puede ser otro de estos 
famosísimos casos judicializados del Ayuntamiento de Sant Cugat, sobre los que 20 
años más tarde se tiene respuesta.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: ¿Qué casos? Perdó. Disculpi, no l’he entès això 
últim que ha dit. Em sap greu, no l’hem entès.  
 

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

DE C’s: Can Matas, Torre Negra en un futuro inmediato, etcétera. Sí, bueno, diferir en 
tiempo la solución de los problemas y llevar a los Tribunales a los ciudadanos para 
que los Tribunales en un tiempo ilimitado decidan al final mientras no haya sentencia 
firme, este Ayuntamiento no se ve obligado a nada, por ejemplo, la bandera de la 
Estación, no la quitan aunque hay una sentencia en la que se dice que hay que 
quitarla. Esperemos que la sentencia sea firme y entonces se ejecute. ¿Me ha 
entendido ya?  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bueno, de acuerdo. Ara l’he entès Sra. 
Fernández-Jordán. Ara sí, tot i discrepar amb vostè ara entenc per on va.  
 

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

CALVET: És com ho han descrit vostès. Efectivament l’empresa no ha canviat ni el 
producte, ni la línia de producció, ni els materials que fabrica, ni de fet ha canviat el 
tanc d’emmagatzematge, és el que ja tenia, el que ha canviat és la normativa europea 
que s’ha fet una mica més restrictiva, i que de fet també descriu la capacitat d’aquest 
producte, diguéssim, el perill potencial d’aquest producte d’una manera molt acotada i, 
per tant, efectivament com deia el Ferran doncs també un punt de calma, aquí no ha 
canviat de res d’abans d’ahir a avui, per entendre’ns, però certament nosaltres creiem 
que aquesta renovació automàtica de l’autorització ambiental, que efectivament és un 
procés degut i reglat per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
concretament de la Direcció General de Qualitat Ambiental i que, per tant, si la 
Generalitat, o això és el que interpreten els advocats de la Generalitat, no l’hagués 
atorgat en primera instància, segurament haguessin entrat ells, em refereixo a la 
Direcció General de Qualitat Ambiental en prevaricació, doncs nosaltres creiem que 
això atempta als interessos de la ciutat, creiem que això es pot enfocar de moltes 
altres maneres, creiem que hi ha marge com per poder interpretar que aquest canvi 
de normativa precisament té el que s’anomena una modificació, provoca una 
modificació substancial en les condicions d’implantació de la fàbrica. El fet que es 
pugui considerar modificació substancial és clau per a que es pugui fer ja aquesta 
declaració d’impacte ambiental complerta i, per tant, el nostre contenciós va en 
aquesta línia. El nostre contenciós, que l’expedient està a la seva disposició Sra. 
Fernández-Jordán, es pot consultar, el que intenta justificar és que això ha sigut una 
modificació substancial i que, per tant, no és renovació automàtica, sinó que s’hauria 
d’haver sotmès a un procés complert. En això estem i amb això ho defensarem. Pel 
camí, doncs lògicament l’empresa té les seves assegurances, hi ha els protocols de 
Protecció Civil i si passés alguna cosa, que no creiem que hagi de passar, perquè 
insisteixo, no ha canviat res en la situació d’ahir en avui, doncs s’activarien aquests 
protocols i es dirimirien responsabilitats, però en tot cas, l’empresa, insisteixo, en 
aquests moments té una autorització ambiental, ben donada, ben atorgada i nosaltres 
el que fem és intentar que això es consideri modificació substancial i obrir la capacitat 
per poder fer una declaració d’impacte ambiental que posi en valor el què és l’entorn 
existent, activitats existents, residencials existents i acabi determinant, una miqueta, 
per normativa d’impacte ambiental aquesta reducció del dipòsit. Entenem que 
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d’entrada l’empresa això li pertorbi el que és la seva línia de producció però ens 
agradaria també que això es pogués contemplar.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

       no adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     4 (C’s i PP) 
 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació dels regidors Sr. Ignasi 

Bea i Ramon Piqué. 
 

22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA DE PUBLICITAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXPEDIENT: 

UJ00/10/45). 

 
Atès informe proposta emès pel Cap del Servei d’Intervenció en l’Edificació, en 

data 29 de setembre de 2016, relatiu a la formulació d’un Avantprojecte de Modificació 
Puntual de l’Ordenança  Municipal de Publicitat, en concret dels articles 6.2) i 6.3) a la 
vista de l’encàrrec, directrius i tutela de la Comissió Assessora de Publicitat, a mode 
de Comissió d’Estudi per a l’elaboració de dita Modificació de conformitat amb l’article 
62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals. 
 

Atès que l’aprovació de la modificació de l’ordenança municipal de Publicitat és 
una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor 
dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 

Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del 
Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació 
per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 
47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 

Atès que s’ha donat compliment al que estableix l’article 63 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals.  
 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 

1r.- APROVAR INICIALMENT la Modificació de l’Ordenança Municipal de 
Publicitat de Sant Cugat del Vallès, en els termes que figuren en el redactat de 
l’avantprojecte de la modificació que incorporat a l’expedient. 
 

2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, en 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, al taulell d’anuncis 
municipal, així com a la web municipal www.santcugat.cat, de conformitat amb el que 

http://www.santcugat.cat/
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disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 

3r.- DISPOSAR que la Modificació de l’Ordenança Municipal de Publicitat de 
Sant Cugat del Vallès, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovada amb caràcter 
definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord en el supòsit que durant el període 
d’exposició pública de l’expedient no s’hagi presentat cap suggeriment o reclamació, 
tot procedint a la seva publicació en el BOPB als efectes de la seva entrada en vigor, 
de conformitat amb el que estableixen els articles 65 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del ens Locals.  
 

4t.- DISPOSAR, així mateix, l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, envers la identificació del número i data del BOPB, en que s’hagi publicat, 
íntegrament, el text de l’ordenança.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CALVET: Molt breument, és una aprovació inicial i, per tant, es posarà a informació 
pública, tots els Grups tindran temps per aprofundir en el contingut de la mateixa, de 
fer-nos aportacions, al·legacions i de recollir-les, totes les que millorin aquesta 
proposta de modificació de l’ordenança, aquesta ordenança de la publicitat i aprovar-la 
definitivament quan pertoqui, insisteixo, una aprovació inicial. Aquesta és una 
modificació molt física de l’ordenança de la publicitat, el que ve és a regular, a afinar 
alguns aspectes de la instal·lació física de cartells publicitaris als establiments de Sant 
Cugat, siguin en entorns protegits, siguin en cobertes. Tenim en aquests moments un 
repunt de l’activitat econòmica, tenim peticions d’instal·lació, de renovació, de cartells 
als establiments de Sant Cugat, afortunadament i hem vist amb el que és la gestió 
d’aquestes peticions que hi ha alguns aspectes de la instal·lació d’aquests cartells que 
ens convé afinar. Insisteixo, en dimensió, en col·locació, en els edificis plurifamiliars, 
en els que són buits, en edificacions catalogades, en entorns també de catàleg 
arquitectònic i, per tant, el que fem és partir de la pràctica de l’experiència de la 
Comissió de Publicitat, proposar aquesta modificació, que torno a insistir, és una 
aprovació inicial i podrem aprofundir moltíssim al llarg de les properes setmanes.   
 

(En aquests moments es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Ignasi Bea). 

 

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

MES: El nostre Grup s’abstindrà, tot esperant a fer al·legacions, si s’escau. Certament 
també la vigent encara ordenança hem vist que en alguns moments o no s’havia 
respectat o nosaltres no havíem entès el compliment d’algun dels cartells en zones 
comercials i, per tant, esperem que quedi molt més clar en aquesta segona. En tot 
cas, nosaltres amb zel o amb “ahínco” ens mirarem aquesta ordenança i farem, si 
s’escau, les esmenes pertinents. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     13 (Convergència, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:     11 (CUP-PC*, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i PP) 
 

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

 

Economia i Hisenda 
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23.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE LA TRESORERA DE 

L’AJUNTAMENT I DELS RESPONSABLES FINANCERS DE PROMUSA I EPEL 

PEL SEGON TRIMESTRE DE 2016 RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 

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

MOROSITAT. 
 

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

“INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 

 

EXERCICI 2016 SEGON TRIMESTRE 

 

I. INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei  
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
per la que es modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Així mateix s’incorporen les previsions de la directiva 2011/7/UE del Parlament 
Europeu i del Consell de la UE de 16 de febrer de 2011, així com la transposició a la 
normativa estatal feta mitjançant Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de 
recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 
 
S’incorporen les previsions “de la nota explicativa” del MINHAP relativa a l’aplicació de 
la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 2014. 
 
D’acord amb les previsions esmentades, es tindran en compte dos terminis, es 
diferenciarà entre els 30 dies des de la data de registre de la factura fins que es 
reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del reconeixement de 
l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  
 
L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei són les operacions comercials. 
 
Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 
comercial, com les relacions estatutàries, de personal o les que siguin conseqüència 
de la potestat expropiadora.  
 
El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 
entre les entitats del sector públic. 
 
Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per:  
 

 Despeses corrents en bens i serveis 

 Les inversions 
 
Des d’una perspectiva de la Tresoreria, es fan pagaments pressupostaris de l’exercici 
corrent, d’exercicis tancats, no pressupostaris i moviments de fons. A més a més, pels 
pagaments de petita quantia, funciona el canal de pagaments de l’habilitació. 
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El pagament pressupostari constitueix la darrera fase dels procediments d’execució 
de  l’estat de despeses del pressupost municipal i, per mitjà del pagament, es 
cancel·len les obligacions contretes amb els proveïdors, contractistes o creditors en 
general. 
 
El procés de pagament està dividit en dues fases: 
 
a) La fase d’ordenació del pagament, en la que s’agrupen les factures, nòmines o 

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

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

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

 

II. METODOLOGIA. 
 
L’indicador de gestió relatiu als fluxos de pagaments, o temps que transcorre en la 
tramitació de les factures fins que aquestes arriben a la Tresoreria i es paguen, ha de 
permetre estudiar les decisions necessàries per disminuir el període de pagament 
dels proveïdors o contractistes i complir els terminis establerts en la norma vigent.  
 
L’estructura d’aquest informe s’ha vist obligada a canviar, respecte els anteriors 
emesos,  ja que la informació que es pot obtenir des del programa comptable arrel de 
la nova gestió mitjançant el registre electrònic de factures  no permet desglossar el 
flux total com fins ara. 
 
Així, a diferència del que es venia realitzant, que era desglossar, dins del termini de 
reconeixement, el flux operacional i el flux comptable, i identificar el termini de 
pagament amb el flux de tresoreria, actualment no es pot desagregar el termini de 
reconeixement, i per tant s’ha hagut de fusionar el flux operacional i el comptable en  
un de sol. En conseqüència, el flux total a la comptabilitat ajuntament només es 
divideix en dos: termini de reconeixement i termini de pagament. 
 
Per tal de poder quantificar l’anàlisi, prenem com a referència les dates certes i 
verificables: 
 
La data del registre d’entrada de la factura o document substitutiu. 
La data d’aprovació de la factura.  
La data del pagament per transferència bancària. 
 
En  aquest informe, es manté com a indicador el termini que va des que la factura es 
registra fins que es reconeix l’obligació de pagament i, d’altra banda, el termini que 
transcorre des del reconeixement de l’obligació de pagament fins el pagament 
material. 

 

Terminologia  
 
Recordem a continuació la terminologia que emprem habitualment en aquest informe. 
 
El temps transcorregut entre la data de registre i la data de conformació de la factura 

per part de l’àmbit gestor el denominem flux operacional, és l’indicador que hem 
deixat d’obtenir per no poder identificar per cada factura la data de conformitat de 
l’àmbit. 
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El període de temps que transcorre entre la data de conformació de la factura per part 

de l’àmbit gestor  i la data d’aprovació de la factura és el flux comptable. 
 

En el flux de tresoreria considerem el temps que transcorre entre la data d’aprovació 
de la factura i la data de pagament efectiu. Entre mig hi ha el període de recollida de 
signatures dels altres dos clauers, així com la diligència marginal de comprovació del 
tràmit que en fa la Direcció de l’Àmbit. Si s’incorporessin noves dates a l’informe ens 
permetrien conèixer millor aquest apartat de la tramitació, però la captura d’aquesta 
informació podria provocar l’efecte contrari no desitjat d’alentir més el circuit, motiu pel 
qual no discriminem dins l’informe aquest apartat i queda inclòs dins de l’anomenat 
flux de tresoreria. 
 
Ara queden fusionats els flux operacional i el flux comptable en una sola dada que ens 
dona el temps transcorregut entre la data de registre i la data d’aprovació de la 
factura. 
 

Amb aquestes dades s’arriba al flux total, i que correspon al temps transcorregut des 
del registre d’entrada de la factura, o del document equivalent, fins al pagament 
material de la mateixa. 
 

III. DADES TRIMESTRALS 

 

PERIODE D’ESTUDI: SEGON TRIMESTRE DE 2016 

 

ÀMBIT 

 
Recollint el que es va demanar en el Ple de data 20 de febrer de 2012, es presenta la 
informació de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 
pagades des del dia 1 d’abril  a 30 de juny de  2016. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas que existeixin, que no han tingut 
entrada a la Tresoreria dins del trimestre estudiat, i que segons el que indica la Llei 
esmentada a l’inici d’aquest informe correspon analitzar, si s’escau, a l’Interventor. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures comercials, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments. 
 

Ajuntament: 
 
L’estudi comprèn  un total de 1.425 factures per un import mitjà de 7.101,63€. 
 
Donat que no es té seguretat, des que opera el registre de factures electrònic de que 
la data de conformitat que dóna automàticament el programa sigui la correcte, s’ha 
agafat com a data de reconeixement de l’obligació, la data de tramitació.  
 
Pel que fa referència a la mitjana del flux del reconeixement de l’obligació i del termini 
de pagament, són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE PAGAMENT (límit 

30 dies) FLUX 

TOTAL 

2T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- - 12,51  
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27,28(*) 12,51 39,79 

    

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

  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL RECONEIXEMENT 

DE L'OBLIGACIÓ 12,51 

 
* En aquest trimestre hi ha pagaments corresponents a expropiacions, en les que es 
va pactar un calendari de pagaments al llarg del temps, però que l’expedient i la seva 
aprovació correspon a pressupostos d’anys anteriors. Això va incrementar el termini 
de pagament des de l’aprovació de l’obligació fins al pagament efectiu. 
 
Pel que fa a la mitjana del flux total de pagament dels organismes autònoms 
municipals, segons dades facilitades pels mateixos, és el que segueix: 

 

Organismes: 
 

 Patronat municipal d’Educació 

 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 dies) FLUX 

TOTAL 

2T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

7 8 5  

15 5 20 

 

  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL RECONEIXEMENT 

DE L'OBLIGACIÓ 5 

 

 Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural 
 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 des) FLUX 

TOTAL 

2T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- - 28,14  

- 28,14 28,14 

 
  

PREVISIÓ LEGAL      60 DIES 
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TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 28,14 

 

 Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 

Informació. 
 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE PAGAMENT 

(límit 30 des) 
FLUX 

TOTAL 

2T 

FLUX OPERACIONAL 

 

FLUX FLUX 

COMPTABLE TRESORERIA 

16,48 4,06 3,73  

20,54 3,73 24,27 

    
  

PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL RECONEIXEMENT 

DE L'OBLIGACIÓ 3,73 

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

Agregat: 

2T 
Número de 

factures 

Mitjana dies 

termini 

reconeixement 

Mitjana dies 

termini pagament 

OAMCC 524 - 28.14 

IGEPESI 32 20,54 3,73 

PME 357 15 5 

AJUNTAMENT 1426 27,28 12,51 

Mitjana 

ponderada 
  20,94 7,08 

 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS SEGON TRIMESTRE 2016 

 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, va introduir el concepte del període mitjà de 

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

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

 

Entitat 

Període mitjà de pagament mensual 

abril maig juny 

Sant Cugat del Vallès 15,94 21,23 23,19 
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C. Promoció i Desenvolupament de 
l'Eix B30 Sant Cugat-Rubí-
Cerdanyola  

0 0 287,18 

EPEL Cugat.cat (12,35) (7,31) (5,87) 

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

(20,19) (5,49) (22,50) 

Inst. Gestió Estratègica, Promoció 
Econòmica i Societat Informació 

(9,98) (9,88) (10,32) 

O. Aut. Centre Cultural (6,65) (5,63) (0,58) 

O. Aut. d’Educació (12,47) (7,60) (10,94) 

    

 

Període  mitjà de pagament global a 
proveïdors  mensual  

 

Abril Maig juny 

Sant Cugat del Vallès 13,96 18,26 21,03 

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

 
INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE PROMUSA 

 
EXERCICI 2016. SEGON TRIMESTRE 

 

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

 Despeses corrents en béns i serveis 

 Les inversions 
 

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

 La data de la realització de la transferència bancària 

 La data de lliurament del xec 

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

 

III.  DADES TRIMESTRALS 

 

PERIODE D’ESTUDI: SEGON TRIMESTRE DEL 2016 

 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 
pagades des de l’1 d’abril  fins al 30 de juny de 2016. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas de que existeixin, que no han 
estat pagades per Promusa dins del trimestre estudiat. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments que es realitzen des de Promusa, com poden ser 
nòmines, assegurances socials, interessos o amortitzacions de préstecs, que són 
atesos puntualment a la data dels seu venciment legal. 
 

L’estudi comprèn un total 870 factures pagades per un import d’1.628.354,64 €. 
 
Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

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

Factures   870 7 607 142 114
0,8% 69,8% 16,3% 13,1%

Factures acumulat 7 614 756 870
0,8% 70,6% 86,9% 100%

Dies totals 21.435 0 6.684 6.283 8.468

Mitja dies pagament 24,64 0,00 11,01 44,25 74,28

PER FACTURES

 
 

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

AL COMPTAT; 0,8%

FINS A 30 ; 69,8%

FINS A  60; 16,3%

MÉS DE 60; 13,1%

PER FACTURES

 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.10.16                    pàg. 123 

 
ESBORRANY ACTA 

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

 

Detall per imports 
 

PER IMPORTS

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

Factures 1.628.354,64 2.022,28 1.290.578,42 208.267,90 127.486,04
0,1% 79,3% 12,8% 7,8%

Factures acumulat 2.022,28 1.292.600,70 1.500.868,60 1.628.354,64
0% 79% 92% 100%

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

AL COMPTAT
0,1%

FINS A  30 
79,3%

FINS A 60
12,8%

MÉS DE 60 
7,8%

PER IMPORTS

 
 

IV. ACLARIMENTS 
 
D’acord amb la  disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 
2014, es pot diferenciar entre dos terminis: els 30 dies des de la data de registre de la 
factura fins que es reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del 
reconeixement de l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  
 
Des de finals del 2015, cal mencionar que els sistemes informàtics de comptabilització 
de factures de Promusa ja permeten registrar la data de “reconeixement de 
l’obligació”. Tots els càlculs i gràfics referents a aquest informe s’han fet tenint en 

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

TERMINI DE PAGAMENT

OPERACIONAL COMPTABLE RECONEIXEMENT TRESORERIA FLUX TOTAL

5,90 8,37 14,27 10,37 24,64

TERMINI DE RECONEIXEMENT

 
 

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

 FLUX COMPTABLE: va des de l’aprovació del responsable fins al registre a 
comptabilitat. 

 TERMINI DE RECONEIXEMENT: Flux Operacional + Flux Comptable (des de 
l’entrada a recepció fins al registre a comptabilitat). 

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

 

V. CONCLUSIONS i RESUM 

 

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

El termini mitja de dies de pagament ha estat de 24,64 dies.   
 

El 69,8 % de les factures s’ha pagat en un termini igual o inferior als 30 dies. 
 

Per imports, el 79,3% dels pagaments s’ha fet en un termini igual o inferior als 30 dies. 

 

INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE L’EPEL CUGAT.CAT 

 
EXERCICI 2016. SEGON TRIMESTRE 

 

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

 Despeses corrents en béns i serveis 

 Les inversions 
 

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

 

III.  DADES TRIMESTRALS 

 

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

pagades des de l’1 d’abril fins al 30 de juny 2016. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas de que existeixin, que no han 
estat pagades per l’EPEL CUGAT.CAT dins del trimestre estudiat. 
 
Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 
mostra la resta de pagaments que es realitzen des de l’EPEL CUGAT.CAT, com 
poden ser nòmines, assegurances socials, que són atesos puntualment a la data del 
seu venciment legal. 
 

L’estudi comprèn un total 179 factures pagades  per un import de 101.510,14 €. 
 
Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

PER DIES  

Dies Totals 3.785 

Mitjana dies Pagaments 21.15 

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

         

IV. ACLARIMENTS 

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

 

V. CONCLUSIONS I RESUM 

 
Durant el SEGON trimestre del 2016, l’EPEL CUGAT.CAT ha pagat majoritàriament 
dintre dels terminis que fixa la legislació vigent. 
 

El termini mitjà de dies de pagament ha estat de 21.15 dies “  
 

En aquest sentit, es procedeix a la dació de compte del segon trimestre de 
2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

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

CALVET: Efectivament és una dació de compte del què és el compliment dels 
períodes de pagament, els terminis de pagament, tant de l’Ajuntament, com de 
PROMUSA, com de l’EPEL, del que són les entitats associades a l’Ajuntament. Això 
es fa cada trimestre, aquest és en relació al segon trimestre de 2016 i, concretament 
en el cas de l’Ajuntament, del total de 1.425 factures analitzades, per un import mitjà 
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de 7.000 euros, la mitjana de terminis de reconeixement de les factures és de 20 dies, 
20,94, i la mitjana de dies de termini de pagament a partir del reconeixement és de 
7,08, per tant, 27,08 aproximadament del que és el termini de pagament complert de 
l’Ajuntament. Per tant, amb ple marge de la llei 15/2010, de les mesures de la lluita 
contra la morositat; en el cas de PROMUSA de les 870 factures pagades, la mitjana 
de dies de pagament és de 24,64 i en el cas de l’EPEL del total de 179 factures 
pagades i analitzades, la mitjana de dies de pagament és de 21 dies. I per tant, dació 
de compte d’aquestes xifres que compleixen amb escreix el que és la llei contra la 
morositat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Alguna qüestió? Doncs queda fet el 
compte d’aquesta informació. 
 

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

DEL GRUP II PER LES ACTIVITATS, CURSOS, TALLERS I ESPECTACLES DEL 

CENTRE OBERT CAN LLOBET. 
 

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

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

A la vista de la proposta de modificació presentada per l’Àmbit de Gestió de 
Benestar i Ciutadania quant als preus públics per les activitats, cursos, tallers i 
espectacles del Centre Obert Can Llobet. 

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

normativa legal aplicable.  
 

És per tot l’anterior, que s’eleva al Ple municipal la següent proposta 
d’aprovació de Preus Públics a aplicar per a la resta de l’exercici 2016 en tant no 
s’aprovi la seva modificació o derogació: 
 

1r.- APROVAR l’establiment i modificació dels preus públics del Grup II  “Preus 
Públics per les activitats, cursos, tallers i espectacles de la Xarxa de Centres Culturals 
Polivalents”,  article 3r. “Quantia“, que s’adjunta a aquesta proposta. 
 

2n.- PUBLICAR els anteriors preus públics, d’aplicació per a la resta de  
l’exercici 2016, als mitjans de comunicació municipals pel seu general coneixement, 
als efectes previstos en l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: També és un punt molt administratiu. És una modificació que ve donada per 
la incorporació del Centre Obert Can Llobet a l’oferta de la Xarxa de Centres Culturals. 
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Això, diguéssim, com que vàrem fer tota una sèrie de modificacions al Grup II dels 
Preus Públics, també s’ha d’aprovar aquesta modificació pel que fa referència a 
aquest Centre Obert de Can Llobet. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     19 (Convergència, C’s, ERC-MES, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      3 (CUP-PC* i ICV-EUiA) 
 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació dels regidors Sra. Gibert i 

Sr. Piqué. 

 

(Es fa constar l’absència en el moment de la votació del regidor del grup 

municipal Popular Sr. Álvaro Benejam). 

 

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

NÚMERO 16 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 
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 2 de febrer 
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 259.221,63  €. 

 

- Incrementar el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via  

crèdit extraordinari, per un import total de 2.580,00 €. 
 

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

per anul·lació, per un import total de 2.580,00 €. 
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2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament l'edicte d'aquesta modificació del Pressupost de 2015, durant un 
termini de 15 dies, si durant el qual no s'han presentat reclamacions quedarà 
definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària. 

 

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

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Aquesta és una proposta d’aprovació per una modificació pressupostària, la 
núm. 16, d’aquest any en curs, de l’any 2016. Segurament no serà la última, 
segurament haurem de fer alguna altra per tancar l’exercici. Ja saben que el 
Pressupost està viu, al llarg de l’exercici doncs s’han d’anar ajustant partides de temes 
que no s’han esgotat, per la causa que sigui, i nodrir-ne d’altres que sí necessiten de 
la seva execució. En aquest cas, aquesta modificació el que fem és haver d’assumir 
els costos que són d’obligat compliment de l’extinció del Consorci per la TDT Local 
Pública. Recordin el Consorci que vàrem haver de constituir, això puja uns 20.000 
euros; també un canvi de Capítol I a Capítol IV, per l’externalització dels serveis de 
formació per 120.000 euros; i també per la compra de nous terminals terra-rescat 
d’emergències per la Policia, per un total de 89.900 euros. Aquestes despeses estan 
lògicament compensades amb la reducció d’altres partides perquè el Pressupost 
quadri. En fi, és aquesta proposta concreta per aquestes tres necessitats. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Casi 
que era qüestió d’ordre perquè ara revisant el que és la documentació sí que em va 
semblar que aquí entrava la baixa de la TDT, però ara veient el punt 28, no sé si és 
que estem parlant o després s’explicarà o hi ha algun tipus de diferència, és 
Innovació, però també parla d’una proposta de sol·licitud de baixa..., ah, és un altre 
tema llavors. D’acord, doncs ja està.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     15 (Convergència, ERC-MES i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      8 (CUP-PC*, C’s, ICV-EUiA, PSC i PP) 
 

(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació dels regidors Sra. Gibert i 

Sr. Piqué. 

 

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

DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS LOCALS PER 

L’EXERCICI 2017. 
 

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 
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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.  
 

Quan 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 
2/2015, de 30 de març, que modifica l’article 25 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de l’ús 
derivat 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 Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda, i 
l’informe conjunt de l’Interventor Municipal i de la Lletrada Assessora de l’Àmbit de 
gestió d’Economia, Hisenda, i Recursos Humans, es proposa al Ple l’adopció dels 
presents acords:  

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2017 i següents la 
modificació de les Ordenances que a continuació es relacionen: 
 

 L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL 

 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 3 de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 4 de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 

 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 5 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. 

 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 12 de la Taxa per serveis urbanístics, llicències o 
per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.  
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 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 13 de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques. 

 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 15 de la Taxa per la recollida de residus. 

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

 L’ORDENANÇA FISCAL núm. 18 de la Taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de la via pública i dels terrenys d’ús públic del domini públic 
municipal. 

 

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 d’Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que determina l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes 
locals als Departaments de Governació i d'Economia i Finances. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Ara aquí sí que ens posem una mica més seriosos, perquè aquest és un 
moment, diguéssim, important, en el que és el tràmit de presentació, debat i aprovació 
del marc econòmic i financer de l’Ajuntament, en aquest cas per l’any 2017. Per 
aquest any hem previst i així ha estat comunicat a la Comissió Informativa, seguir un 
calendari molt semblant al que vàrem seguir l’any passat, en el que hi va haver una 
primera aprovació a aquesta aprovació provisional de les Ordenances, més o menys 
en aquestes dates. Les Ordenances passen, evidentment, a informació pública i 
esperem que al llarg d’aquesta informació pública tots els Grups ens facin arribar les 
seves propostes. Encavallat enmig d’aquesta informació pública de les Ordenances 
farem l’aprovació també, la primera aprovació del Pressupost, que també passarà a 
informació pública, les Ordenances per 30 dies, el Pressupost per 15, per poder 
portar, si s’escau, a aprovació definitiva tot el que és aquest marc econòmic f inancer, 
és a dir, Pressupost i Ordenances, en el mes de desembre. Aquest és el calendari que 
ens hem fixat l’Ajuntament i que he pogut despatxar, parlar, debatre, amb molts de 
vostès, bilateralment, per l’aprovació d’aquest marc econòmic i financer per a l’any 
2017. Per tant, insisteixo, primera aprovació provisional d’aquestes Ordenances. Unes 
Ordenances que són de continuïtat respecte al que vàrem aprovar l’any passat, són 
unes Ordenances que no provoquen increment en cap impost ni cap taxa de les que 
regulen les pròpies Ordenances. Per tant, unes Ordenances d’increment zero i que 
intenten reflectir el que vol ser una política de sostenibilitat econòmica, de sostenibilitat 
mediambiental, de sostenibilitat social i evidentment d’eficiència i d’agilitat 
administrativa en la gestió de tot aquest marc tributari, d’impostos i taxes. 
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Sostenibilitat econòmica perquè hem de garantir, evidentment, els recursos 
necessaris per a tota la despesa ordinària, que farà l’Ajuntament en els Capítols 
corresponents; també sostenibilitat mediambiental, hi ha un conjunt de bonificacions, 
IBI’s, hi ha un conjunt de taxes, molt adreçades al que són l’establiment de mesures 
de sostenibilitat ambiental; també de sostenibilitat social, en tant en quant, hi ha una 
sèrie d’ajudes i subvencions, per exemple el pagament de l’Impost de Béns Immobles, 
que el que pretenem és donar continuïtat al que havíem aprovat l’any passat, però 
també reforçar en aquest mateix període en curs, en el 2016, i també en el 2017 i 
evidentment recollir també en les pròpies Ordenances tot allò que ha anat sortint al 
llarg de l’any, de normativa, que ha de permetre, encara, gestionar aquest marc 
tributari d’una manera més senzilla. Aquest és el titular, per entendre’ns, del que seria 
aquesta presentació d’Ordenances. Si em permet la Sra. Alcaldessa, malgrat l’hora, 
m’agradaria referir-me a quatre detalls, que potser serien les novetats, tot i que algun 
d’aquests detalls, importants d’explicar ara perquè estem explicant les Ordenances i, 
per tant, parlem de l’IBI, no es veuran reflectits estrictament en el contingut de les 
Ordenances, perquè no són bonificacions, sinó que són ajudes i subvencions i, per 
tant, ho veurem reflectit en el Pressupost, però la línia política que expressa la voluntat 
d’aquesta sostenibilitat social doncs jo crec que és de rebut explicar-ho en aquest 
moment, en el marc de les Ordenances. Per exemple, respecte l’IBI, ja saben que 
l’any passat vàrem provocar aquesta rebaixa unilateral del que és la base cadastral, la 
base de la ponència, aquest 18% al que ens vàrem poder acollir com a municipi, atès 
que la última ponència la tenim de 2006, per tant, en ple boom dels preus i que no 
semblava primer no autoritzat i tampoc semblava oportú en aquells moments provocar 
una revisió, ens vàrem acollir en aquesta rebaixa del 18%. Això ho vàrem compensar 
perquè no fos una rebaixa lineal del 18% que hagués estat una caiguda dràstica dels 
nostres ingressos, amb un lleuger augment del tipus, del 0,45, del 0,43 perdó, al 
0,513. La combinació de la rebaixa de la Ponència al 18% més aquest augment de 
tipus fins el 0,513, que en parèntesi, és un dels tipus més baixos de l’Àrea 
Metropolitana, va provocar una rebaixa mitjana en el rebut de l’IBI del 2,16%. Aquesta 
situació es manté, juntament amb totes les bonificacions i subvencions que ja estaven 
en aplicació. Estic parlant de les famílies nombroses, a majors de 65 anys, a famílies 
monoparentals, a banda de totes les que s’han d’establir per llei. Aquí és on t’hi afegim 
un parell de novetats, que insisteixo, no es veuran reflectides en aquest document 
d’Ordenances, es veuran reflectides en el Pressupost però com que parlem de l’IBI 
també ho explicarem ara. La primera gran novetat, la primera gran línia de 
subvencions que pretenem establir ja en aquest 2016, per aplicació de l’acord 
d’estabilitat pressupostària que vàrem signar amb ERC-MES ara tot just fa un any, o al 
desembre farà un any, el de l’aplicació d’ajudes a l’IBI per a les famílies amb escassa 
capacitat econòmica. Això en algun moment ho hem denominat com una tarificació 
social de l’IBI, no és ben bé això, però en definitiva es tracta d’establir una línia 
d’ajudes de manera que les famílies amb recursos referenciats a l’índex, al IRSS, amb 
un determinat percentatge, estem parlant de l’1,5, del 2, del 2,5, de l 3, del 3,5, 
combinat, segons el nombre de persones de la unitat familiar, de membres de la unitat 
familiar, amb un valor del que seria el bé cadastral, puguin tenir rebaixes en el seu 
rebut de l’IBI, que variaran entre el 60% i aproximadament el 40%. Això en funció 
d’una gradació que, insisteixo, ja volem aplicar en aquest 2016, sabem que serà un 
període curt d’aplicació, però també volem constatar que altres ajuntaments que van 
tenir com a voluntat iniciar aquesta línia d’ajuts han estat tot l’any estudiant-ho, mirant 
de com es pot establir, com es pot implementar. Nosaltres seguirem gairebé el mateix 
camí, establirem, doncs, l’aprovació d’aquestes ajudes i obrirem un període de temps 
per intentar aplicar aquesta partida que vàrem reservar de 125.000 euros, insisteixo, 
en funció del pacte signat amb ERC-MES. I això, lògicament, ho traslladarem a 2017, 
ho aplicarem ja en aquest 2016, però també ho aplicarem en 2017. En IBI una segona 
novetat, que també vindrà via bonificacions i ajudes i, per tant, perdó via subvencions i 
ajudes, per tant, no es reflecteix en aquesta aprovació provisional de les Ordenances, 
serà una ajuda al pagament del 50% de l’IBI a tot el que són les entitats culturals i 
esportives, com a prestadores de la cultura, estem parlant de llibreries, de sales d’art, 
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de sales d’exposicions i les entitats esportives estem parlant de clubs esportius on es 
practiqui esport federat. Tot això, lògicament, quedarà recollit. Creiem que és un bon 
estímul al que és la vida associativa de la ciutat. En el capítol de la plusvàlua, doncs 
només constatar que hi ha un repunt de tot el que són les operacions de compra-
venda del mercat immobiliari i això ens permet poder abordar una certa rebaixa del 
rebut de la plusvàlua. Estem en aquests moments, en el 2016, en el tipus més alt, del 
30% i l’aprovació provisional que exposem avui dant del plenari porta el tipus al 29%. 
És una rebaixa que el que pretén és senzillament, insisteixo, rebaixar la pressió fiscal, 
en definitiva afavorir el diner de butxaca dels ciutadans de Sant Cugat, amb aquesta 
rebaixa del 30% al 29%. I en temes ambientals, i estem parlant ja no d’impostos, sinó 
de taxes, doncs la gran novetat és que en consonància amb una bonificació que ja 
tenim establerta actualment per als vehicles que són de zero emissions, això són els 
elèctrics o els que són híbrids amb capacitat de generació elèctrica al 100%, que 
tenen una rebaixa del 75% en l’Impost de Vehicles o d’un 50% en els vehicles eco o 
d’un 25% en els vehicles dièsel-eco, això ho traslladarem ara al que és la taxa 
d’ocupació de la via pública pel que fa a les zones blaves. A les zones blaves el que 
apliques és la taxa d’ocupació de via pública i proposem en aquestes Ordenances i en 
línia amb aquesta sostenibilitat ambiental que abans explicava doncs l’establiment 
d’una quota de zero euros sobre els vehicles de zero emissió, de nou elèctrics o 
híbrids amb capacitat tota de producció elèctrica i d’un 50% en els vehicles eco i 
dièsel-eco. És un pas més en la renovació cap a criteris més sostenibles de la f lota de 
vehicles, del parc de vehicles de Sant Cugat. Creiem que tant pel que fa a 
sostenibilitat econòmica com mediambiental, com sobretot social, aquestes són unes 
Ordenances que proposem que es puguin aprovar provisionalment i que comencin el 
seu camí amb les aportacions que les puguin enriquir per part de tots els Grups 
polítics. Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Ho 
faré molt breu, el nostre Grup, com va sent tradicional, a les primeres aprovacions 
inicials, ens abstindrem, per tal de poder presentar al·legacions a les Ordenances, 
com també és tradicional, doncs nosaltres elaborarem aquestes propostes per a veure 
si va bé que l’equip de Govern les pugui incorporar a les Ordenances i els anuncio que 
aniran respecte al tractament de les famílies monoparentals, respecte als impostos, 
als diferents impostos també, algunes al·legacions a l’IBI, a l’IAE, destinat a comercial 
o sobre terrenys específics, sobre transport públic o els preus dels aparcaments en 
totes les seves modalitats, no només en zona blava, com vostès havien anunciat i el 
que fa referència també a determinades taxes, com l’expedició de documents o el que 
seria la cessió de les Sales per a les cerimònies de l’Ajuntament. Darrerament també 
sobre la forma de pagament que tenim amb el tema de les Ordenances. Per tant, ja 
els anuncio que presentarem al·legacions i, per tant el nostre vot serà d’abstenció. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres per facilitar l’aprovació també, però amb la intenció de presentar 
al·legacions també ens abstindrem. Per a nosaltres les Ordenances Fiscals formen 
part del mateix paquet econòmic que el Pressupost i creiem que cal parlar d’ingressos 
i despeses conjuntament i en aquest sentit celebrem la previsió de poder fer la votació 
final conjunta, si més no. Ara fa un any se’ns demanava que votéssim a favor d’una 
proposta d’Ordenances Fiscals que estava pactada amb ERC-MES, perquè 
incorporava la tarifació social, no només en alguns preus sinó també hi havia uns 
compromisos respecte l’IBI. Més endavant van presentar una moció en aquest sentit, 
per tal d’acotar la proposta, una moció que va ser aprovada per unanimitat del Ple i 
que marcava que es fes un estudi de rendes i que en el marc de la Comissió 
Informativa s’elaborés una proposta de barems, de les persones usuàries dels serveis 
a Sant Cugat i també acordava doncs elaborar un reglament de subvencions per a les 
persones o famílies que tinguessin dificultats per complir les obligacions tributàries. 
Com nosaltres no tenim cap informació, entenem que no s’ha complert la moció, 
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perquè que jo sàpiga formem part de la Comissió Informativa. Llavors, això ens 
demostra una mica les reticències que teníem fa un any per votar a favor, doncs es 
confirma el que ens esperàvem. En aquest sentit, i aquest any, la nostra proposta 
segueix sent la mateixa, és a dir, i celebro que el Tinent d’Alcalde hagi explicat amb 
tant de detall una proposta que ja vàrem aprovar el Ple de gener passat en moció, que 
és doncs això, establir uns barems, un reglament de subvencions d’IBI, diguéssim, i 
començar-los a aplicar, una proposta, doncs, que no és contradictòria amb altres 
propostes que han sonat en aquest Ple, com el carnet de la renda de la CUP. 
Nosaltres creiem que un cop establert aquest reglament amb els estudis previs de 
renda de les persones usuàries i els barems, que és una cosa que ens vàrem 
comprometre fa un any i, per tant, sapiguem a quanta gent afecten aquestes 
subvencions, quants diners deixem d’ingressar i, per tant, quant podríem, si cal, pujar 
o mantenir l’IBI per fer, primer, doncs qui més té més pagui i després doncs fer, poder 
mantenir els ingressos. És a dir, fer de l’IBI un impost més progressiu sense deixar 
d’ingressar i convertir l’impost en el que ha de ser tots els impostos, que és una eina 
de redistribució. Nosaltres farem aquesta mateixa proposta i l’emmarcarem en el marc 
també d’altres propostes nostres tradicionals i d’altres que podem treballar doncs 
també en la línia mediambiental, com poden ser la taxa de residus per a indústries i 
comerços que fomentin les bones pràctiques del reciclatge, que també és una 
al·legació que l’any passat també se’ns va descartar, volem parlar d’elements que 
malgrat l’any passat no vàrem treballar prou, com la taxa turística, o com el tema de 
les parades dels mercats, que també és un compromís d’aquest Ple en altres mocions 
i vincularem aquestes propostes amb propostes al Pressupost, amb el Pressupost de 
despesa, que ja tindrem temps d’explicar perquè sí que avui ja ens estem allargant 
molt. Així doncs ens abstenim per poder proposar i per poder treballar el paquet 
econòmic i mantenim el posicionament per fer que els impostos i les taxes d’aquesta 
ciutat serveixin per combatre la desigualtat. 
 

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

MES: Jo crec que és molt positiu que el Sr. Calvet hagi fet una explicació tan llarga 
perquè tot i que sigui la una de la matinada és un punt molt important i creiem que no 
hauria de quedar deixat estar. En qualsevol cas, jo la faré més breu, perquè nosaltres 
avui no farem un posicionament explícit atès que el posicionament final vindrà de les 
negociacions sobre pressupostos i Ordenances que es faran, entenc, en les properes 
setmanes i com ha confirmat el Sr. Calvet, s’està parlant amb els diferents Grups i 
nosaltres, doncs clar, també hem començat a parlar-ne. Hi ha temes positius, jo no 
analitzaré ara com va quedar el 2016, perquè encara no ha acabat l’any però la 
tarifació social sí que s’ha fet. Més que res perquè ha donat la sensació que no s’havia 
fet la tarifació social a escoles bressol, etcètera i, per tant, entenc que l’anàlisi de les 
dades que es realitzaran el proper mes, abans de l’aprovació definitiva de les 
Ordenances, podrem establir l’acord que es va fer en la moció que el company d’ICV-
EUiA molt encertadament deia. En qualsevol cas també, el nostre posicionament 
sobre les Ordenances vindrà sobre el global del paquet Pressupost-Ordenances i 
també es basarà en la continuació del concepte tarifació social, es basarà també en 
l’anàlisi dels ingressos com IBI i, per tant, la concreció que està a punt de sortir de les 
subvencions a les rendes més baixes lligades a Cadastre i nivell de renda, unes bases 
que seran una ampliació de la despesa de 2016 i una continuïtat al 2017 i també 
alguna altra proposta com plans de transport sostenible i com el que els deia. Per tant, 
tot i que les Ordenances no impliquen, com vostès saben, tarifació social lligada a 
preus públics, o per exemple, les subvencions lligades a altres conceptes, com IBI sí 
que forma part del paquet pressupostari, per tant, per nosaltres sí que serà aquesta 
situació. Per tant, traslladem el debat a aquí unes setmanes. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
bona nit ja. Nosaltres per facilitar el procediment ens abstindrem en aquesta primera 
votació i els nostres eixos a l’hora de negociar, que esperem que jo crec que l’any 
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passat es va fer prou bé amb el Sr. Brugarolas, es va arribar a una rebaixa de l’IBI 
mitjana del 2,16% i nosaltres creiem que encara podem baixar-la més i aquesta serà 
la nostra proposta. Sé que els números seran ajustats però crec que serà possible. Jo 
crec que l’any passat molts Grups van ser reticents a l’hora de baixar l’IBI, molts, i ara 
crec que la majoria no ho posen en dubte l’actual tipus que tenim, o com a mínim crec 
que no proposaran una pujada de l’IBI. El segon punt és a nivell de medi ambient, 
vostè ha fet una esmena, ha comentat el que és la taxa de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica, nosaltres ja li avancem que intentarem que tants els vehicles purs, 
per dir-ho d’alguna forma, com tots els híbrids, vagin al 75% i després una proposta 
que és bastant més arriscada, i és que tots aquells vehicles nous que són bastant 
contaminants, que ara estan al 25% doncs passin al 35%. També li passarem el què 
és la quantificació econòmica i, per últim, el que és la taxa de residus que paguen els 
comerços, doncs intentarem abaixar-la, imagino que la propera setmana tindrem 
alguna trobada i ja ho podrem comentar amb més detall.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Jo 
avui volia fer la intervenció definitiva sobre les Ordenances, però per l’hora 
intempestiva faré una cosa més “modesteta”. Perdoneu però abans la Mireia ha 
comentat lo de les titulacions i titulitzacions, si us plau, aclarim ja si és tarifació o 
tarificació, d’acord? Jo dic tarifació, penso que és tarifació, però hi ha qui diu 
tarificació, penso que hauríem de..., igual que Vilaseñor i Villaseñor i tot això. Avia’m, 
ho reconec, és que ho vaig pensant tot el Ple i al final ho he de dir. Avia’m, ràpidament 
i sintètica, moltes coses s’han dit abans, evidentment, parlar l’últim té això. Nosaltres 
no entenem que el fet que avui aprovem les Ordenances signifiqui que no debatrem 
conjuntament el marc d’ingressos i despeses, de fet, és per temes d’omplir l’exposició, 
tenim l’esperança que es faci així i així quan vaig quedar amb el Damià, doncs vàrem 
parlar d’això però també vàrem parlar d’inversions, per tant, bé, esperem que es faci 
així perquè sempre hem defensat que és com creiem que s’havia de fer. El Ramon ha 
dit més tècnicament, jo dic si per saber què has de recaptar has de saber què vols fer, 
per tant, és aquesta cosa tan òbvia. Nosaltres sempre hem dit que les Ordenances 
són per a garantir, bàsicament, com a eina de redistribució per a garantir els serveis 
socials i les necessitats bàsiques de la població, dintre de les competències 
municipals, evidentment, no acabarem amb el Capitalisme amb aquestes Ordenances 
Fiscals, encara que les fes la CUP i, per tant, hem de fer el que puguem. Com que no 
és que tinguem mania a les rendes més altes, no és que vulguem fotre als rics i per 
fer-los pagar més i vulguem pujar l’IBI, nosaltres sí que volem pujar l’IBI, hem de mirar 
encara com el podem pujar, però volem fer-ho per recuperar el que vàrem recaptar el 
2015, per tant, sí que nosaltres proposem pujar el tipus impositiu de l’IBI per pal·liar 
una mica el descens cadastral del 18% de l’any passat. El tema dels criteris de renda 
és perquè al nostre entendre hi ha coses que podem fer com administració local i que 
amb una mica més de recursos podríem fer. L’altre dia ho comentàvem a la reunió 
bilateral que vàrem tenir, això de bilateral ha quedat com molt..., el Damià i jo vàrem 
quedar per fer un cafè i parlar d’això i aleshores vaig plantejar per exemple el tema de 
l’habitatge social, o sigui, pisos socials que tenim mancança al nostre municipi i ens 
calen més recursos per fer-ne, doncs coses d’aquest estil pensem que calen i, per 
tant, necessitem recaptar una mica més i el nostre Ajuntament ha demostrat que té 
una solvència, que té una capacitat de generar ingressos molt gran. Per tant, 
menysprear aquest milió o milió i escaig d’euros en IBI que vàrem fer l’any passat, 
doncs nosaltres pensem que ho hem de pensar millor. En tot cas, les nostres 
propostes, de la mateixa manera que les Ordenances congelen una miqueta, les 
nostres propostes estan congelades perquè seguim pensant bastant el que pensàvem 
l’any passat. És cert que l’any passat nosaltres vàrem votar negativament a les 
Ordenances i ens vàrem abstenir en el Pressupost, perquè pensàvem que era millor 
que el de l’any anterior i tenim l’esperança i ho dic de debò que les Ordenances siguin 
millors, primer perquè el carnet de renda, preguntant i veient que s’hi està treballant i 
creiem que serà la manera efectiva d’una cosa que la tarifació/tarificació, però 
nosaltres no només per l’IBI, evidentment, pels preus públics, per totes les taxes, 
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inclús per les multes, perquè una multa de trànsit no penso que hagi de pagar el 
mateix un mileurista que un siscentseurista. En tot cas, criteris de renda, bonificacions 
pels col·lectius més vulnerables i algunes coses que ens agraden, perquè com 
explicava el Damià, algunes hi són, creiem que n’hi ha d’haver algunes més i, per 
exemple, algunes esmenes ideològiques, el tema de bonificar només per renda i no 
per temes com famílies nombroses, que els cal, perquè tenen molts recursos i al final 
l’IBI, no sé l’IBI mitjà a Sant Cugat a quant està exactament, l’altre dia ho 
comentàvem, no sé quant és el rebut mitjà, vaig llegir que a Barcelona són 500 euros 
anuals, però al cap i a la fi, pensem què suposa per a cada família. Una família amb 
molts recursos l’IBI li suposarà 10 euros al mes, com a molt, potser, amb un increment 
i aquesta gent ho pot pagar i, en canvi, hi ha molta gent a la qual se l’ha de bonificar i 
en sortirem tots beneficiats. Ho dic perquè a vegades quan parlem de pujar l’IBI tot 
sembla que parlem de grans pujades, però una pujada del tipus impositiu no 
significaria molt mal a la butxaques, sobretot de la gent que té més recursos i, en 
canvi sí que ho notaria sensiblement la gent que malda per pagar-se la subsistència. 
En tot cas, els temes de l’IBI acabar-los de mirar. L’altre dia ens van presentar una 
taula amb totes les bonificacions, creiem que hi ha marge per fer algunes coses, en 
aquestes qüestions que comentava i avançar que proposarem una pujada del tipus 
impositiu, que el calcularem per tal de retornar al que vàrem recaptar el 2015 i que 
tenim esperança en el carnet de renda i, per tant, avui ens abstindré, farem una 
abstenció optimista per tal de parlar-ne tranquil·lament, per les inversions que volem 
fer, dels pressupostos i parlar-ne tot conjuntament. Bona nit. 
 

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

CALVET: Per agrair les abstencions, les manifestacions d’abstenció que han fet tots 
els grups, que facilitarà, sens dubte, la negociació d’unes bones Ordenances per a la 
ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     12 (Convergència i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

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

(*) Resta absent durant la votació del present punt el regidor Sr. Piqué. 
 

27.- PROPOSTA D’ACORD D’AUTORITZACIÓ DE CONCERTACIÓ DE 

PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA PER PART DE PROMUSA. 
 

La Societat SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA 
(PROMUSA), està promovent la construcció a Sant Cugat del Vallès de 24 habitatges 
de venda amb protecció oficial al Passeig Francesc Macià números 12-20. 
 

D’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els organismes 
autònoms i societats mercantils dependents de l’Ajuntament necessitaran, per a la 
concertació d’operacions de crèdit a llarg termini, l’autorització prèvia del Ple de la 
Corporació i informe de la Intervenció municipal. 
 

D’acord amb l’article 29 dels Estatuts socials de Promusa, queda definida la 
responsabilitat de l’Ajuntament envers la tutela de la seva viabilitat econòmica 
establint, entre d’altres, la possibilitat de prestació de garanties davant de tercers. 
 

Atès que es va iniciar el procés de selecció per a finançar, entre altres, la 
promoció dels 24 habitatges de venda, amb garantia hipotecària, i que per això es van 
demanar ofertes a les entitats financeres amb oficina a Sant Cugat del Vallès.  
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Vist l’informe favorable d’Intervenció i la proposta dels tècnics de l’empresa 

Promusa de data 19 d’octubre de 2016. 
 

Per tot allò exposat anteriorment, es proposa al Ple municipal l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 

1r.- AUTORITZAR l’adjudicació proposada per al finançament de l’esmentada 
promoció de venda a càrrec de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, 
SA (PROMUSA) sots forma de préstec hipotecari, per import d’1.446.413,57 €, amb 
l’entitat CAIXABANK, única entitat financera que ha presentat oferta. 
 

2n.- TRASLLADAR aquests acords a la societat supraesmentada PROMUSA 
per tal de comunicar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor de la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya les 
contractacions de tals préstecs hipotecaris, d’acord amb l’Ordre de 28 de juny de 
1999, referent a la matèria de tutela financera dels Ens Locals, modificada per l’Ordre 
de 2 de juny de 2003.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

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

CALVET: És el meu darrer punt. És una proposta d’acord, aquest és un punt 
sobrevingut en l’Ordre del Dia que havíem enviat en temps i forma, que va referit a 
autoritzar a PROMUSA, a concertar un préstec hipotecari i això té una explicació molt 
administrativa, si m’ho permeten, que és que la promoció de Francesc Macià, aquesta 
que està ja pràcticament a punt de ser entregada als adjudicataris, s’ha construït, 
PROMUSA ha fet la promoció d’aquesta obra sense crèdit hipotecari, ho ha fet amb 
un mecanisme de finançament diferit, amb un mètode alemany i, per tant, no es va 
subscriure un crèdit hipotecari. Ara, quan arriba el moment d’adjudicar els pisos, 
d’escripturar per part dels adjudicataris ens trobem que, com sempre fem, hem ofert 
als adjudicataris la possibilitat de subrogar-se en préstec hipotecari, això és una 
avantatja per qui és l’adjudicatari, atès que s’estalvia les despeses de constitució 
hipotecària i efectivament 12 dels 24 adjudicataris ens han demanat poder-se 
subrogar. Això comporta que PROMUSA adquireixi prèviament i pràcticament només 
com a pont, el que seria aquest crèdit que posteriorment, de manera gairebé 
immediata subrogarà o els adjudicataris es subrogaran. És una bona tasca de 
l’empresa pública, és una també manera de procedir les empreses públiques de sòl i 
habitatge, en aquest cas al no tenir crèdit de promotor doncs haguéssim pogut no 
complir-la. En tot cas, establint l’aprovació, per tal que PROMUSA pugui subscriure i 
creiem que acabem de donar un bon servei als adjudicataris, als futurs adjudicataris 
d’aquests pisos. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Recordin que dissabte fem l’entrega de claus, 
justament. Dissabte fem entrega de claus, jo crec que estan tots convidats, almenys 
pel Servei de Protocol haurien d’estar tots convidats, tots vostès, sempre estan 
convocats a les entregues de claus, si no ho estan doncs els ho anuncio avui, però 
demà sens falta..., de Francesc Macià. Molt bé, hi ha alguna qüestió en aquest punt? 
Sra. Casamitjana. 
 

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

EUiA: Nosaltres només per dir que ens abstindrem en aquests punts, doncs entre 
d’altres coses, potser perquè no creiem que PROMUSA hagi de fer pisos de venda, ja 
ho hem dit moltes vegades i no estem d’acord per tant que es concedeixin aquestes 
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hipoteques, malgrat l’informe de l’Interventor, que considera que compleixen tots els 
requisits legals, però com que tampoc volem que això impliqui un contratemps o un 
possible contratemps per les dotze famílies implicades, doncs farem una abstenció.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Villaseñor. 
 

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

MES: Gràcies, Sra. Conesa.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El seu cognom és molt difícil per a mi, com a 
catalana, em costa de pronunciar. 
 

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

MES: Doncs serà que no fa anys que ens coneixem, diguem-ne. A veure, el nostre 
grup hi votarà a favor per una raó: els pisos ja estan fets i, per tant, atès que la nostra 
posició, seria posició de pisos de lloguer, dotacionals, com generals, jo crec que és 
lògic que fem aquesta actuació per tal que els nous adjudicataris puguin afegir-se si 
ho creuen convenient a la hipoteca. I aquest és el posicionament. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     15 (Convergència, ERC-MES i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   2 (CUP-PC*) 

Abstencions:      7 (C’s, ICV-EUiA, PSC i PP) 

 

(*) Resta absent durant la votació del present punt el regidor Sr. Piqué. 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 

 

Innovació 
 

28.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE BAIXA DEL 

REGISTRE TELEMÀTIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS,  

SERVEI ETRAM DEL CONSORCI AMDMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA. 
 

Atès que en data 19 de desembre de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat va aprovar la creació del Registre telemàtic de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès amb la finalitat de sol·licitar el servei ETRAM, proporcionat per l’Administració 
Oberta de Catalunya, i que possibilitava la recepció de sol·licituds telemàtiques de 
diversos tràmits municipals. 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat el procés per a disposar del seu 
propi registre telemàtic, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, i la plataforma 
sobre la qual s’implanta permet la inclusió directe de les peticions i comunicacions al 
registre general d’entrada, possibilitat que no s’oferia des de la plataforma ETRAM. 
 

Atès que l’existència del registre telemàtic del nostre ajuntament a la plataforma 
ETRAM ens està comportant, a més, confusions entre la ciutadania que, per diferents 
camins, arriba als enllaços amb aquesta plataforma i realitza peticions que no es 
poden considerar correctes en funció del que sol·liciten les diferents unitats i, per tant, 
cal demanar a les persones interessades que tornin a fer la sol·licitud en format 
correcte. 
 

En base a tot l’anterior es sotmet al Ple municipal la següent proposta d’acords: 
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1r.- APROVAR la sol·licitud de la baixa de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès  a la plataforma ETRAM. 
 

2n.- DELEGAR I FACULTAR a la Tinenta d’Alcalde de Promoció Econòmica, 
Innovació i Govern Obert, senyora Joana Barbany i Freixa, per a la signatura de 
qualsevol document que pugui esdevenir necessari a l’efecte de tramitar la 
corresponent baixa del servei. 
 

3r.- TRASLLADAR el  present acord a l’Administració Oberta de Catalunya per 
al seu coneixement i efectes legals procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Ja és l’últim. Aniré molt ràpid, ja que vàrem 
explicar en Comissió Informativa i no tenim massa complicació. Bàsicament aprovar la 
sol·licitud de baixa del servei e-TRAM del Consorci de l’AOC, donat que com bé sabeu 
estem amb el projecte de l’e-administració l’Ajuntament i disposem d’una plataforma 
per fer el Registre d’Entrada, doncs el fet de tenir dues plataformes comporta, diguem -
ne, problemes de confusió entre la ciutadania, per tant, el que faríem és sol·licitar la 
baixa del servei e-TRAM, donat que en tenim un municipal que funciona i dóna més 
cobertura a més serveis. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sólo una 
pregunta. ¿Saber al final cuánto ha sido el coste de esta experiencia del Ayuntamiento 
de Sant Cugat? 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN 

OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Dir que no té cost, és l’ordinari, és la feina 
ordinària de l’Ajuntament. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

(El present punt queda aprovat per assentiment dels 24 membres electius 

presents, en trobar-se absent de la sessió el regidor Sr. Piqué). 

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

 29.- Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Ja 
anem contrarellotge.  
 

MEDICIÓ RADIACIÓ TORRE DE MAS GENER: Bé, la pregunta és la següent: és 
saber si tenim ja la mediació de la radiació de la torre de Mas Gener, crec que em van 
informar, potser erròniament, però vaja, van dir que la primera medició va ser fallida, 
algun tipus de problema tècnic i saber si es feia la segona medició, si està per fer i si 
tenim el resultat.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

MEDICIÓ RADIACIÓ TORRE DE MAS GENER: Li contestarem el més aviat possible, 
perquè són dades que tenim a nivell tècnic i per tant, les hi farem arribar. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s 

(RÈPLICA):  
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MEDICIÓ RADIACIÓ TORRE DE MAS GENER: Fets? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  
 

MEDICIÓ RADIACIÓ TORRE DE MAS GENER: No li puc dir. S’anava a fer, jo ho vaig 
visitar en persona i sé que ho anaven a fer la setmana següent però haig de 
contrastar-ho amb l’equip tècnic, per tant li contestarem. Sra. Casamitjana, té la 
paraula. 
 

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

EUiA:  
 

ELIMINACIÓ D’AILANTS: Una pregunta que no pretenc que se’m contesti en aquests 
moments, se’m pot contestar a la Comissió Informativa, en tot cas era si el nostre 
Ajuntament i m’agradaria saber si la pròpia Entitat Municipal Descentra litzada de 
Valldoreix estan implicats en l’eliminació, perdó no em sortia la paraula, dels ailants, ja 
que el Parc de Collserola sembla que sí que ha fet un protocol per fer-ho, però ja dic, 
no cal que se’m contesti ara. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs també ho treballarem i li donarem 
resposta. Sr. Soler. 
 

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

 

CONVOCATÒRIA NOVA LICITACIÓ SERVEI TRANSPORT URBÀ: Una pregunta 
que és quan s’acaba el contracte amb l’empresa SARBUS? Suposo que deu estar a 
punt d’expirar l’any que ve i quan es començarà a procedir, diguéssim, a la redacció 
de les clàusules. I la segona és un prec a tots els Grups municipals d’aquest 
Consistori, és que facin el favor si us plau, de presentar menys mocions o que es 
cenyeixin molt més en l’àmbit local. Els faig un prec, com a partit que presenta 
mocions, però que ell mateix ja es limita en la seva presentació i en les seves 
esmenes. Moltes gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

CONVOCATÒRIA NOVA LICITACIÓ SERVEI TRANSPORT URBÀ: Si no m’informen 
malament acaba l’any vinent i, per tant, s’està començant a treballar amb tot el que 
serà la nova contrata del transport públic urbà, però evidentment se’ls convocarà de 
manera adequada per tal que puguin tenir la màxima informació. Sra. Gibert, Sr. 
Benejam, no l’havia vist, té pregunta? Digui, digui. 
 

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

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: El passat 10 d’octubre, vàrem registrar 
una sol·licitud en la que es demanava còpia de la sol·licitud d’autorització a l’ANC, i 
Grups de Joves Independentistes i Angie Sant Cugat, per col·locar, per penjar de les 
faroles i d’altres elements de la via pública, 200 metres de banderes estelades. A  dia 
d’avui no tenim resposta a aquesta sol·licitud, demanem la resposta quan abans 
millor. La vàrem entrar per registre, va ser entrada per registre, el 10 d’octubre. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: La pregunta concretament quina és? 
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. REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  
 

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: Demanàvem si hi havia sol·licitud 
d’autorització i si havia estat concedida o no i si no havia estat concedida si s’havien 
posat sancions corresponents. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  
 

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: Bé, no hi ha sol·licitud, no hi ha 
autorització, però no sabem on orientar la sanció. En tot cas, ho estem gestionant, 
però com comprendrà, no ens dediquem nosaltres a saber qui va penjant banderes de 
manera a la ciutat. 
 

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

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: En aquest cas ho han dit ells. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  
 

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: En tot cas, haurem de tramitar el 
corresponent expedient. 
 

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

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: Hauran de contractar serveis 
d’espionatge. I l’altra pregunta, és sobre el tema dels okupes, que en aquest cas hi ha 
a la casa del carrer Josep Maria Sert, 60, de Can Trabal, on des d’abans de l’estiu, 
diferents veïns ens anaven informant de que hi havia frau de fluid elèctric i d’aigua, 
subministrament d’aigua. Nosaltres vàrem avisar la Policia Local, la Policia Local ens 
havia dit que no hi havia, perquè havien prèviament examinat la casa, però aquest 
estiu, a la vista de que s’estaven banyant a la piscina, doncs clar, la cosa era una mica 
sospitosa. Els ho vàrem dir a la Policia, i al final es veu que el Sergent Garrido va anar 
a comprovar si estaven o no, i ens va donar la raó, a la reunió del Consell de Barri del 
Centre Oest, la última que es va fer. Estaven enganxats a l’aigua i a la llum i se’ls va 
donar un termini de temps perquè es desenganxessin. Al marge de que si els veïns no 
denuncien no hi ha manera de que el Sergent Garrido o qualsevol altre agent de la 
Policia pugui estar al corrent d’aquesta informació, per mitjans propis, també és veritat 
que aquest termini de temps que li dóna el Sergent, doncs també està fora de lloc. O 
sigui, si estan enganxats i ho comprova en aquell moment, el que ha de fer és 
demanar que ho facin en aquell moment, però no donar un termini de 15 dies per 
desenganxar-se, continuant defraudant subministrament elèctric i d’aigua. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  
 

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: L’informarem. Malauradament, bé 
malauradament no, jo estic d’acord en que tinguem un sistema garantista, un sistema 
garantista vol dir que quan l’Administració activa una petició cap el ciutadà, aquest 
ciutadà sempre té un període per al·legar, per defensar-se, no sempre compartim les 
actituds o actuacions de cadascun dels ciutadans i ciutadanes, però entenc que 
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l’expedient és en aquesta línia, que és un expedient doncs garantista. Per tant, 
l’informarem en relació a aquest tema, en quins requeriments se’ls ha fet, quin període 
hi ha, i quin temps tenen per poder solucionar aquesta qüestió.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s:  
 

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: Yo simplemente era completar un poco la 
pregunta que ha hecho el Sr. Álvaro Benejam, y efectivamente se identificaron las 
personas que habían colgado las banderas, según me ha confirmado el responsable 
de Seguridad. No se les avisó de la peligrosidad que era porque no llevaban ningún 
tipo de permiso, ni ningún tipo, digamos, arnés de seguridad para colgarse. No sólo 
eso, sino que ni siquiera el Ayuntamiento se han dignado a retirarlas. Entonces, yo 
quisiera preguntar a la Sra. Paraira, si sólo los mortales estamos sometidos a la 
Ordenanza de Publicidad o todo el mundo, porque ya le hecho esta pregunta y usted 
todavía no me ha respondido. Gracias. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  
 

INFORMACIÓ SOBRE AUTORITZACIÓ ANC I ALTRES COL·LECTIUS 

COL·LOCACIÓ BANDERES ESTELADES: Gràcies. En tot cas, està tothom sotmès a 
l’Ordenança de Publicitat, per descomptat. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, primer de tot, en volia disculpar amb el Sr. Alvaro Benejam que abans li he dit...ha 
sigut en el fragor de...si li ha semblat que era jocós, no era jocós, però a vegades la 
constatació de que estem tan diametralment, tan perfectament diametralment oposats 
ideològicament, doncs mira, m’ha sortit així, normalment no ho faig, li demano 
disculpes, ho he fet abans en privat i ho faig perquè consti en Acta, perquè no 
m’agrada i demano que no ho facin, i llavors està bé... 
 

PRÈCTIQUES NO REMUNERADES EMPRESA CONCESSIONÀRIA NETEJA 

EDIFIC MUNICIPALS: Tenim dues preguntes: una, si ens poden confirmar que 
efectivament l’empresa concessionària dels serveis de neteja pels equipaments 
públics té unes pràctiques no remunerades, parlo de CLECE, canalitzada pel SOM. 
Això ens ho han explicat uns treballadors, però nosaltres ho preguntem per confirmar-
ho. Ja ens ho contestaràs, Cristina. En tot cas, em sembla que no compleix molt el 
criteri de pràctiques no remunerades, massa, és una mica estrany.  
 

CANVI UBICACIÓ QUINTO DE NADAL: I l’altra pregunta que tenim, a la Carmela, és 
els criteris exactes pel canvi d’ubicació del Quinto de Nadal, del Pavelló d’esports on 
s’havia fet una inversió municipal en un equipament que havia costat bastant 
d’adequar-lo i ara es torna a canviar. Preguntar quins han sigut els criteris.  
 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  

 

CANVI UBICACIÓ QUINTO DE NADAL:Li respondrem en Informativa, conjuntament 
del què és el Nadal, les activitats i els canvis previstos. 
 

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

MES: Molt breument.  
 

SEMÀFOR LLUMS LED PLAÇA QUATRE CANTONS I ALTRES MESURES 

ACCESSIBILITAT: El primer és en referència al semàfor recentment instal·lat als 
Quatre Cantons, per parlar col·loquialment, “el semàfor de la Sra. Barbany”, bé, com 
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que vostè el va defensar i el semàfor és seu, en tot cas, una primera acotació, clar, el 
semàfor no té color verd ni taronja, potser podríem dir-li llum vermella, en tot cas. La 
pregunta és: hem posat aquest semàfor, nosaltres considerem que el tema smart és 
positiu, com s’ha demostrat en la llum pública de fanals, etcètera. Quan s’instal·laran 
majoritàriament en els semàfors aquells sorolls que fan que permeten que les 
persones que no s’hi veuen no les atropellin els cotxes?  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: I la segona pregunta és en referència a les 
parades de la Fira de Nadal. L’any passat com que alguns paradistes es van queixar 
perquè va haver-hi un augment de preu, entenc el preu lineal i serveis. Aquest any ens 
ha arribat que és possible que hi hagi un altre augment. Aquest fet pot ser que sigui 
veritat o que no ho sigui. Per tant, si no ho és, ens agradaria que limitéssim aquesta 
incertesa amb una resposta. 
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

SEMÀFOR LLUMS LED PLAÇA QUATRE CANTONS I ALTRES MESURES 

ACCESSIBILITAT: No he entès mot bé la pregunta perquè he entès perfectament lo 
del soroll, però no li veig la relació amb el semàfor de terra, llavors no sé si és que el 
critica, se’n burla, no li agrada o què és. 
 

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

MES (RÈPLICA):  
 

SEMÀFOR LLUMS LED PLAÇA QUATRE CANTONS I ALTRES MESURES 

ACCESSIBILITAT: Si li sembla li concreto. 
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  

 

SEMÀFOR LLUMS LED PLAÇA QUATRE CANTONS I ALTRES MESURES 

ACCESSIBILITAT: Li pregunto perquè no l’he entès. 
 

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

MES (RÈPLICA):  
 

SEMÀFOR LLUMS LED PLAÇA QUATRE CANTONS I ALTRES MESURES 

ACCESSIBILITAT: Sempre en qualsevol situació hi ha un desenvolupament, un nus i 
un desenllaç. El tema del semàfor era el desenvolupament, el nus era l’explicació que 
estàvem fent i el desenllaç era conjuntament amb aquestes mesures que vostès han 
considerat, segurament amb tots els informes pertinents que eren adequades, per a 
millorar la seguretat dels veïns i veïnes de Sant Cugat, n’hi ha d’altres de veïns i 
veïnes de Sant Cugat que no poden mirar el mòbil perquè no el veuen i, per tant, van 
pel carrer i vostè sap que en vàrem parlar i n’hem parlat en aquest plenari i jo diria que 
hem aprovat alguna moció sobre aspectes d’accessibilitat i vostè sap que hi ha 
diferents ciutats on hi ha una sèrie de sorolls, ocells o altres que ajuden a les 
persones que tenen aquesta... 
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  

 

SEMÀFOR LLUMS LED PLAÇA QUATRE CANTONS I ALTRES MESURES 

ACCESSIBILITAT: Jo l’he entès la pregunta. 
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. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-

MES (RÈPLICA):  
 

SEMÀFOR LLUMS LED PLAÇA QUATRE CANTONS I ALTRES MESURES 

ACCESSIBILITAT: La pregunta és si existeix algun pla de realització formal d’aquesta 
activitat o no. 
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  

 

SEMÀFOR LLUMS LED PLAÇA QUATRE CANTONS I ALTRES MESURES 

ACCESSIBILITAT: Doncs una part està en els processos participatius. Nosaltres 
treballem per a millorar la seguretat, amb nus, desenllaç i continuïtat. Potser ha 
resultat una activitat que ha sorprès a la premsa i als mitjans. Com tot el que fem, hi 
ha opinions a favor i en contra i nosaltres defensem que és una mesura de seguretat. 
La volada que ha tingut no l’hem provocat nosaltres, vull dir, que l’han provocat els 
mitjans. Hem instal·lat altres mesures de seguretat al municipi, en semàfors, que no 
han tingut aquesta volada i llavors “sobre gustos no hay nada escrito”. Nosaltres 
treballem per la seguretat, pensem que és una bona proposta a aprovar per a totes les 
persones, les que utilitzen el mòbil i les que no, treballem per posar sonorització als 
semàfors, que és el que volia, però penso que amb el tema de la seguretat no cal fer 
tanta mofa. Vull dir, això ha estat un element més com han estat altres elements que 
hem fet altres vegades i pot haver fet molta gracieta i tal, jo em sento orgullosa, em 
sento orgullosa que la nostra ciutat hagi sortit capdavantera per un tema de seguretat 
vial, només que salvi una vida crec que val la pena. I per tant, és molt fàcil no fer res, 
perquè mira, si no fem res no hi hauran opinions ni a favor ni en contra, però intentem 
treballar pel bé de la ciutat i pel bé de tots. 
 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ (RESPOSTA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: Volia saber, si el Sr. Villaseñor em pot especificar 
de quina Fira de Nadal estem parlant. 
 

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

MES (RÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: De la Fira, de les paradetes que tenim a Rambla 
del Celler. Aquesta. 
 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ (CONTRARÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: De la Fira de Reis? 
 

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

MES (RÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: Sí. 
 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ (CONTRARÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: La de Reis? No la de Nadal. 
 

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

MES (RÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: Sí. 
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. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ (CONTRARÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: No, és que hi ha la Fira de Nadal, la Fira dels 
Artesans i la Fira de Reis. 
 

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

MES (RÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: Concretem, la que està aquí al costat en èpoques 
de Reis i de Festes. 
 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ (CONTRARÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: Vale. Es regeixen per Ordenances. 
 

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

MES (RÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: Per tant, no hi haurà canvis? Ho podem 
traslladar? 
 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ (CONTRARÈPLICA):  
 

AUGMENT PREUS FIRA DE REIS: Sí. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GOMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES:  
 

PROTOCOL TRANSFÒBIA A LES ESCOLES: Bé, dues preguntes: en primer lloc, 
reiterar la pregunta que ja vaig fer en el Ple passat i que vàrem quedar que 
respondrien en Comissió Informativa i no es va fer, en relació al protocol que des de 
l’inici d’aquest curs regeix a totes les escoles de Catalunya per eradicar la transfòbia. 
Reiterar si ens poden passar en Comissió Informativa la informació de com s’està 
desenvolupant i l’aplicació d’aquest protocol a les escoles de la nostra ciutat.  
 

PROTOCOL CINEMA D’AUTOR EN CATALÀ AMB LA FILMOTECA: I faig la segona 
seguida? I en segon lloc és una pregunta que ens trasllada un ciutadà, que ens ha 
traslladat via twitter i va lligada amb la moció que vàrem aprovar en aquest Ple en 
relació al cinema d’autor i en concret, a la versió original del cinema d’autor en català i 
llavors hi hauria dos aspectes: un, saber com està el protocol amb la Filmoteca, 
perquè certament no ha millorat en excés la situació, sí que potser una mica, però no 
en excés; i en segon lloc, lligat amb aquest tema del cinema d’autor, saber perquè les 
pel·lícules del cinema d’autor que s’emeten en versió original subtitulada en català es 
promocionen amb el seu nom en castellà. Si alguna cosa no se’m pot contestar aquí, 
doncs en Comissió Informativa, no hi ha problema. Gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs, Sra. Salat, contestarà aquí o en 
Informativa? Què prefereix? 
 

. REGIDORA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I FAMÍLIA, SRA. ESTHER SALAT 

(RESPOSTA):  
 

PROTOCOL TRANSFÒBIA A LES ESCOLES: Vàrem donar una informació prèvia i 
vàrem dir que estàvem pendents de la resposta d’Inspecció i així que la tinguem la 
comunicarem a la Informativa.  
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ESBORRANY ACTA 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  

 

PROTOCOL CINEMA D’AUTOR EN CATALÀ AMB LA FILMOTECA: Bé, doncs 
nosaltres també contestarem a la Informativa perquè hi ha algun fet afegit que 
considerem que se sàpiga de manera tranquil·la i en una hora normalitzada i com que 
conec al ciutadà doncs li explicaré fent un cafè o passejant amb la bicicleta. 
 

Conclòs l’anterior i essent les 01:28 h del dia 25 d’octubre de 2016, la 
Presidència aixeca la sessió en el lloc al principi indicat, de tot el qual com a Secretari 
General, certifico. 

 


