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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 setze hores del 
dia dinou de desembre 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: Molt bona tarda senyores i senyors, regidores, 

regidors, benvinguts i benvingudes. Comencem aquest plenari amb un horari nou, 
16h de la tarda. També donem la benvinguda al públic assistent i especialment a 
l’ex-regidora, Maria Dolors Domènech, que va insistir molt mentre era regidora 
d’aquest plenari en canviar i modificar els horaris de Ple. Per tant, Sra. Domènech, hi 
ha treballat en part per aconseguir això. 

 

DESPATX D’OFICI 
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 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DELS 

PLENS DE DATES 21 DE NOVEMBRE (ORDINÀRIA) I 28 DE NOVEMBRE 

(EXTRAORDINÀRIA) DE 2016. 

 

TORN PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 

 

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

gràcies Alcaldessa. Nosaltres hem repassat l’Acta però hem anat tots una mica 
justets i no hem tingut temps de dir què és exactament..., hi havia alguns errors i per 
això volem demanar si l’aprovem el Ple que ve i mentre tant anem corregint aquests  
errors que hem trobat en l’Acta. Hi ha 4 o 5 coses, concretament.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Pot concretar? La del 28 de novembre? La de 

l’extraordinari? No. La del 21 de novembre, l’ordinari.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: La 

del 21 de novembre. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, si no hi tenen inconvenient els altres grups, 

podríem ajornar aquest document i aprovar-lo en el següent Ple. 
 

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

no és que sigui massa complicat, però hi ha 3 o 4 coses que hauríem de corregir. 
Val? Gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfecte, doncs així ho farem. Moltes gràcies. 

Per tant, entenc que la de 28 de novembre sí que pot quedar aprovada. Sí? Moltes 
gràcies.  
 

- APROVAR, per assentiment dels 25 membres electius presents, l’esborrany 

de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de novembre de 2016 
(extraordinària). 
 

ALCALDIA 

 

Participació Ciutadana 

 

2.- PROPOSTA DE CANVI PARCIAL DE REPRESENTANTS DEL GRUP 

POLÍTIC DEL PSC EN CONSELLS DE BARRI. 

 

- APROVAR a proposta del  grup polític municipal del PSC, la designació de 

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

 

Vocal Consell de Barri de la Floresta 

 
Vocal suplent PSC: Pere Soler 
           Pablo Becerio 
 
 

Vocal Consell de Barri Mira-sol 
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Vocal suplent PSC: Pablo Becerio i Roman Escuer 
           Pablo Pulido 
 

Vocal Consell de Barri Centre Oest 

 
Vocal suplent PSC: Vicenç San Francisco i Jordi Prat 
                              Lola Sancha 
   

Vocal Consell de Barri de Les Planes 

 
Vocal PSC:  Pere Soler 
           Roman Escuer 
 
Vocal suplent PSC: Pere Soler 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Hem rebut del 

grup municipal del PSC una sèrie de propostes de modificació dels representants en 
cadascun dels Consells de Barri. Això afecta als vocals suplents del Consell de Barri 
de la Floresta, del Consell de Barri de Mira-sol i del Centre-oest. En cada un dels 
casos el vocal suplent és el Sr. Pablo Becerio, el Sr. Pablo Pulido i la Sra. Lola 
Sancha; en el cas del Consell de Barri de les Planes, es substitueix el vocal titular, el 
Pere Soler, per en Roman Escuer, i el vocal suplent proposat és en Pere Soler. Jo 
aprofito, ja que em toca les Planes, d’agrair la feina que ha fet el Pere Soler en el 
Consell de Barri de les Planes, que realment ha estat bastant meritori. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

presents). 

 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 

 

Medi Ambient 

 

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER A L’ADJUDICACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT DE LA CONCESSIÓ PER L’ÚS PRIVATIU I EXPLOTACIÓ 

AGROPECUÀRIA DE LA FINCA DE CAN MONMANY DE VALLDOREIX (EXP. 

NÚM. 20/2016). 

 

Antecedents: 

 
Atès que les finques que seran objecte de la cessió d’ús privatiu de domin i 

públic per a la seva explotació i gestió agropecuària consten degudament inscrites al 
Registre de la Propietat a nom de l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix, 
en ple domini i meitats pro indiviso. 
 

Atès que la finca principal es troba actualment arrendada al Sr. Kevin David 
Fischer Sabria, finalitzant el contracte d’arrendament el proper 1.8.2017, per la qual 
cosa és necessari que la concessió administrativa s’adjudiqui abans d’aquesta data.  
 

Atès que en data 29.11.2016 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va 
aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de 
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Valldoreix per a la gestió de Can Monmany, en el qual es delega a l’Ajuntament la 
facultat de licitar la concessió administrativa per a la gestió agrícola. 
 

Atès el que disposa l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), pel qual resten subjectes 
a l’atorgament de concessió administrativa l’ús privatiu de béns que comporti la 
transformació o modificació del domini públic. 
 

Atès que correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la 
Corporació, d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional segona del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
 

Per tot l’exposat, es sotmet al Ple municipal la següent proposta d’acords: 
 

1r.- APROVAR, en els termes previstos a l’article 60.2) del Decret 336/1988, 

de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), 
i  l'art. 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), expedient per 
l’adjudicació de concessió, mitjançant procediment obert, per l’ús privatiu i explotació 
agropecuària de la finca de Can Monmany de Valldoreix, per un termini de 10 anys 
prorrogable per 10 anys més, d’acord amb el que estableix l’article 61.c) del RPEL. 
  

2n.- APROVAR, en els mateixos termes presentats, el Plec de Condicions 

Tècniques, Econòmiques, Administratives i Jurídiques que regeix l’atorgament de la 
concessió. 
 

3r.- EXPOSAR AL PÚBLIC en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de l’EMD 

de Valldoreix, així com també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per 
un termini de 30 dies, en el qual es podran formular reclamacions i al·legacions. 

 

4t.- CONVOCAR licitació pública, mitjançant anuncis a inserir en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil del contractant de l’Ajuntament en 
els termes que disposa el plec que ha de regir l’atorgament de la concessió i l’article 
66 del RPEL.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Es tracta 

d’aprovar l’adjudicació de concessió mitjançant procediment obert per ús privatiu 
l’explotació agropecuària de la finca de Can Montmany, per un termini de 10 anys, 
prorrogable en 10 anys. En aquest cas, el que fem en aquesta proposta és aprovar 
les condicions tècniques i econòmiques pel qual s’ha de regir, exposar-ho al públic i 
seguidament convocar la licitació pública, mitjançant un concurs absolutament obert.  
 

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

EUiA: En fi, nosaltres votarem a favor de l’adjudicació per procediment obert per 

l’explotació agropecuària de la finca de Can Montmany de Valldoreix perquè pensem 
que és la forma més adient de gestionar aquells terrenys, que eren agrícoles i volem 
que continuïn sent-ho i a més nosaltres pensem que és una forma de preservar-los 
d’altres possibles intervencions, diguem, deixem-ho així. No obstant voldríem dir que 
amb el que no estem d’acord és amb la gestió actual de la propietat que dista molt de 
la que nosaltres creiem que seria desitjable. Nosaltres pensem que caldria la creació 
de dues comissions, que lògicament estarien composades per representant de tots 
els grups polítics del Consistori, tant d’aquí com de l’EMD, més els tècnics 
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corresponents, que una d’elles hauria de ser per decidir quina és la forma jurídica de 
l’ens gestor de l’equipament i, l’altra, per determinar-ne els usos i en aquesta darrera 
creiem que caldria també fer intervenir la ciutadania. I no sé, jo crec que hem de 
recordar que és l’equipament més important que tenim a la ciutat i que a dia d’avu i jo 
crec que el tenim en una situació d’indefinició, si més no. 
 

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

MES: Bé, el nostre Grup s’abstindrà, a no ser que no haguem trobat alguna de la 

informació que ara els detallaré, a l’expedient, és en referència a si aquest tràmit ha 
tingut alguna audiència o similars a l’EMD de Valldoreix. Si no és aquest cas, el 
nostre grup s’abstindrà. En tot cas, sí que els demanaríem a algú que designi el 
Govern de Valldoreix a que hagi de fer de mesa de contractació o similar, en aquest 
cas. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Nuestro 

grupo municipal votará en contra, ya que hicimos lo mismo en la EMD de Valldoreix. 
No entendemos por qué se tienen que ceder estos terrenos para la explotación por 
parte del Ayuntamiento de Sant Cugat, cuando la EMD tiene capacidad, como ha 
demostrado ya en el caso de La Ortiga para gestionarlo per se. Votaremos lo mismo 
porque hemos votado lo mismo en la EMD de Valldoreix.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Nosaltres pensem que aquest concurs, les bases d’aquest concurs sí que són una 
bona notícia, especialment pel format de 10 anys més 10 anys. Sabem que 
l’explotació agroecològica requereix d’un cert temps d’implantació i d’arrelament i, per 
tant, té tot el sentit que una finca pugui estar cedit l’ús i l’explotació, al capdavall, per 
aquest termini i, per tant, doncs ens sembla una bona notícia i, per tant, votarem 
favorablement. Tot i això, sí que també volíem dir -com ha dit la Roser- que nosaltres 
pensem que seria molt adient i això ho van expressar els nostres companys a 
Valldoreix, que els usos de la finca, entenent l’equipament monumental, si es pot dir, 
o l’equipament patrimonial que hi ha allà, sí que hauria d’estar gestionat o almenys 
pensada, reflexionada, pel conjunt dels partits que estan evidentment a Valldoreix, 
pel conjunt dels partits fins i tot també de Sant Cugat, si poguéssim participar i amb 
una certa consulta i participació i també gestió ciutadana, perquè com ha dit la Roser 
és un equipament que està en una espècie de llimb, que és un equipament que té 
una potencialitat molt gran i que segurament a Valldoreix aquests espais relacionals i 
de servei comunitari els fan força falta. Així doncs, endavant amb la licitació, però sí 
que cal d’una manera penso que com més ràpida millor, posar fil a l’agulla amb el 
tema de la Masia de Can Montmany.  
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Bé, els voldria 

aclarir que en realitat no estem posant a concurs absolutament tota la gestió de Can 
Montmany, sinó simplement que les bones pràctiques que s’estan duent allà a terme, 
tant pel que fa a la qüestió formativa, com d’utilització d’una agricultura respectuosa, 
doncs es tracta d’assegurar exactament que això pugui continuar mitjançant un 
procediment no tan precari com el que hi ha ara, que és un contracte de lloguer, sinó 
amb un procediment correcte, que és un procediment de licitació oberta. Per altra 
banda, el tema de la nostra relació amb l’EMD en aquest aspecte, doncs l’EMD 
d’alguna forma som socis al 50% en la gestió i l’EMD ens demana a nosaltres que 
fem el tràmit d’aquesta licitació i nosaltres amb molt de gust i amb el seu acord doncs 
el tirem endavant. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    18 (Convergència, CUP-PC, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit) 
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Vots en contra:  3 (C’s) 

Abstencions:     4 (ERC-MES i PP) 

 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

Urbanisme 

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL PARC RAMON 

BARNILS I ALTRES DEL MUNICIPI PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOUS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS. (Expedient núm. 83006/16). 

 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 18 de 

juliol de 2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord d‘aprovació inicial de la Modificació 
puntual del PGM a l’àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del municipi per a la 
implantació de nous equipaments municipals, d’iniciativa pública municipal.  
 

Vist que la present figura de planejament s’ha sotmès a informació pública per 
termini d’UN MES, de conformitat amb l’article 85.4) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC) en relació 
amb l’article 23.1.b) i 2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC), d’acord amb el següent: 
 

 Diari Ara de 30 d’agost de 2016 

 Butlletí Oficial de la Província de 5 de setembre de 2016  

 Tauler d’edictes municipal del 6 de setembre de 2016 fins el 6 d’octubre de 2016 

 Pàgina web municipal 

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast informes emesos 

des de l’àmbit de gestió d’Urbanisme i Projectes relatius a la valoració econòmica 
estimativa de les expropiacions i a les al·legacions formulades i al resultat dels 
informes recaptats dels departaments i organismes competents en el termini 
d’informació pública a que s’ha sotmès el projecte de Modificació puntual del PGM a 
l’àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del municipi per a la implantació de nous 
equipaments municipals, i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica 
en línia aplicativa d’allò establert per l’article 89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), aplicable per raons de temporalitat.  

 

2n.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades durant el termini d’informació 

pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrauen als següents escrits, 
amb expressió del seu contingut i de les corresponents valoracions: 
 

 Al·legació formulada per la senyora Maria Navarro Roca, advocada, actuant en 
nom i representació dels senyors Antonio Reverte Simón i Antonio i Francisco 
Reverte Navarro, mitjançant escrit presentat en data 28 de setembre de 2016 
(RGE E/33763/2016). 

 

Contingut 

 

Manifesta que els seus representats són titulars d’una finca inclosa en l’àmbit de 
planejament inicialment aprovat en virtut d’operació de permuta efectuada amb 
aquest Ajuntament l’any 1997 i, en conseqüència, sol·licita que es tingui per 
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acreditada la condició d’interessats i propietaris de finques dels seus representats, 
notificant-los tots els actes i actuacions preceptives derivats d’aquest procediment.  
 

Valoració 

 
Analitzats els documents presentats i atenent l’informe conjunt emès en data 
09.12.16 per la direcció i la coordinació jurídica de l’àmbit de gestió d’Urbanisme i 
Projectes, es considera adient estimar la petició efectuada als efectes de tenir per 
acreditada la condició d’interessats i titulars d’un dret de propietat dels senyors 
Reverte en aquest expedient sense perjudici que, amb caràcter previ i/o simultani al 
desenvolupament del sistema de gestió i pla d’etapes del present pla, sigui resolta la 
concreta situació administrativa en la qual es trobi l’operació de permuta referida en 
el cos de l’escrit d’al·legacions.  
 

En conseqüència, es proposa estimar el present escrit d’al·legacions en els termes 

expressats. 

 

 Al·legació formulada per la senyora Ruth Gilberte Rios, en nom i interès de la 
companyia mercantil JOSEL, SLU, mitjançant escrit presentat en data 5 d’octubre 
de 2016 (RGE E/35464/2016). 

 

Contingut 

 
L’escrit presentat, després de procedir a efectuar una exposició i descripció 
informativa dels objectius de la present modificació puntual de planejament general, 
desglossa el seu contingut en els següents grups d’al·legacions, que seran valorades 
de forma independent cadascuna d’elles: 
 
1. La proposta de qualificació dels terrenys de l’entorn del Reial Monestir i de la Casa 

de Cultura pretén alterar la qualificació urbanística dels terrenys inclosos dins 
l’àmbit objecte de protecció patrimonial com a Bé Cultural d’Interès Nacional i com 
a nivell I de protecció de l’entorn del Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic i catàleg de Sant Cugat del Vallès.  

 
2. La capacitat d’establir equipaments culturals en el Parc de Ramon Barnils que 

contempla el Pla General Metropolità es va exhaurir amb la construcció de l’actual 
Biblioteca Gabriel Ferrater. 

 
3. Manca de previsió en el pla d’etapes del termini d’execució de les previsions del 

polígon d’actuació E2.1.A. 
 
4. Insuficiència de l’avaluació econòmica i financera. 
 
5. Manca de definició i concreció de la superfície del sòl per cadascun dels sistemes 

amb destí a parc urbà i a equipament en el subàmbit del Parc Ramon Barnils, fet 
que provoca una merma de l’espai lliure. 

 
6. La modificació puntual no garanteix la funcionalitat dels sistemes d’espais lliures 

de conformitat amb el que disposa l’art. 98 del TRLUC. 
 

Valoració  

 
1. El Reial Monestir de Sant Cugat forma part de l’Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya, figura inscrit al Registre de Béns Culturals d’Interès 
Nacional i es troba classificat com a monument històric, per la qual cosa resta 
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subjecte al règim de protecció establert a la Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural 
Català. 

 
D’altra banda, el conjunt d’edificacions i el seu entorn es troben inclosos al Pla 
especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Cugat del Vallès 
(fitxa A-1) amb un nivell A de protecció per a les edificacions i nivell I per a la 
protecció de l’entorn (muralla, arbres i arbredes, jaciments arqueològics i vistes 
dels quatre punts cardinals), segons perímetre coincident amb l’illa de 
l’emplaçament. 

 
Aquest entorn de protecció de l’element ja compta, en el planejament vigent, amb 
les qualificacions de sistema d’equipament i sistema d’espais lliures per la qual 
cosa podem afirmar que la nova qualificació proposada per a l’entorn és 
procedent i compatible amb la protecció patrimonial del BCIN i amb el règim de 
protecció establert a la Llei 9/1993.  
 
D’altra banda, de l’informe tècnic de 26 d’octubre de 2016 emès des dels Serveis 
Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya es desprèn, pel que fa al patrimoni cultural (arquitectònic i arqueològic), 
que l’ordenació proposada és positiva, atès que la qualificació de sistema de 
parcs i jardins urbans de l’entorn del monestir garantirà la contemplació i integritat 
del monument. 

 
2. El model de ciutat de Sant Cugat del Vallès es basa en grans corredors d’espais 

lliures proveïts d’equipaments que travessen i lliguen els diferents barris o sectors 
de la ciutat. La capacitat per establir nous equipaments dintre d’aquests corredors 
no es pot considerar mai esgotada sempre que es garanteixin tant la quantitat 
com la funcionalitat dels espais lliures i dels equipaments que els conformen. En 
aquest cas, les imatges del nou plànol d’informació i.C2 constaten que l’eix verd-
equipat que travessa la ciutat de nord a sud és plenament funcional. 

 
També cal interessar una menció expressa al Pla d’Equipaments de Sant Cugat 
2008-2018 (PDEL) aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària del 
20 de desembre de 2010 després d’un intens procés participatiu, document que 
participa de la naturalesa jurídica d’acte administratiu declaratiu (actualment en 
procés de revisió en atenció a la moció institucional aprovada pel plenari ordinari 
del dia 21 de desembre de 2015) i que ja preveia com una afecció de sòl de 
destinació indicativa la projecció d’un equipament cultural (nova biblioteca) al Parc 
de Ramon Barnils.  

 
3. S’incorpora i es determina, dintre del punt III. SISTEMA DE GESTIÓ I PLA 

D’ETAPES de la Modificació, la previsió del termini per a l’execució del polígon 
E2.1A dintre del primer sexenni des de l’aprovació definitiva de la present 
Modificació. 

 
4. S’incorporen com Annex 5 del document de la Modificació les valoracions 

estimatives de les expropiacions dels polígons E2.1A i E2.1B. 
 
5. La definició de la superfície de sòl de cadascun dels sistemes, amb destí a parc 

urbà i a equipament en el subàmbit del Parc Ramon Barnils es troba degudament 
indicada a l’article 9 de les normes urbanístiques del present Pla. La reserva 
mínima garantida de sistemes d’espais lliures dins la clau 6/7 -d’acord amb allò 
establert a l’article 9- tindrà una posició que assegurarà la seva vinculació directa 
amb la resta de terrenys que conformen l’espai lliure (eix verd) de forma que no es 
produeix un minvament dels espais lliures en el conjunt de la Modificació, tal i com 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.12.16                    pàg. 9 

 
ESBORRANY ACTA 

queda reflectit al quadre comparatiu del punt 1.5) de la memòria justificativa del 
Pla. 

 
6. La funcionalitat dels sistemes d’espais lliures queda suficientment garantida. 

D’una banda, en el subàmbit del Parc Ramon Barnils, la concreció del termini per 
l’execució dels polígons assegura una amplada mínima del parc de 70 metres, 
distància que pot arribar a ser superior per les condicions de la concreció de les 
porcions de parcs i jardins de la clau urbanística 6b/7b, definides a l’article 9 de 
les normes urbanístiques del present Pla. D’altra banda, en el subàmbit de 
l’entorn del Reial Monestir i la Casa de Cultura, la qualificació d’una porció com a 
sistema d’espais lliures, a part de ser positiva pel que fa al patrimoni cultural -tal 
com indica l’informe del Departament de Cultura- implica, pel que fa al nucli, una 
millora quantitativa i alhora qualitativa atès que aquesta porció permet la seva 
connexió amb l’eix verd. 

 

Per tot això, es proposa estimar parcialment aquest escrit d’al·legacions en els 

termes expressats en el cos del present punt segon.  
 

3r.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum previst en l’art. 47.2.ll) 

de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb l’article 96 en relació a 
l’article 85 del TRLUC, el projecte de Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Parc 
Ramon Barnils i altres del municipi per a la implantació de nous equipaments 
municipals, d’iniciativa pública municipal, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació 

en sessió ordinària celebrada en data 18 de juliol de 2016 i REMETRE l’expedient a 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, juntament 
amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, 
en compliment de l’article 18.4) del RLUC, per tal d’interessar llur aprovació definitiva, 
segons allò que preveu l’article 79 del TRLUC en relació amb la DF1a de la Llei 
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

4t.- NOTIFICAR els presents acords als al·legants, als efectes oportuns. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Comencem aquests punts d’Urbanisme amb una proposta d’aprovació 

provisional d’una modificació del PGM al Parc Ramon Barnils, actualment classificat 
de zona verda. Mitjançant aquesta modificació el que pretenem és poder qualificar 
una part d’aquest espai en equipaments per tal de poder-hi implantar un equipament 
cultural que hem convingut que és necessari i que ha de ser una miqueta un 
equipament emblemàtic i de futur per la ciutat: estem parlant de la nova Biblioteca 
Central Urbana. L’expedient ja es va redactar en el seu moment, va passar per 
Comissió Informativa, va passar per aprovació inicial d’aquest propi plenari, per tant, 
ja vàrem fer totes les explicacions degudes. Recordaran que la zona verda que es 
sostreu de l’entorn de Ramon Barnils va als voltants de l’actual Monestir, per tant, 
una modificació que conjumina valors de l’àmbit territorial que ocupa. Durant la 
informació pública hem rebut dues al·legacions: una al·legació s’estima totalment 
perquè va referida a un tema de propietats; i una segona al·legació ens demanava 
que, en fi, justifiquéssim el document, en tant en quant hi ha una sèrie de conceptes, 
com per exemple, el pla d’etapes del Polígon d’Actuació, l’avaluació econòmico-
financera, tot això ha comportat que efectivament completéssim el document, per 
tant, estimem parcialment també aquesta segona al·legació. Amb tot el document, el 
que pretenem, el que us proposem, és poder-lo aprovar provisionalment per aquest 
plenari i ja enviar-lo a la Comissió d’Urbanisme, per tal que sigui aprovat 
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definitivament i continuem una vegada resolt el que és l’instrument urbanístic, 
continuem amb tot el que és la concreció de la implantació del que serà la nova 
Biblioteca Central Urbana, amb projecte, licitació d’obres, etcètera. La proposta, per 
tant, és d’aprovar provisionalment. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Grups que volen intervenir? No, no Sr. Civis, no 

l’escoltarem, em sap greu. Em sap greu Sr. Civis, li haurem de dir que es retiri del 
Ple. Sr. Civis, no té la paraula, Sr. Civis, no té la paraula, em sap molt de greu. Grups 
que volen intervenir? Sr. Soler, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, en 

tot cas, referit a aquest punt hi ha tres qüestions que volem constatar: la primera, és 
que nosaltres en l’aprovació inicial ens vàrem abstenir, en aquest cas, perquè 
enteníem que modificava una de les coses que nosaltres enteníem que era l’alteració 
del Pla de Mobilitat, respecte al que serien les anelles interiors del municipi i en 
aquella ocasió ens vàrem abstenir. El projecte ha avançat i, per tant, ja no té cap 
sentit abstenir-nos, el nostre vot favorable, però constatar dues qüestions: la primera 
és “l’espassa de Damocles” constant que tenim de JOSEL al darrere, amb un 
projecte que no té res a veure, però diguéssim que JOSEL li posa pinzellada per 
deixar-se veure constantment; i la segona qüestió, una qüestió de procediment, que 
és que la segona al·legació ve determinada, no sé si serà un error o serà alguna 
cosa que hem deixat passar excessivament temps, és el tema de la inscripció en el 
Registre, que no ho vàrem fer en el seu moment, en el moment d’aquest expedient, 
si és que no vaig equivocat en aquest sentit. El que es demana és que tot aquest 
procediment es faci correctament i que es passi a la inscripció, que és el que entenc 
jo que estem donant per bo. Senzillament constatar que si això passa en algun altre 
procediment el que pot passar és que alenteixi algun dels processos d’aprovació dels 
expedients.  
 

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

MES: No repetirem la intervenció que vàrem fer en l’aprovació inicial. En qualsevol 

cas, s’han estimat les al·legacions majoritàriament i entenem que l’expedient 
continua viu. Tothom sap que aquesta construcció serà llarga perquè té una 
tramitació important. Hi ha altres actuacions, com saben també les expropiacions de 
les cases del voltant, que tot i que no hi formi part de la Biblioteca, sí que forma part 
del conjunt de l’operació i una cosa que sí que hauria de quedar clara és que la 
Biblioteca no va al mig, perquè alguna vegada algú sent alguna cosa i casi que no va 
per aquí la cosa. En tot cas, tots aquells que han anat a la Comissió Informativa 
saben on anirà la Biblioteca i, en tot cas, el tràmit continua i jo crec que es farà bé. 
 

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

DE C’s: Nuestro posicionamiento es un voto en contra por diversas cuestiones. En 

primer lugar entendemos que no es una prioridad y es algo que ya se está palpando 
entre la gente de Sant Cugat y mucho más cuando se informan de ciertos puntos: el 
coste, los 9 millones de euros, el ámbito de la construcción, que va a ser un volumen 
muy importante en ese pulmón verde, tercero la desaparición de esa zona verde, por 
mucho que se cambie hacia la zona de Monestir porque supone que además está 
previsto realizar la pista para las bicis y caminantes, junto a la Avenida de Francesc 
Macià, es decir, que todo ese frente del parque va a desaparecer, incluso todos los 
árboles y todo lo que hay; y también por otro análisis que hacemos, que es el hecho 
que las Bibliotecas Centrales ahora mismo, tal y como está el mapa de bibliotecas en 
Sant Cugat, son un modelo puesto en duda, en el momento mismo en el que hay la 
descentralización que se ha ido conformando con la Biblioteca de Volpelleres i la de 
Marta Pessarrodona.  
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET: Sí, breument. En principi el que fem amb la previsió de construcció 

d’aquest equipament és complir una obligació legal, per la dimensió de la ciutat de 
Sant Cugat es necessita un equipament de biblioteca amb unes dimensions que no 
tenim actualment i que, per tant, implementem allà on creiem, a més, que donarà 
més servei i que és amb aquesta centralitat, que efectivament ara és zona verda, 
però que serà una zona verda que es compensa, tant en el seu metratge, per 
entendre’ns al voltant del Monestir, el que reitero, és un valor afegit, com s’acaba 
complementant una zona verda amb un equipament, me’n recordo que aquesta 
discussió o aquest debat ja el vàrem tenir quan vàrem fer l’aprovació inicial, que 
creiem que encara donarà més usos en aquest espai. En quant a la inscripció que 
preguntava el Sr. Soler, el que hem de fer ara és donar compliment a una permuta 
que es va fer fa 10 anys i, per tant, diguéssim, en el que és l’instrument urbanístic no 
li afecta. Sí que coincideixo amb vostè, en que tenim, a cada modificació que fem en 
aquest Ajuntament, en aquesta ciutat per tal d’adaptar el nostre planejament a les 
necessitats de la ciutat, és doncs aquesta “espassa de Damocles” i aquests recursos 
de Nuñez y Navarro, n’hi podien haver d’altres, de tota manera, és, en fi, entra dins 
del joc democràtic i normal que tinguem al·legacions i recursos a les nostres 
previsions, però en tot cas, jo crec que aquesta, creiem des de l’equip de govern, que 
aquesta modificació i el que ha de venir darrera de la modificació, és a dir, 
l’equipament, la implementació de l’equipament ens donarà, ens reforçarà tot el que 
és l’oferta d’equipaments culturals amb una posició cèntrica i de valor afegit. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:    19 (Convergència, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no 

       adscrit) 

Vots en contra:  6 (CUP i C’s) 

Abstencions:     0  

 

5.- PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

AL PASSEIG TORRE BLANCA, 46 – EXP. SL/2016/01. 

 

1r.- RESTAR ASSABENTATS i RATIFICAR en allò que pugui resultar 

legalment necessari, en el seus propis termes, contingut i abast, la Resolució de 
l’Alcaldia número 2576/2016, de 24 de novembre, el tenor literal de la qual és: 
 
"DECRET NÚM. 2576/2016. 
 
En data 14 de novembre de 2016 ha estat emès informe de valoració i actuació 
sobre el patrimoni per a l’àmbit de gestió del territori del Museu de Sant Cugat del 
Vallès, en relació a l'immoble situat al Passeig Torreblanca, 46 i arrel de la sol·licitud 
d'enderroc de l'edifici preexistent. 
 
Segons l'informe esmentat l'edifici esta inclòs en la revisió del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni arquitectònic de Sant Cugat (RPEPPA) en tant que s'ubica 
dins l’àmbit tipològic D VI (conjunt del centre històric i comercial) i tot i no tenir una 
fitxa especifica conté uns seguit de valors protegits per les ordenances del RPEPPA 
com són la composició històrica i elements concrets protegits (columnes dels ordres 
clàssics de l'arquitectura i elements singulars, essent l'edifici existent construït l'any 
1930 i l'informe conclou que es considera que la finca té valors històrics i artístics 
suficients per ser preservat en tant que testimoni d'una fase històrica a Sant Cugat (el 
Sant Cugat d'estiueig de principis del segle XX) i una bona mostra de l’expressió 
artística d'aquell moment (l'eclecticisme) i a tal efecte, proposa, entre d'altres, la 
inclusió de la finca en la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 
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Ates que l'art. 73.1) del TRLUC estableix l'oportunitat dels òrgans competents per a 
l’aprovació inicial de les figures de planejament de suspensió de l'atorgament de 
llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o reforma de les dites figures 
de planejament. 
 
D'acord amb l'informe elaborat pel Museu de Sant Cugat del Vallès procedeix 
estudiar la reforma o modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de Sant Cugat amb la finalitat d'incloure, si escau, l'immoble ubicat al 
Passeig de Torreblanca núm. 46, així com concretar els diferents graus de protecció 
dels elements d’interès històric o arquitectònic. 
 
Atès que la Comissió de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat del 
Vallès, en la seva sessió de data 23 de novembre de 2016 ha acordat sotmetre a 
estudi la possible inclusió de l'immoble esmentat. 
 
En base a tot l'exposat i en exercici de l’àmbit de competència atribuït a l'Alcaldia per 
l'article 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

RESOLC: 

 

PRIMER.- SUSPENDRE, a l'empara de l'article 73.1) del Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, i de conformitat amb els criteris orientatius que es desprenen de l'informe 
emès pel Museu de Sant Cugat que consta a l'expedient i que a efectes de motivació 
s'incorpora al present Decret, la tramitació i concessió de llicències urbanístiques 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions en l’àmbit 
delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l'expedient, elaborat de 
conformitat amb el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLUC i que afecta 
concretament a la parcel·la ubicada al Passeig Torreblanca núm. 46 de Sant Cugat 
del Vallès. 
 

SEGON.- Deixar constància que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir 

als estudis previs per a la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de Sant Cugat amb la finalitat d'incloure, si escau, l'immoble ubicat al 
Passeig de Torreblanca núm. 46, així com concretar els diferents graus de protecció 
dels elements d’interès històric o arquitectònic de l’edificació afectada per la 
suspensió. 
 

TERCER.- DETERMINAR, de conformitat amb l'article 74.1) de l'esmentat text legal, 

que el termini de suspensió serà, com a màxim, d'un any que començarà a comptar 

des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

d'aquest acord, sense perjudici dels efectes jurídics que derivin de la notificació 
directa del present Decret a les persones físiques o jurídiques interessades.  
 

QUART.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 
La documentació restarà exposada al públic, als efectes de l'article 23.1) del 
Reglament de la Llei d'Urbanisme, al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, placa de la Vila núm. 1 i al web de l'Ajuntament www.santcugat.cat. 
 

http://www.santcugat.cat/
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CINQUÈ.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal als efectes de 

formal coneixement." 
 

2n.- CONSTATAR que l’anterior resolució municipal ha estat publicada en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el proppassat dia 28 de novembre de 
2016, havent-se notificat també al promotor de la llicència d’enderroc presentada a 
l’efecte dins l’àmbit territorial de suspensió, que es concreta en el següent plànol: 
 

 
 

3r.- NOTIFICAR els presents acords als serveis municipals corresponents i 

donar publicitat i difusió dels seus continguts de conformitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: Aquesta és una proposta de dació de compte, no hem d’aprovar, 

senzillament una explicació d’un acte administratiu que hem realitzat des de 
l’Ajuntament, des de l’àmbit de Territori, en quant a la suspensió de llicències en una 
finca molt concreta. Normalment, això ho vàrem explicar a la Comissió Informativa, 
també les suspensions de llicències es donen en àmbits territorials més amplis, en 
aquest cas estem circumscrivim aquesta suspensió de llicències al que és la finca de 
la cantonada entre l’Avinguda Cerdanyola i Torre Blanca, s’ubiquen perfectament i 
mentalment, allà hi ha un xalet, una edificació, que és un vestigi social del que era 
anteriorment fa uns anys doncs tota l’Avinguda Cerdanyola, un conjunt d’edificacions 
amb aquell estil de vivenda unifamiliar  aïllada. El temps ha acabat doncs envoltant 
aquest xalet de les edificacions que contempla el planejament vigent, és a dir, 
plurifamiliars amb alçada. Aquesta és una edificació que històricament no se li havia 
donat cap tipus de protecció amb catàleg o per via de declarar-lo bé cultural d’interès 
local, o qualsevol altre instrument, perquè no és que tingui un valor arquitectònic 
intrínsec, però sí que és indefectible, és innegable, que té un valor social expressat 
en moltes ocasions per veïns i veïnes del barri del Monestir-Sant Francesc. En el 
Consell de Barri se n’ha parlat en moltes ocasions i, per tant, davant de la necessitat, 
segurament, d’haver d’intervenir en aquesta edificació, ja sigui per rehabilitar-la, ja 
fos inclús per enderrocar-la, atès que no tenia cap grau de protecció, el que optem és 
per suspendre llicències i iniciar, que ja hem iniciat immediatament, un procés de 
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diàleg amb la propietat per tal d’adquirir-la. La forma de l’adquisició encara no la 
podem expressar, perquè estem, insisteixo, en procés de diàleg amb la propietat, pot 
ser per via de compra, pot ser per via de trasllat d’aprofitaments, però en tot cas, la  
intenció és suspendre llicències per protegir, per quedar-nos aquesta finca i que sigui 
un equipament al servei del barri, que és el que demanen els veïns i les veïnes que 
ho han expressat, insisteixo, en el Consell de Barri en moltes ocasions i, per tant, 
amb aquest tràmit, amb aquesta dació de compte d’aquesta suspensió de llicències, 
comencem a córrer en aquest sentit. 
 

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

bé, més que res, perquè nosaltres creiem que és de rebut, perquè aquella és una 
d’aquelles ocasions que els podem dir “nosaltres ja ho dèiem fa anys”, o deia des del 
Partit Socialista s’havia treballat en aquest sentit o gràcies per haver engegat tot 
aquest procediment a totes les persones que ho han fet. Per tant, agrair-los. Sens 
dubte és una vella reivindicació que el Partit dels Socialistes de Catalunya, des 
d’abans de l’any 2000 ja portàvem en el nostre programa electoral, ho poden 
consultar amb tranquil·litat i que a més sabent que les circumstàncies evidentment 
han canviat, la família també ha modificat diguéssim ha minvat la família que hi vivia i 
s’han resolt alguns dels problemes que hi havia per poder-ne parlar. En tot cas, 
nosaltres sempre havíem demanat que aquest immoble fos un equipament 
municipal, un equipament pel barri, però també mirant a ciutat. Òbviament la 
suspensió aquesta de llicències doncs el que fa és evitar el seu enderroc inicialment i 
qualsevol tipus de modificació que s’hi pugui exercir sobre l’edifici. Deia que des del 
PSC hem reivindicat sempre la seva viabilitat i ara serà el moment, a través del 
Consell de Barri, però també en el marc del Pla d’Equipaments veure quins són els 
usos i deixi-m’ho dir, i evitar que en tot cas quedi en mans d’una sola entitat. Ens 
agradaria que fos una cosa compartida i si més no doncs si hi hagués algun tipus de 
servei públic propi de l’Ajuntament també estaria molt bé per crear aquesta centralitat 
que ja existeix precisament en aquesta cruïlla. Doncs la veritat és que caldrà pensar 
aquests usos i que, per tant, el que sí que volem dir que no és una conquesta del 
Consistori, també és una conquesta del barri, però aquesta conquesta sempre 
portarà, deixi-m’ho dir, una mica d’ADN del PSC al darrere.  
 

. REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 

que volia dir sobre aquest tema és el tema de la suspensió de llicències, ja vaig 
manifestar a la Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus que creia que no calia 
la suspensió de llicències donat que s’està, segons la informació que ens va donar el 
regidor d’Urbanisme, s’està arribant a un acord amb la propietat. Si s’està arribant a 
un acord amb la propietat i donat que fins avui no s’havia fet cap suspensió de 
llicències, per què avui que es comença una negociació amb la propietat i es 
suspenen les llicències? No ho acabo d’entendre i per això nosaltres no votarem a 
favor.  
 

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

MES: Bé, certament aquesta proposta estava en l’ADN de molta gent, com 

comentava en Pere, entre ells el company Alfonso Guisado, que bé, avui veuríem 
una llum en aquest sentit. No serà fàcil, però avui és una primera passa important 
que no s’ha pogut fer en molt temps. Aquesta suspensió de llicències el que ens 
permet és, permeti’m-ho dir, negociar amb una situació més important per part de 
l’Ajuntament i com el company del Partit Popular sap, segurament quan hi ha 
advocats pel mig i vostè ho és, no saps mai si s’arriba a un acord o no. En qualsevol 
cas, la suspensió de llicències el que ens permet és que no hi hagi una ordre 
d’enderroc amb una possible nova llicència, perquè a vegades passen aquestes 
coses, que la gent negocia i t’entra una llicència per un altre costat i has de resoldre 
en 60 dies. En tot cas, des del Consell de Barri, com sap, hi ha una demanda 
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explícita des de fa molt temps, com comentava anteriorment, però ja formalment i 
fins i tot té nom aquesta mena de centre cívic o com li vulguem dir. Ara segurament 
no és el moment de parlar sobre què hem de fer, però en tot cas, aquest és un barri 
que té una manca clara d’equipaments, tenim el Xalet Negre, que molt sovint queda 
ple i segurament, tot i que no estem parlant d’un gran edifici de 3 plantes que 
puguem fer una sala per 300 persones, sí que servirà per dotar-lo de més presència i 
més capacitat d’actuació veïnal. Estem al principi, ara no cal que ens esverem i tot 
això però en tot cas donar suport i agrair al Govern municipal el capteniment també 
en el pacte que hem realitzat. 
 

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

DE C’s: Simplemente era para dar la bienvenida a los esfuerzos por salvar el chalet. 

Gracias al Museo por su trabajo que hemos visto el expediente y está muy bien 
conformado. Esperamos que las negociaciones vayan bien, porque llama la atención 
que tal y como pone en el expediente no se haya podido entrar en el interior, toda la 
suerte y simplemente decir que amb actuacions com aquesta ens tindran al seu 
costat.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Doncs queda donat compte i amb les 

explicacions dels diferents Grups que han volgut intervenir. 
 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ ENTRE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX  I ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA FINCA 

DESTINADA A APARCAMENT PÚBLIC. EXPEDIENT: UA96/16/07. 

 

1r.- RATIFICAR, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83.3) de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, text refós vigent aprovat per Decret legislatiu 
núm. 2/2003, de 28 d’abril, en els seus propis termes, contingut i abast, la proposta 

de conveni d’expropiació per mutu acord entre ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICA, SLU i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, aprovat per 
Decret de la presidència de l’EMD de Valldoreix núm. 772/2016, de data 1 de 
desembre de 2016, relatiu a la finca situada a la Plaça de Can Cadena, de 9.840,121 
m2 de superfície, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès 
núm. 2  amb el núm. de finca 2533, al foli 76, llibre 79, del tom 1639 i amb referència 
cadastral núm. 2101601DF2920A0001AX, i valorada en TRES-CENTS SETANTA-
QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS 
(374.385,31 euros) per destinar-la a aparcament públic.  
 

2n.- NOTIFICAR el present acord a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 

SLU i a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix als efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Aquest punt i el següent són encàrrecs de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada. Vostès saben que l’Entitat Municipal Descentralitzada no té 
capacitat per poder culminar el que és un procés d’expropiació i aquesta és una 
competència que li correspon al plenari de l’Ajuntament, ens correspon a nosaltres i 
ho hem fet en altres ocasions i, per tant, el que els proposem és que aprovem la 
ratificació del conveni firmat entre l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i 
ENDESA pel que fa a l’expropiació d’una porció de terreny, propietat d’ENDESA, al 
voltant de la Plaça de Can Cadena, per un total 374.000 euros. En aquest espai 
l’Entitat Municipal Descentralitzada hi té previst i així s’ha discutit, ens consta, en el 
que és la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada, un aparcament que 
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vingui a complementar l’oferta d’aparcament pel barri, però molt especialment 
connectat amb l’estació de Ferrocarrils. Això comportarà evidentment, un projectet, 
una adequació de l’espai, però en tot cas, per poder fer això, el primer que s’havia de 
fer és expropiar-ho. Les converses entre ENDESA i l’Entitat Municipal 
Descentralitzada han anat bé, han arribat en aquest justipreu i, per tant, el que 
tocaria aquí, si s’hi avenen, és a ratificar aquest conveni d’expropiació. 
 

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

Tal com vaig dir a la Comissió Informativa també sobre aquest tema, està molt bé, 
perquè penso que és necessari un pàrquing allà. Ens vàrem alegrar quan vàrem 
sentir o vàrem saber que es volia fer un pàrquing allà i més en una zona que no té 
cap ús, més que el que tenia abans de les torres elèctriques, però vaig comentar 
també i pregaria que es tingués en compte per l’equip de govern, per la planificació 
de la mobilitat, perquè en aquell tros de carrers que baixen cap a l’Estació i que creua 
el pont per anar al carrer Arnau Cadell, hi ha uns problemes de mobilitat molt 
importants als matins i a les tardes i que s’aprofités, si és el cas, amb l’EMD a 
planificar una possible solució per aquest tema.  
 

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

EUiA: Bé, nosaltres en aquest cas faríem una abstenció com van fer els companys 

de l’EMD de Valldoreix que estan a l’oposició i ho faríem una mica amb el mateix 
argument que ells van donar, que creuen que no se’ls ha donat la informació adient 
per poder aprovar una cosa d’aquest tipus. I d’altra banda, és cert que aquí hi ha un 
preu que se cita que és el justipreu que s’ha fixat per la compra o per l’expropiació de 
la finca però pensem que aquest no és el muntant total que tindrà tota l’operació i 
que caldria conèixer. Per tant, nosaltres en aquest cas ens abstindrem.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     19 (Convergència, ERC-MES, C’s, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      6 (CUP-PC, ICV-EUiA i PP) 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI D’EXPROPIACIÓ ENTRE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX  I LA SRA. 

ROSARIO VIVES VELA PER A L’ADQUISICIÓ DE LA MEITAT INDIVISA D’UNA 

FINCA DESTINADA A EQUIPAMENT ADMINISTRATIU, CULTURAL I EDUCATIU. 

EXPEDIENT: UA96/16/008. 

 

1r.- RATIFICAR, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83.3) de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, text refós vigent aprovat per Decret legislatiu 
núm. 2/2003, de 28 d’abril, en els seus propis termes, contingut i abast, la proposta 

de conveni d’expropiació per mutu acord entre la Sra. Rosario Vives Vela i l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Valldoreix, aprovat per Decret de la presidència de 
l’EMD de Valldoreix núm. 776/2016, de data 5 de desembre de 2016, relatiu a la 
meitat indivisa de la finca situada a la Rambla Jacint Verdaguer 187-189 i Passatge 
de Can Bord de 2.676,36 m2 de superfície, inscrita en el Registre de la Propietat de 
Sant Cugat del Vallès núm. 2  amb el núm. de finca 8432, al foli 67, llibre 66, del tom 
1626 i amb referència cadastral núm. 0401702DF2900A0001BF i 
0501708DF2900B0001BM, i valorada en CENT SETANTA-DOS MIL CENT 
CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (172.156,85 euros) per 
destinar-la a equipament administratiu, cultural i educatiu.  
 

2n.- NOTIFICAR el present acord a la Sra. Rosario Vives Vela i a l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Valldoreix als efectes escaients. 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: El mateix cas que en el punt anterior, però en aquest cas efectivament 

entre l’Entitat Municipal Descentralitzada i un particular per tal de poder adquirir via 
aquesta expropiació per mutu acord el que són finques, de fet proindivís d’una finca, 
al voltant de l’actual seu de l’Entitat Municipal Descentralitzada. Ens situem 
perfectament, ja vàrem expropiar, ja va expropiar l’Entitat Municipal Descentralitzada i 

nosaltres vàrem acordar el que són aquelles antigues naus d’un garden, per 

entendre’ns, i es va completant tot el que és la propietat pública al voltant de l’EMD 
per desenvolupar-hi el propi projecte també debatut i parlat en seu de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada. Per tant, els proposem també si així ho creuen 
convenient poder ratificar aquest conveni d’expropiació ja signat.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     15 (Convergència, ERC-MES i PSC) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:     10 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA, PP i regidor no adscrit) 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE LA TRANSCRIPCIÓ A ESCALA 1/1000 DEL PLA GENERAL 

METROPOLITÀ I PLANEJAMENT VIGENT ALS SECTORS DE CAN MAGÍ I 

TORREBLANCA, EN RELACIÓ A L’ÀMBIT DEL CENTRE BORJA. (Expedient 

núm. 83002/16). 

 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 21 de 

març de 2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord d‘aprovació inicial de la Modificació 
puntual de la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament 
vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca, en relació a l’àmbit del Centre Borja, 
presentada per la PROVÍNCIA DE ESPAÑA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS i la 
FUNDACIÓ ESADE i redactada per part de Ramón García-Bragado i Acín, advocat, i 
d’Adolf Martínez i Matamala, arquitecte.  
 

Vist que la present figura de planejament s’ha sotmès a informació pública per 
termini d’UN MES, de conformitat amb l’article 85.4) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC) en relació 
amb l’article 23.1.b) i 2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC), d’acord amb el següent: 
 

 Diari Ara de 29 de juny de 2016 

 Butlletí Oficial de la Província de 4 de juliol de 2016  

 Tauler d’edictes municipal del 5 de juliol de 2016 fins el 5 de setembre de 2016 

 Pàgina web municipal 

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast sengles informes 

emesos des del Servei de Planejament i Gestió Urbanística relatius a les al·legacions 
formulades i al resultat dels informes recaptats dels departaments i organismes 
competents en el termini d’informació pública a que s’ha sotmès el projecte de 
Modificació puntual de la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i 
planejament vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca, en relació a l’àmbit del 
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Centre Borja, i que s’incorporen a la proposta com a motivació específica en línia 
aplicativa d’allò establert per l’article 88.5) de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). 

 

2n.- RESOLDRE AL·LEGACIONS formulades durant el termini d’informació 

pública al que es va sotmetre l’expedient i que es contrauen al següent escrit, amb 
expressió del seu contingut i de les corresponents valoracions: 
 

 Al·legació formulada per la senyora Ruth Gilberte Rios, en nom i interès de la 
companyia mercantil JOSEL, SL, mitjançant escrit presentat en data 1 d’agost de 
2016 (RGE E/28137/2016). 

 

Contingut 

 
2.1. La utilització inadequada i il·legal de la fórmula de la transcripció cartogràfica del 
planejament a una mateixa base o escala. En aquest sentit, manifesta que les 
transcripcions només poden funcionar com a refoses i en cap cas com a font 
d’innovació normativa, resultant manifestament il·legal. 
 
2.2. La modificació puntual pretén canviar els paràmetres del planejament urbanístic 
general de l’àmbit de referència. En aquest sentit, exposa que el pla té per objecte: 
 
- Incrementar el sostre edificable establert al planejament vigent. 
- Incrementar el nombre màxim de plantes de PB+2 a PB+4 per tal de legalitzar els 

edificis construïts, que de forma clarament il·legal han superat el nombre màxim de 
plantes que es recollia en la Transcripció de 2002. 

- Modificar els usos permesos respecte dels previstos amb caràcter general. 
- Remetre a la figura del pla especial per l’ordenació de detall de l’àmbit, obviant que 

la finalitat dels plans especials es limita a concretar l’ús i la titularitat. Per tant 
aspectes com els referents a l’ordenació detallada de l’àmbit depassen de les 
atribucions del pla especial. 

 
2.3. Nul·litat de ple dret de la Modificació en prescindir absolutament del procediment 
legalment establert per a les modificacions de planejament general. Més enllà del 
nom que es pretengui donar al vehicle que contingui la modificació, diu l’al·legant que 
cal seguir el procediment legalment previst per a modificar el planejament general 
urbanístic municipal. Posa com a exemple la STS de 16.01.1989 relativa a la 
transcripció a escala 1/1000 d’un sector de sòl industrial on el supòsit de fet radicava 
en què mitjançant l’aprovació de la diligenciació d’un plànol remès per l’Alcaldia de 
Seva, per part de la Comisión Provincial de Urbanismo de Cataluña, es va produir 
una modificació de planejament encoberta sense seguir-se la tramitació 
reglamentària. En conclusió, exposa l’al·legant que l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació esdevé nul de ple dret en prescindir absolutament del procediment 
legalment establert per a la modificació del planejament urbanístic general i en no 
incloure cap dels documents preceptius (restant subjecte a les particularitats dels 
articles 99 i 100 del TRLUC). 
 
2.4. Amb la modificació es pretén eludir el compliment de les resolucions judicials 
que han estat dictades en relació a l’àmbit del Centre Borja i consolidar les 
edificacions i usos establerts a l’empara dels planejaments declarats nuls de ple dret i 
sense empara legal. 
 

Valoració  
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2.1. S’està completament d’acord amb la definició emprada del terme transcripció 
com aquella fórmula no regulada expressament per la normativa urbanística però 
utilitzada generalment per les administracions actuants per refondre en un únic 
document les determinacions urbanístiques vigents en un àmbit territorial determinat 
(permetent obtenir una lectura contínua i homogènia, sobre el territori, de la 
informació urbanística vigent amb independència de la quantitat de figures de 
planejament derivat que es puguin solapar en un mateix punt) però es discrepa 
envers la manifesta il·legalitat de la seva utilització en tant que una transcripció 
també pot contenir i anar acompanyada de modificacions pròpies d’una eina de 
planejament general, sense que aquest fet comporti una actuació desenvolupada 
fora de la legalitat. La clau de volta d’aquesta possibilitat de formulació unitària no 
proscrita per cap norma rau, precisament, en el fet d’acomplir totalment i 
absolutament amb el procediment legalment establert per la tramitació de les figures 
de planejament general (o per les seves modificacions, en el cas que ens ocupa), no 
deixant lloc a dubte que la legalitat de la fórmula resta acreditada de la pròpia 
tramitació municipal utilitzada (amb independència del nom que se li doni). 
 
De la mateixa manera, cal recordar que la Transcripció a escala 1/1000 del Pla 
General Metropolità i planejament vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca 
(aprovada pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 22 d’abril de 2002) 
que ara es modifica puntualment té la consideració d’una modificació de planejament 
general, tal i com estableix l’apartat 3.1) de la normativa de la referida transcripció 
que es transcriu literalment a continuació: 
 

“El present instrument de planejament equival a una Modificació del Pla General 

Metropolità motivat per la concreció a una escala gràfica superior de les 

determinacions vigents”. 

 
2.2. En coherència amb l’apartat anterior i d’acord amb allò exposat a l’article 117.1) 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, qualsevol canvi en les determinacions del planejament general, 
comporta la seva modificació. En aquest sentit, es redacta el present pla, que 
modifica puntualment la fitxa de l’equipament ETO/6, referida al Centre Borja.  
 
Quant a l’increment d’edificabilitat, el pla especifica expressament que el sostre 
potencial de l’àmbit es manté, en tant que és la pròpia Transcripció la que preveu un 
índex edificable d’1,15 m²sostre/m²sòl, resultat d’aplicar l’índex d’1m²s/m²s amb 
l’increment del 15% del sostre segons es determina a l’apartat 3.5) de la normativa 
de la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent 
als sectors de Can Magí i Torreblanca.  
 
Pel que fa a l’índex màxim d’1,60 m² sostre/ m² sòl, el pla especifica a l’apartat 
Justificació de les modificacions que els plans especials que es redactin podran 
distribuir l’edificabilitat neta assignada de manera no homogènia entre parcel·les, 
sempre que en cap cas es superi un índex d’edificabilitat neta d’1,60 m² sostre/m² sòl 
i es justifiqui que en l’àmbit del pla es manté l’índex global d’1,15 m²sostre/ m²sòl. Tot 
i així, amb l’objecte de clarificar i evitar interpretacions errònies, s’afegeix a la fitxa 
normativa ETO/6, el següent redactat: 
 
“El pla especial que es redacti amb l’objecte de distribuir edificabilitats netes diferents 
entre les parcel·les, haurà de justificar que en l’àmbit del Pla Especial, es manté 
l’índex global d’1,15 m² sostre/ m² sòl” 
 
Pel que fa al nombre de plantes, el pla incrementa el nombre màxim de plantes que 
apareix a la fitxa ETO/6 de la Transcripció a escala 1/1000 del Pla General 
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Metropolità i planejament vigent als sectors de Can Magí i Torreblanca, de PB+2 a 
PB+4, en concordança amb l’edifici preexistent del Centre Borja, de PB+4. En 
coherència s’ajusta l’alçada reguladora màxima de 9,15 metres a l’alçada de la 
cornisa del Centre Borja. En aquest sentit, el present pla reconeix l’alçada i el nombre 
de plantes del Centre Borja, construït l’any 1950, possibilitant que les noves 
edificacions assoleixin la mateixa alçada sense superar-la. 
 
La present modificació no té per objecte alterar els usos permesos tal i com es 

desprèn de l’apartat del document Justificació de les modificacions. Atès l’exposat, i 

per evitar qualsevol tipus de confusió, es recupera la redacció de la fitxa ETO/6 de la 
Transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent als 
sectors de Can Magí i Torreblanca pel que fa a la identificació de l’ús actual. 
 

DESTÍ (Article 213 de les NN.UU. del PGM) 

Tipus d’equipament: Docent, cultural i religiós sanitari assistencial 

Ús actual: Facultat de teologia, residència, cementiri, temple i 
centre religiós 

 
D’altra banda, el pla possibilita el desenvolupament del sistema d’equipaments 
mitjançant plans especials urbanístics de conformitat amb l’article 67 del TRLUC. 
Precisament aquesta remissió expressa a ulteriors plans especials és la pròpia 
essència de l’article 215 de les NN.UU. –emparada legalment per l’article 67 del 
TRLUC- quan regula que el desenvolupament de les previsions sobre equipaments 
comunitaris, entès com la concreció del tipus d’equipament o la mutació del ja 
concretat, s’efectuï mitjançant l’elaboració i ulterior tramitació d’un pla especial que 
en compliment d’allò establert a l’article 217 de les NN.UU. haurà de determinar les 
diferents condicions urbanístiques (ordenació de detall) ajustades a les necessitats 
funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a les condicions ambientals i a la 
integració en el sector en que s’ubiquin. 
 
2.3. Cal indicar la desafortunada referència que l’al·legant efectua a una sentència 
del STS que, precisament, avala el fet que en la present tramitació no ens trobem 
davant d’una transcripció a escala (on podria entendre’s suficient l’aprovació de la 
diligenciació d’un plànol per part de la CTUAMB) sinó davant d’una modificació de 
planejament general en absolut encoberta i que segueix la tramitació reglamentària 
mitjançant el procediment legalment establert. 
 
Continua manifestant l’escrit la manca de la pràctica totalitat de documentació 
preceptiva per a poder tramitar una modificació d’aquestes característiques -que diu 

que és l’establerta a l’article 59 del TRLUC- per a continuació indicar que “el contingut 

d’aquesta documentació diferirà en funció de l’abast de la modificació que es 

pretengui tramitar i que haurà de resultar adequada a la finalitat i el contingut, però en 

qualsevol cas caldrà justificar el per què del seu contingut o, si fos el cas, la seva 

manca de presentació”. També torna a insistir en el fet que la modificació plantejada 

resta subjecta a les particularitats dels articles 99 i 100 del TRLUC, a les quals n’ha 
de donar compliment, perquè comporta un increment del sostre edificable i una 

transformació dels usos. Atenent al redactat de la pròpia al·legació quan diu que “ la 

documentació diferirà en funció de l’abast de la modificació” i en lògica concordança 

amb la valoració de l’anterior punt en quant a la inexistència de canvis en relació al 
sostre edificable, al nombre de plantes i als usos, és clar que la documentació 
d’aquesta modificació és l’adequada per a llur naturalesa, finalitat i abast i és clar 
també que l’administració actuant, en lògica correlació, no ha de donar compliment 
als articles 99 i 100 del TRLUC. 
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2.4. De conformitat amb la memòria resta acreditat el fet que diversos 
pronunciaments judicials “han obligat a replantejar la planificació urbanística del 
conjunt de l’àmbit del Casal Borja prenent com a referència el planejament general 
vigent” que no era un altre que la Transcripció que ara es pretén modificar per tal, no 
d’eludir el compliment de les referides resolucions, sinó de “regular urbanísticament 
el desenvolupament d’una peça d’equipament tan singular com és el Centre Borja i 
limitar la parcel·lació de l’àmbit per evitar una fragmentació excessiva establint una 
dimensió mínima de parcel·la de 2 Ha.” (peça que no pot restar orfe d’aquells 
instruments de planejament que han de donar-li la deguda cobertura jurídica 
ajustada tant a llei com a ordre jurisdiccional derivat de cosa jutjada). 
 

Per tot això, es proposa estimar parcialment aquest escrit d’al·legacions en els 

termes expressats en el cos del present punt segon.  
 

3r.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum previst en l’art. 47.2.ll) 

de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb l’article 96 en relació a 
l’article 85 del TRLUC, el projecte de Modificació puntual de la Transcripció a escala 
1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent als sectors de Can Magí i 
Torreblanca, en relació a l’àmbit del Centre Borja, assumint aquest Ajuntament la 
iniciativa pública de la seva formulació, proposada a instància de la PROVÍNCIA 
TARRACONENSE DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS i de la FUNDACIÓ ESADE, 
segons projecte tècnic elaborat a l’efecte per part de MILINERS Abogados y 
Asesores Tributarios, Ramón García-Bragado i Acín i de MSA+A Adolf 
Martínez/Josep Lluís Sisternas, Arquitectes i Associats, aprovat inicialment pel Ple de 

la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 21 de març de 2016 i REMETRE 

l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, 
juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’article 18.4) del RLUC, per tal d’interessar llur aprovació 
definitiva, segons allò que preveu l’article 79 del TRLUC en relació amb la DF1a de la 
Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

4t.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat mercantil al·legant, als efectes 

oportuns. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Aquest punt és una mica especial, perquè de fet és la segona vegada que 

el portem a Ple. Això ho vàrem explicar a la Comissió Informativa i té la seva 
especificitat. No ens hi havíem trobat fins ara, el cert és que en l’anterior plenari 
vàrem fer la proposta d’aprovar provisionalment aquesta modificació d’aquesta 
transcripció, és una modificació del PGM però de fet és una transcripció que ha de 
comportar que després puguem continuar tramitant el Pla Especial, que és el que 
donarà cobertura jurídica al que és les llicències, tant d’edificació com d’activitats, del 
que és ESADE CREAPOLIS, que en aquests moments són plenament vigents, però 
sí que el que necessitem és tenir l’instrument urbanístic també resolt. Ho vàrem 
portar a aprovació provisional i el que va succeir és que el resultat de la votació de 
l’anterior plenari va ser els 11 vots favorables de l’equip de Govern i l’abstenció de la 
resta de grups. Això per la inèrcia del Ple ho vàrem donar per bo i va ser una vegada 
al Ple que el Sr. Secretari se’m va adreçar per fer-me notar que aquest era un punt 
que requereix de majoria absoluta, requereix com a mínim 13 vots. En fi, vàrem 
repassar la normativa, efectivament és això, no és més vots a favor que en contra, 
en aquest cas no hi van haver en contra sinó que necessitem d’aquesta majoria 
absoluta. Jo si volen reitero l’explicació de l’aprovació provisional, però és 
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senzillament aquella modificació que ens ha de permetre, insisteixo, continuar amb el 
Pla Especial que reordena els aprofitaments d’aquesta finca sense incrementar-los, 
els fixa i al final, com els explicava, dóna cobertura al que és l’actual activitat 
d’ESADE CREAPOLIS, que és una activitat de valor afegit per a la ciutat de Sant 
Cugat. Per tant, la proposta és portar-ho a aprovació provisional i en aquesta ocasió 
sí que obligatòriament hem d’obtenir la majoria absoluta d’aquest punt, evidentment. 
 

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

este caso, lo que queremos comentar es que nosotros nos abstendremos como en 
todas las ocasiones en que se votan cuestiones de este tipo, pero que esperemos 
que no haya ningún particular que pueda intentar impugnar esta decisión que se 
toma hoy aquí porque no esté bien hecha por parte de los Servicios Urbanísticos del 
Ayuntamiento, puesto que ya ha pasado en unas cuantas ocasiones y nos han tenido 
que revocar diversos actos urbanísticos por no estar bien hechos. Entonces, en este 
caso, esperemos que no sea así.  
 

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

Nosaltres amb tot el que comporta l’adequació o millor dir, casi, casi, podíem dir la 
legalització de l’equipament o de la situació urbanística que ens ha conduit fins aquí, 
de ben poc serviria un vot negatiu i una abstenció, perquè no resoldria ni tiraria 
enrere res del que està fet i del que està construït. Llavors amb aquest capteniment 
de tirar endavant i per no aturar més aquest procediment el nostre grup votarà a 
favor.  
 

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

MES: Bé, com saben el nostre grup es va abstenir en l’anterior aprovació, no repetiré 

la intervenció, però en tot cas nosaltres condicionàvem l’aprovació inicial, la segona 
aprovació en el tràmit del Pla Especial, que com saben es va aprovar el mes 
d’octubre i que hi ha període d’al·legacions fins el 31, fins a finals, no sé si és el 31 
però fins a finals de gener i estem treballant en això. Clar, ara ens trobem davant 
d’una situació que el que primer volíem demanar-li és que a partir d’ara les 
modificacions de planejament incorporin un informe de Secretaria que digui quin és 
el joc de majories, més que res per saber amb què ens trobarem i l’altra, ens trobem 
en una situació que clar, estem en una situació de legalitat curiosa per una 
modificació, per una modificació i un Pla Especial que va ser tombat pels Tribunals i 
no així les llicències, les llicències de la construcció i, per tant, estan en una situació 
difícil, que necessitem, entenc, com a Institució que hi hagi un restabliment de la 
legalitat urbanística el més aviat possible, perquè en cas que puguin haver altres 
moviments judicials podríem entrar en una situació complicada. En aquest sentit, les 
conseqüències de la no aprovació inicial que donés lloc a possibles al·legacions és 
molt més negativa que una abstenció que vegi fonamentada els canvis en el Pla 
Especial. Per tant, el nostre grup hi votarà a favor. Si hi ha altres grups no seria 
decisió, però en tot cas, si ho és sí que ho tiraríem endavant. Què més? Recordar 
que aquest Pla Especial està movent-se i el nostre grup està estudiant al·legacions al 
respecte.  
 

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

CALVET: Sí, en tot cas, agrair-los el to d’algunes de les intervencions que hi ha 

hagut. Agrair que efectivament això ho puguem tirar endavant. Les modificacions 
puntuals del PGM evidentment ara sabem o sabíem, però en tot cas, també 
constatem que necessiten d’aquesta majoria absoluta i, per tant, no crec que faci 
falta un informe explícit, però en tot cas, qualsevol modificació puntual del PGM així 
ho exigeix. Home, evidentment, qualsevol tema d’errada en procediment pot donar 
peu a que, diguéssim, un recurs, ja sigui...inclús una al·legació de vegades, però 
també un recurs, agafi força, però tampoc evita que es posi aquesta al·legació o 
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aquest recurs, en cas que ho hagis fet tot perfecte. Fixeu-vos que aquí el que estem 
fent és el tràmit formal d’aprovació, però no estem modificant res del que és el 
fonament del tràmit, el fet d’aprovació inicial, el fet de posar-ho a informació pública, 
el fet de que tingui tots els informes preceptius, el fet de portar-ho a aprovació 
provisional. Per tant, creiem, per respondre al Sr. Benejam, que això no li restarà 
fortalesa a aquest document, però malgrat tot, el peu al recurs sempre hi serà i ja 
com que sabem que hi ha empreses i persones que estan aficionades a posar 
recursos a les modificacions que aprovem en aquest plenari, doncs jo gairebé ho 
dono per descomptat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Benejam, si vol dir que guanyen, a 

vegades guanyen i a vegades no. Bé, no hi ha torn de rèplica, però..., és que ja ha 
parlat vostè. Bé, doncs té la paraula. 
 

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

Vull dir, que en aquest cas sort que el van presentar, perquè no estava ben fet, sort 
que el va presentar perquè sinó avui no tindríem aprovada una qüestió que no estava 
ben feta. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam, no entrarem en la discussió. Els 

procediments urbanístics són d’altíssima complexitat, aquí a la casa hi ha moltes 
persones que hi treballen. Posar en qüestió la feina de tots els tècnics, tots els 
urbanistes que han participat en el procés és molta qüestió o molt qüestionar, jo no 
m’hi atreviria, però bé, està bé, és la seva opinió. Passem a la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:         15 (Convergència, ERC-MES i PSC) 

Vots en contra:       0  

Abstencions:         10 (CUP, C’s, ICV-EUiA, PP i regidor no adscrit) 

 

Economia i Hisenda 

 

9.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE LA TRESORERA DE 

L’AJUNTAMENT I DELS RESPONSABLES FINANCERS DE PROMUSA I EPEL 

PEL TERCER 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 tercer trimestre de 2016, així com el 
període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament per al tercer trimestre de 
2016 i que transcrits literalment diuen: 
 

“INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 

 

EXERCICI 2016 TERCER 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, 
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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 béns 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. 
 
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.  
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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 de 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. 
 
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. 
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III. DADES TRIMESTRALS 

 

PERIODE D’ESTUDI: TERCER 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 1de juliol  a 30 de setembre 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 1.542 factures per un import mitjà de 6.902,92 €. 
 
Donat que no es té seguretat, des de 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 

3T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- -   

29,54 14,40 43,94 

    

 

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 14,40 

 
* 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 
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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 

3T 

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 

3T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- - 17,88  

- 17,88 17,88 

 
  

PREVISIÓ LEGAL      60 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL RECONEIXEMENT 

DE L'OBLIGACIÓ 17,88 

 
 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 

3T 

FLUX 

OPERACIONAL 

 

FLUX FLUX 

COMPTABLE TRESORERIA 

12,71 2,64 3,27  

15,35 3,27 18,62 
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PREVISIÓ LEGAL      30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL RECONEIXEMENT 

DE L'OBLIGACIÓ 3,27 

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

Agregat: 

3T 
Número de 

factures 

Mitjana dies 

termini 

reconeixement 

Mitjana dies 

termini pagament 

OAMCC 445 - 17,88 

IGEPESI 33 15,35 3,27 

PME 197 15 5 

AJUNTAMENT 1542 29,54 14,40 

Mitjana 

ponderada 
   36,21 

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS TERCER  TRIMESTRE 2016 

 

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

pagament i en el Real 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 

juliol agost setembre 

Sant Cugat del Vallès 20,46 20,44 39,57 

C. Promoció i Desenvolupament de 
l'Eix B30 Sant Cugat-Rubí-
Cerdanyola  

0 468,00 498,00 

EPEL Cugat.cat (10,06) (12,06) (9,64) 

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

(11,66) 3,72 (17,57) 

Inst. Gestió Estratègica, Promoció 
Econòmica i Societat Informació 

(14,53) (15,44) (14,53) 

O. Aut. Centre Cultural (2,21) 25,53 (6,55) 

Patronat Municipal d’Educació (11,54) (6,27) 9,14 

    

    

    

 

Període  mitjà de pagament global a 
proveïdors  mensual  
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juliol agost setembre 

Sant Cugat del Vallès 18,86 20,17 37,15 

 
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. TERCER 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 mitjà de 
pagament escollit en cada cas: 
 
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: TERCER 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 de juliol  fins al 30 de setembre de 2016. 
 
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas 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 del seu venciment legal. 
 

L’estudi comprèn un total de 780 factures pagades per un import de 893.474,857 €. 

 
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   780 17 460 218 85
2,18% 58,97% 27,95% 10,90%

Factures acumulat 17 477 695 780
2,2% 61,2% 89,1% 100%

Dies totals 20.932 0 4.642 9.663 6.627

Mitja dies pagament 26,84 0,00 10,09 44,33 77,96

PER FACTURES

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

AL COMPTAT
2%

FINS A 30 
59%

FINS A  60
28%

MÉS DE 60
11%

PER FACTURES

 
 
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 893.474,85 89.258,04 499.984,79 175.280,44 128.951,58
10,0% 56,0% 19,6% 14,4%

Factures acumulat 89.258,04 589.242,83 764.523,27 893.474,85
10% 66% 86% 100%
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Podem veure aquesta informació també de forma gràfica i resumida pel conjunt del 
període. 
 

      

AL COMPTAT
10%

FINS A  30 
56%

FINS A 60
20%

MÉS DE 60 
14%

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

8,71 8,27 16,98 9,86 26,84

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. 

 

 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 TERCER trimestre del 2016, Promusa ha pagat majoritàriament dintre dels 

terminis que fixa la legislació vigent. 
 

El termini mitjà de dies de pagament ha estat de 26,84 dies.   
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El 61,15% de les factures s’ha pagat en un termini igual o inferior als 30 dies. 

 

Per imports, el 65,95% 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. TERCER 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 dels 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 informàtica amb estructura de sistema SAGE (Conta-plus). 

 

III.  DADES TRIMESTRALS 

 

PERIODE D’ESTUDI: TERCER TRIMESTRE DEL 2016 

 
Aquest estudi s'ha aplicat a les relacions d'ordenació de pagament que han estat 

pagades des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre 2016. 

  
Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas 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 
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poden ser nòmines, assegurances socials, que són atesos puntualment a la data del 
seu venciment legal. 
 

L’estudi comprèn un total 127 factures pagades per un import de 78.812,60 €. 

 
Pel que fa referència al fluxos promig són els que es resumeixen en la següent taula: 
 

 

PER DIES  

Dies Totals 3.105 

Mitjana dies Pagaments 24.45 

 
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 TERCER 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 24.45 dies”   

 
En aquest sentit, es procedeix a la dació de compte del tercer trimestre de 

2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: És una dació de compte que és una formalitat, a partir de l’aprovació de la 

Llei 15/2010, de lluita contra la morositat, doncs es va obligar, com no pot ser d’altra 
manera, a que les administracions locals, també les autonòmiques, facin dació de 
compte de l’estat de tresoreria en relació als terminis de pagament i, per tant, a cada 
trimestre informem de com i de quina manera està pagant l’Ajuntament a proveïdors i 
només per informar que pel que fa a l’Ajuntament l’estudi del tercer trimestre 
comprèn un total de 1.500 factures per un import d’uns 7 milions d’euros, estic 
arrodonint, de fet són 6,9 milions d’euros. Això és el volum de pagaments que ha 
efectuat l’Ajuntament en la seva totalitat en el tercer trimestre i que l’agregat de 
l’Ajuntament amb els seus organismes ens dóna una mitjana de dies de termini de 
pagament de 36,21. Això és la mitjana ponderada. El que és la mitjana a efecte llei, 
que és la del termini de pagament efectiu és de 14,40, molt per sota dels 30 dies i, 
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per tant, és una dada que creiem que reflexa tant la fortalesa econòmica com la bona 
gestió de la facturació que es fa des d’aquesta administració. Pel que fa a 
PROMUSA, l’estudi d’aquest tercer trimestre comprèn 780 factures, per un import de 
900.000 euros, també arrodoneixo, i la mitjana de dies de pagament està en 26,84. I 
finalment, el darrer organisme adscrit de l’Ajuntament, l’EPEL Cugat.cat, l’estudi del 
tercer trimestre són 127 factures, per un import d’uns 80.000 euros i la mitjana de 
dies de pagament és de 24,45. Per tant, en tots complim perfectament la Llei 
15/2010, de lluita contra la morositat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Grups que volen intervenir? 

Doncs queda feta la dació de compte. Passem al següent punt. 
 

10.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2236/2016 

DE REFINANÇAMENT/SUBSTITUCIÓ DE CRÈDITS PER MILLORA DE 

CONDICIONS I APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA. 

 

ÚNIC.- RESTAR ASSABENTATS en allò que sigui de menester del Decret 

d’alcaldia núm. 2236/16, de data 11 d’octubre de 2016, que copiat literalment diu:  
 

“Vist l’informe emès per la Tresorera de l’ajuntament, sobre refinançament/substitució 

de crèdits per millora de condicions i aplicació del principi de prudència financera. 

 

Vista la conformitat donada al mateix per la Intervenció. 

 

Vist el que es determina en els articles 48, 48 bis i 49 del RD legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

 

Vist el que s’estableix a la Resolució de 16/09/2016, de la Secretaria General del 

Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 

aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 

entitats locals. 

 

Atès el que estableix l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, de la Direcció General de 

Política Financera de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la substitució 

d’operacions. 

 

En exercici de la competència atribuïda a l’Alcaldia pels articles 21.1.f) de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora del Règim Local, i 53.1.g) del Decret Legislatiu 

2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya. 

 

RESOLC: 

 

PRIMER.- Procedir a la contractació de la següent operació, de refinançament a 

menor cost, amb les següents característiques: 

 

Import: 2.000.000,00€ 

Termini: 8,28 anys 

Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,82% 

Finalitat de l’operació: substitució d’altres operacions 

Entitat Bancària: ABANCA 
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SEGON.- Procedir a l’amortització anticipada de l’operació signada el dia 03/08/2012 

amb l’Entitat CAIXABANK, per l’import pendent d’amortitzar que a dia d’avui és 

d’1.154.607,85€. 

 

TERCER.- Procedir a l’amortització parcial anticipada de l’operació signada el dia 

30/07/2013 amb l’Entitat BBVA, per l’import de 845.392,15€. 

 

QUART.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera la signatura de la 

nova operació. 

 

CINQUÈ.- Ordenar a ABANCA que, un cop signada l’operació, efectuï les següents 

transferències als següents comptes bancaris per a l’amortització de les anteriors 

operacions: 

 

NÚMERO DE COMPTE/IBAN Entitat Import(€) 

ES41 2100 2896 1802 0000 

2308 

CAIXABANK 1.154.607,85 

ES27 0182 6035 4502 0008 

1834 

BBVA 845.392,15 

 

SISÈ.- Traslladar el present Decret a les entitats CAIXABANK, BBVA i ABANCA.”   

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: Doncs aquí es tracta, efectivament, de substituir uns crèdits que teníem 

signats com Ajuntament amb CAIXABANK i amb BBVA per uns nous crèdits, en 
aquest cas amb l’entitat financera ABANCA, que ens va presentar una oferta per a 
finançar fins a 2 milions d’euros a un tipus d’interès molt favorable amb l’actual 
situació del mercat financer. De fet, ABANCA va anar a la xifra que dóna el Ministeri 
com a mínima de prudència financera, aquest 0,82 i, per tant, vàrem veure que era 
una bona oportunitat i el que vàrem fer va ser signar la cancel·lació sense cap cost 
per l’Ajuntament de la totalitat del deute amb CAIXABANK, fins 1.154.000 i d’un 69% 
del crèdit amb BBVA, fins a 845.000 d’1.222.000. Aquesta suma d’1.154.000 més 
845.000 són els 2 milions que hem finançat amb ABANCA, amb aquest criteri de 
prudència financera, el que ha fet que haguem aconseguit un estalvi per la simple 
substitució de crèdits de 358.488 euros, que són bons d’estalviar. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Grups que volen intervenir en 

aquest punt? Queda doncs feta la dació de compte. Passem a la tercera dació de 
compte. 
 

11.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS 

D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA PEL 

TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2016.  

 
En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril 

d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la citada Llei, es dóna compte al Ple Municipal de l’Informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla  de la 
despesa del tercer trimestre de l’exercici 2016.  
 

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

CALVET: Sí, molt breument. També és una dació de compte d’aquestes sistemàtica 

i periòdica. En aquest cas, l’estabilitat pressupostària del tercer trimestre de l’any 
2016. Ja saben el compliment de la regla de la despesa i, per tant, de l’endeutament, 
el control del dèficit de l’administració local. En definitiva es tracta d’això, l’estat 
controla el que és el dèficit de totes les administracions, autonòmiques i també locals 
i supramunicipals. En el nostre cas, l’informe que vostès l’han pogut comprovar, l’han 
pogut consultar abans de la Comissió Informativa, dóna que efectivament aquesta 
administració compleix amb tot allò que significa l’estabilitat pressupostària i la 
sostenibilitat financera. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Grups que volen intervenir en aquest 

punt? Doncs queda realitzada també la dació de compte. 
 

12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A 

L’EXERCICI 2017.  

 
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 al 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 concorre cap de les 
circumstàncies especifiques a l’article 20.1.B) i per tant, que no siguin de recepció 
obligatòria i que puguin ser prestats pel sector privat. 
 

L’expedient instruït a l’efecte reuneix els requisits establerts per la normativa 
legal aplicable.  
 

A l’empara del que disposa l’article 44 de Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, 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 la cobertura de la diferència resultant entre els costos per la realització de 
l’activitat i serveis i els ingressos generats pels mateixos. 
 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos dels Preus Públics 
obeeixen al resultat de la pràctica de la gestió realitzada durant aquest període. 
 

A la vista de les propostes de modificació de preus públics presentades pels 
diferents àmbits es proposa la modificació dels Grups que a continuació es 
relacionen: 
 

 GRUP I 

“Preus públics per la prestació de serveis i cessió d’espais de la Xarxa de Centres 

Culturals Polivalents” 

 GRUP II 

“Preus públics per les activitats, cursos, tallers i espectacles de la Xarxa de 

Centres Culturals Polivalents” 

 GRUP V 

“Preus públics per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives, piscina 

municipal i activitats esportives” 

 GRUP IX 

“Preus públics per la prestació de serveis i cessió d’espais dels museus 

municipals i activitats de promoció de la ciutat” 

 GRUP X 
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“Preus públics per la cessió d’espais i prestació de serveis del Teatre – Auditori i 

les biblioteques de Sant Cugat"  

 GRUP XIV 

“Preus públics per les activitats escolars no recollides en el PDE, cursos i tallers 

de Can Monmany” 

 

També s’ha realitzat, en general, l’adaptació del redactat i rectificació d’errades 
materials detectades. 
 

Atès que la competència per l’establiment o modificació de preus públics 
correspon al Ple municipal ja que per acord plenari del 18 de novembre de 2013 es 
va acordar reassumir l’exercici d’una sèrie de competències que havien estat 
delegades a la Junta de Govern Local  en sessió de l’11 de juliol de 2011. 
 

És per tot l’anterior que s’eleva al Ple municipal, la següent proposta 
d’aprovació de Preus Públics a aplicar a partir de gener de 2017 i següents en tant no 
s’aprovi la seva modificació  o derogació: 
 

1r.- APROVAR l’establiment i modificació dels preus públics per la prestació de 

serveis o la realització d’activitats que figuren en els annexos incorporats a 
l’expedient. 
 

2n.- PUBLICAR els anteriors preus públics, d’aplicació per l’exercici 2017, als 

mitjans de comunicació municipals pel seu general coneixement als efectes previstos 
en l’article 45 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Aquest sí que és un punt d’acord, és un punt per acordar aprovar el que 

són els preus públics per l’exercici 2017. No entraré en el detall de tots els preus 
públics, els diferents Grups i dels diferents conceptes, això ho vàrem fer a la 
Comissió Informativa, de fet va ser un punt llarg en la seva explicació. El que sí 
explicaré aquí en el plenari són els conceptes generals del que són els paràmetres 
d’aquests preus públics. En primer lloc, no hi ha increment en els preus públics; en 
segon lloc, s’habiliten alguns descomptes nous, també se’n modifiquen d’altres, però 
sobretot se n’habiliten de nous; hi ha una certa reestructuració, per tant, d’aquests 
preus públics, hi ha nous serveis i també, evidentment, la posada en marxa de nous 
equipaments i en aquests nous serveis i en aquests nous equipaments s’apliquen els 
mateixos preus que teníem en equipaments i serveis similars. I finalment, hi ha un 
conjunt de canvis tècnics, aclariments, temes de lèxic, per fer encara més 
entenedora la llista de preus públics de l’Ajuntament, dels serveis, dels equipaments 
de l’Ajuntament. Val a dir que, els preus públics no són com les Ordenances, les 
bonificacions de les Ordenances, són preus que es poden, diguéssim, alterar, 
sempre que hi hagi acord de Ple, al llarg de l’any i, per tant, el que els proposem és 
poder aprovar aquests preus públics que, reitero, són de continuïtat respecte al que 
teníem en el 2017, amb l’afegitó dels nous serveis, etcètera, però que en el transcurs 
de l’any poden sempre sotmetre’s a la revisió que consideri i cregui oportuna aquest 
Ple.  
 

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

Nosaltres en principi, tal com vàrem mostrar a la Comissió Informativa, ja ens està bé 
que s’hagin mantingut els preus públics que hi havia fins ara. El que sí ens agradaria 
és poder tenir algun tipus d’avaluació a mig termini d’aquests nous serveis per saber 
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si s’adeqüen o no s’adeqüen els preus als serveis que estem oferint, a la mateixa 
vegada que seria força interessant i que no se’ns dóna, possiblement perquè no li 
hem demanat, saber quina és la quantia de cada un dels serveis, la tresoreria, per 
entendre’ns, l’entrada d’aquests serveis i quin és l’import de cada un d’aquests preus 
públics i la seva aportació en el Pressupost municipal. 
 

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

Nosaltres en aquest punt ens abstindrem i ho fem perquè malgrat estem d’acord amb 
molts dels preus que es proposen i sobretot en el manteniment aquest del preu, bé, 
seguim defensant que cal tarifar socialment també els preus públics i avançar cap un 
model que el cost dels serveis es cobreixi de forma progressiva fent que qui més té 
més pagui i que, per tant, no suposi una barrera tampoc als que estan en una altra 
situació financera. En aquest sentit no obstaculitzem la seva aprovació però sí que 
ens abstenim. 
 

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

MES: Bé, poden haver-hi moltes consideracions sobre com es paga un preu públic, 

però en tot cas, l’aprovació d’avui és una de base, cal que hi hagi un preu públic 
perquè sinó no es pot oferir aquest taller o aquest curs. Com saben, sí que hi ha 
altres preus públics en altres aspectes que ja n’hem parlat en l’aprovació inicial del 
Pressupost. També saben que l’acord entre ERC-MES i el Govern municipal hi ha 
l’extensió mitjançant la targeta de renda, la targeta ciutadana a altres preus públics, 
que entenc que és el que comentava el company d’ICV-EUiA, que això es farà en el 
moment que s’acabi d’implementar i en aquest sentit m’agafo molt a les paraules que 
deia en Damià Calvet, sobre que això tindrà uns canvis si així es considera oportú el 
més aviat possible, entre altres coses, hi hauran altres serveis com els que es van 
tarifar l’any passat. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 

no m’allargaré perquè no repetiré algunes de les coses que ha comentat el Ramon 
Gutiérrez. El Damià Calvet, quan ha explicat la proposta de preus públics, ha parlat 
de continuïtat, nosaltres també farem actuació de continuïtat amb el que hem fet 
sempre, que és que tot, volem que preus públics, taxes i impostos, i sempre afegim 
sancions, que és una cosa que massa sovint no es té en compte, en funció de la 
renda, únicament exclusiva. En tot cas, el Ferran ha comentat la targeta ciutadana, la 
qüestió aquesta reivindicada per molts, que sembla que l’implementarem el 2017, de 
fet, confiem que així sigui, perquè així ens ho han dit i no tenim per què dubtar-ne i 
esperem, per tant, l’any que ve quan aprovem els preus públics de 2018 poder votar 
afirmativament perquè es faci tot per criteris de renda. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     16 (Convergència, ERC-MES, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      9 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i PP) 

 

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

NÚMERO 20 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. 
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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 20 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 315.000,00 €. 

 

Incrementar el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via  crèdit 

extraordinari, per un import total de 160.000,00 €. 

 

2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 

d'aquest Ajuntament l'edicte d'aquesta modificació del pressupost de 2016, durant un 
termini de 15 dies, si durant el qual no s'han presentat reclamacions quedarà 
definitivament aprovada aquesta modificació pressupostària  

 

3r.-  DONAR COMPTE I ORDENAR al Servei de Comptabilitat de 

l’Ajuntament, i a la Intervenció Municipal dur a terme de manera immediata la 
comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus 
econòmic-administratius d’aquesta específica modificació de Pressupost. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Doncs hem arribat a la modificació, a la darrera modificació del Pressupost 

de 2016. És la modificació núm. 20, és una modificació que té bàsicament dos 
components, una modificació que no té una tirallonga de línies, per entendre’ns, a 
modificar. El primer component és un ajustament en el que són les xifres 
pressupostades i, efectivament, recaptades per part de l’Organisme de Gestió 
Tributària. Es van pressupostar 600.000 euros, aquest any no hi ha hagut cap 
rebaixa en el que són les tarifes de recaptació. A l’octubre la factura era de 732.000 
euros i l’estimació per final d’any és de 915.000 euros, per tant, es proposa una 
modificació de crèdit de 315.000 euros, que sumats als 600.000 euros que teníem 
pressupostats, arribi a cobrir aquesta partida. I el segon component és correspon a 
una modificació que prové de diverses partides sobrants de Capítol IV, subvencions 
externes, per traspassar-ho a una subvenció nominativa a AMTA. AMTA és aquesta 

empresa, abans li dèiem NEWCO, NEWCO vol dir New Company, AMTA vol dir la 
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unió de les empreses que s’establiran en el projecte de reindustralització de DELPHI. 
El concepte NEWCO que utilitzàvem fins ara és un concepte genèric on es munta el 
negoci, que això ja té noms i cognoms, es diu AMTA, de fet hi ha dos punts en 
l’Ordre del Dia a continuació, que tractaran d’aquest tema. El que hem de fer per 
donar cobertura a l’últim punt d’Economia d’aquest Ple és precisament aquesta 
modificació pressupostària. És una subvenció nominativa de 160.000 euros 
associada, evidentment, al que és el foment de l’ocupació, en aquest cas 
manteniment, però podríem anomenar que entraria dins del Capítol de foment de 
l’ocupació. Per tant, una modificació relativament senzilla de dos conceptes, una amb 
l’Organisme de Recaptació Tributària i l’altra amb AMTA. 
 

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

Bé, nosaltres ja vàrem anunciar que malgrat haver votat en contra del Pressupost, en 
cada modificació ho faríem en funció de si consideràvem que estàvem d’acord amb 
aquesta modificació i en aquest cas tots dos casos, tant pagar a l’Oficina de Gestió 
Tributària com al conveni, bé el tema aquest de DELPHI doncs hi estem a favor. 
Llavors, en aquest cas concret i em sembla que per primera vegada, votarem a favor 
de la modificació. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Veig que anem progressant en el 

Govern adequadament, si vostès ens donen suport. Més paraules?. Doncs si no hi 
ha més paraules, demanem la votació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:  0  

Abstencions:      7 (CUP-PC, C’s i PP) 

 

14.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ACORD EN 

COMPLIMENT DE SENTÈNCIA I TERMINACIÓ CONVENCIONAL ADOPTAT PER 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL 13-12-2016. (EXP. UA 96/05/08-ADIF-

ISJ26/14). 

 

1r.- RATIFICAR en els seus propis termes, contingut i efectes, l’acord aprovat 

en sessió ordinària per la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2016 al 
tractar-se d’un pagament plurianual, el contingut literal que es transcriu és el següent:  
 
“ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE COMPLIMENT DE SENTÈNCIA 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT I ADIF. 

 

Atès que en data 1 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació 

de l’esborrany de conveni de terminació convencional de pagament de preu just amb 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF (EXP.UA96/05/08-ADIF-ISJ 

26/14). 

 

Atès que en data 14 d’abril de 2014, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va signar 

conveni de terminació convencional de pagament de preu just amb ADIF en els 

termes que en aquest consten.  

 

Atès que en data 28 d’abril de 2014, el Ple Municipal ratifica l’acord de la Junta de 

Govern Local de data 1 d’abril de 2014. 
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Que degut a la dilació en l’execució del planejament urbanístic de la modificació 

puntual del Pla General Metropolità anomenat “Modificació puntual del Pla General 

Metropolità de Barcelona als àmbits de Valldoreix i altres municipis” i als efectes de 

procedir al compliment d’allò pactat en l’esmentat conveni, s’ha convingut per les 

parts la substitució de la prestació pactada en el pacte “Tercer” pel seu equivalent 

monetari. 

 

Per tots els motius exposats, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels 

següents acords: 

 

1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, esborrany de l’acord de 

compliment de sentència i terminació convencional del pagament de justi preu a favor 

d’ADIF derivat de la sentència de 16 de setembre de 2013,  recaiguda en els autos 

del recurs contenciós administratiu 195-200 (acumulats) 2007 davant la Secció 

Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, document municipal que proposa fixar imports i terminis per llur 

consideració i conformitat per ADIF. 

 

2n.- TRASLLADAR el present acord i els seus antecedent a ADIF als efectes que 

prèvia llur conformitat, pugui procedir a subscriure aquell conveni d’acabament 

convencional, sense perjudici de formular les consideracions complementàries que 

pugui estimar oportunes. 

 

3r.- FACULTAR a l’Alcaldessa-Presidenta per subscriure  aquell document i en el seu 

cas amb les consideracions complementàries que resultin de menester per a procedir 

a l’acabament convencional en els termes de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment 

Administratiu Comú, de conformitat a la disposició Transitòria tercera a) de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

 

4t.- DONAR COMPTE del present acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes de llur 

incorporació a les resolucions executives dels recursos contenciosos administratius 

números 195-200/2007. 

 

5è.- SOTMETRE el present acord a la ratificació en els seus propis termes, contingut i 

abast a la primera sessió que celebri el Ple de la Corporació municipal, de conformitat 

amb allò que determina l’article 52.2.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de Catalunya, en 

tractar-se d’un pagament plurianual.”  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Aquest punt el portem a plenari perquè de fet prové d’un conveni que 

també va passar per plenari en el seu moment, el 2014. Es tracta d’un conveni amb 
ADIF, el gestor de les infraestructures ferroviàries, per pagar allò al que vàrem estar 
obligats a pagar per sentència i aquell acord que es va signar en el seu moment, 
doncs implicava un pagament en metàl·lic i la resta, fins un 50%, mitjançant la 
transmissió d’un solar, és a dir, una permuta mixta, per entendre’ns i aquests solars 
on hi havia d’haver aquests aprofitaments que formaven part del pagament d’ADIF, 
doncs no els tenim, de fet, tot el que és la tramitació urbanística que havia de 
comportar l’obtenció per part de l’Ajuntament d’aquests solars i després alhora poder-
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los donar a ADIF en pagament en base al conveni signat doncs com que no s’han 
desenvolupat, estem parlant i la idea inicial era tot l’entorn de Can Cabassa, doncs el 
que hem fet és anar parlant amb ADIF, per tal de poder modificar el conveni i, en 
definitiva, pagar en metàl·lic. Aquest pagament en metàl·lic que fem és possible 
gràcies al deute extraordinari que vàrem subscriure a mitjans d’aquest any per fer 
front al pagament, precisament, de zones verdes, el conveni amb ADIF i també a les 
indemnitzacions degudes al que era l’aplicació de la sentència contrària a 
l’Ajuntament del Turó de Can Mates. Tot plegat ens ha portat, insisteixo, una 
negociació amb ADIF que ha estat acceptada, per part d’ADIF, amb un afegitó, que 
és que el que hem fet, ja que pagàvem en metàl·lic és negociar amb ells reduir els 
interessos des de la sentència fins ara, en dos punts, no és una rebaixa menor, l’hem 
aconseguida després i jo ho vull posar en valor de molt esforç de negociació de 
l’equip financer de l’Ajuntament i concretament a en Gustau Folch, i de la seva gent, i 
és un estalvi total en el pagament d’aquesta obligació d’1.025.000 euros. De fet, 
1.025.177 euros i, per tant, aquest estalvi, l’aconseguir aquesta reducció d’interessos, 
creiem que, en fi, fa una miqueta més passable el fet que passem via sentència, via 
sentència insisteixo, ens van obligar a pagar d’una permuta mixta a un pagament en 
metàl·lic i, per tant, el plantejament és poder aprovar aquesta modificació de conveni 
per part del plenari, per part d’ADIF fins i tot ha estat ratificat i signat, vull dir, que 
nosaltres el puguem ratificar i poder-lo signar i llavors poder donar compliment i 
tancar ja aquest expedient.  
 

. REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 

agraeixo també a l’equip d’Economia de l’Ajuntament per poder haver arribat a 
aquest acord amb ADIF per estalviar, però si més no, aquest import d’interessos, 
especialment al Gustau Folch, si és ell el protagonista d’aquesta negociació, però 
voldria posar de relleu el problema de fons, que no s’ha pogut arribar a temps de 
complir aquell conveni que hi havia signat per donar uns solars a ADIF, donar vull dir 
transmetre uns solars a ADIF en pagament d’aquell import que se’ls deu, com a 
conseqüència d’una sentència urbanística i no s’ha arribat a poder complir amb 
aquesta obligació de donar terrenys, perquè tenim un problema de fons, que és el 
tema de Can Cabassa, que bé, alguna responsabilitat té el Govern aquí donat que hi 
ha hagut una oposició tan unànime per part dels ciutadans d’aquell barri sobre el 
tema de com fer, de com desenvolupar-lo. És veritat que hi havia una voluntat de fer 
allà unes edificacions de pisos privats i de pisos públics i que no s’ha pogut arribar a 
fer, no s’ha pogut, es va prendre la decisió en un moment donat de no tirar-ho 
endavant per causa de l’oposició ciutadana, de les associacions de veïns i, per tant, 
jo crec que amb aquest tema sí que és veritat que resolem un problema menor que 
és el d’ADIF, bé, menor no, en import econòmic no, però sí menor en quant a 
urbanísticament estem parlant, però el problema d’allà és resoldre’ls, no és qüestió 
de que ara que no tenim l’obligació d’ADIF perquè paguem en diners, ja veurem com 
l’arreglem i demano per favor, si us plau, que allò es tramiti lo abans possible.  
 

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

Nosaltres també volem posar en valor, com deia, i afegir-nos a les felicitacions, jo 
crec que d’aquesta gestió. Poques vegades tenim estalvis tan importants en gestions 
que ja estaven compromeses. Tot i no compartir, evidentment, el desenvolupament 
de la sentència que ens va dur jo crec que en un greuge important per a la nostra 
ciutat, jo no diré sobrevalor, però entenem que injust quan es tracta 
d’administracions, d’un contenciós entre administracions, per tant, felicitar aquesta 
bona gestió. Per aquesta banda, també, evitem una despatrimonialització del nostre 
sòl, és a dir, el fet de no haver hagut de buscar pastilles de titularitat municipal per a 
poder compensar la sentència i posar de relleu aquest estalvi. Per tant, el volem 
felicitar i el nostre vot favorable. 
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. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Bé, jo crec que ja s’ha dit, per tant, jo seré molt més breu. Potser en aquest 

cas és allò de dir “no hay mal que por bien no venga” i en teoria, doncs bé, en tot 
aquest dissort, podríem dir, ens hem estalviat la tira. Jo només també lamento una 
mica el que comentava abans l’Álvaro Benejam, que jo crec que això és allò que 
diríem un dany col·lateral de tot el que ha significat la modificació del Pla General 
Metropolità. Aquest és el primer dany col·lateral que tenim d’això en el sentit de que 
no podem tenir l’edifici, no el podem donar, etcètera, etcètera. Jo espero que no n’hi 
hagi molts més.  
 

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

MES: Bé, nosaltres mantindrem els posicionaments que cadascú ha fet en aquest 

àmbit. Hi ha dues caracteritzacions, ara remuntar-se a la història dels temps tampoc 
no tindria massa sentit, remuntar-se als anys 90, 2000, sobre per què es va fer 
l’expropiació en aquell moment, de quina manera i tard. Alguns creiem que s’hauria 
d’haver fet diferent i així en els moments que vàrem votar ja ho vàrem dir i, per tant, 
segurament la indemnització o la sentència sobre l’expropiació hauria estat menor. 
D’altra banda, nosaltres considerem, des del punt de vista formal, que una 
administració pública com ADIF no hauria d’actuar com si fos un fons voltor amb un 
ajuntament, amb una altra administració pública i, per tant, aquesta expropiació 
hauria de ser pactada i no a preu de mercat, tal com ha estat. Per tant, aquesta és 
una de les posicions que considerem respecte a que és una sentència absolutament 
injusta i que trenca el principi de servei públic entre dues administracions. Per tant, 
amb aquests criteris d’estar en desacord com es va realitzar el procés d’expropiació 
inicial, que considerem que és una sentència absolutament injusta, però que per altra 
banda, és molt millor des del punt de vista del pagament aquesta actuació que 
l’anterior, bàsicament perquè recordar que tant veïns com la majoria dels partits 
polítics que estem aquí vàrem creure que la densificació que hi havia a Can Cabassa 
no era adequada, aquesta és una situació que segurament té més interès que no 
deixar-ho com estava anteriorment. En vistes de com estaran els vots o almenys com 
hem intuït el nostre grup tindrà un vot variable en aquesta situació que en qualsevol 
cas permetrà la seva aprovació.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Aixecaré més la mà la propera vegada. Bé, nosaltres, és un d’aquells punts en que 
podríem votar no, sí i abstenció i avui votarem que sí i ho explicaré de la manera més 
sintètica possible. Quan fa més de 2 anys, a l’abril de 2014, ens va caure la 
sentència, va haver-hi un debat força més llarg del que està havent-hi ara. Hem 
repassat les intervencions, el que es va dir aquell dia. Apart del que deia el Ferran, 
remuntar-nos al segle passat o a principis del 2000 no ho farem nosaltres. En aquell 
moment sí que vàrem criticar el que al nostre entendre va ser una informació que ens 
va venir de cop, d’un dia per l’altre pràcticament, d’una sentència que havia arribat el 
setembre de l’any anterior i que a l’abril ens ho vàrem trobar bastant sobre la taula i 
vàrem tenir poc temps de reacció. És evident que hi ha alguna cosa que no quadra, 
quan l’Ajuntament pensa que val 100.000 i al final són 4,5 milions. Nosaltres en 
aquests casos, com el de les zones verdes, sempre pensem, a lo millor anem amb el 
lliri a la mà, però malgrat que s’hagin pogut fer coses que s’haurien pogut fer millor, 
l’Ajuntament sempre vetlla perquè les condicions per als ciutadans i per l’economia 
de l’Ajuntament siguin les millors. Pressuposem bona fe i a més aquesta darrera 
negociació on hem reduït aquests interessos que eren una part important dels 7,5 
milions, doncs pensem que és una qüestió ben jugada i com que estem al costat de 
l’Ajuntament en aquests casos, que considerem injustícies flagrants, com deia amb 
el tema de les zones verdes, doncs votarem afirmativament. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor:     17 (Convergència, CUP-PC, ICV-EUiA i PSC) 

Vots en contra:   5 (C’s i ERC-MES*)  

Abstencions:      3 (ERC-MES**, PP i regidor no adscrit) 

 

(*) Regidors d’ERC-MES, Sra. Mireia Ingla i Sr. Èric Gómez 

(**) Regidor d’ERC-MES, Sr. Ferran Villaseñor 

 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 15 I 16 

 

15.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ  D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE 

L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE L’EMPRESA AEROSPACE MOTORCYCLE 

TECHNOLOGY ALLIANCE (AMTA) “PROCÉS DE RE INDUSTRIALITZACIÓ” 

DERIVAT DE L’EMPRESA DELPHI DIESEL SYSTEMS PER A LA CIUTAT DE 

SANT CUGAT DEL VALLÈS . 

 

Vist els escrits presentats per AEROSPACE MOTORCYCLE TECHNOLOGY 
ALLIANCE (AMTA) davant el Registre General Municipal en data 1 de desembre de 
2016 (E/41907/2016) i per correu electrònic, mitjançant els quals sol·licita l’aprovació 
pel Ple municipal de declaració d’especial interès general del projecte de l’empresa 
AMTA per tal de poder obtenir la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) 
que preveu l’article 74.2.quatre) del vigent Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
modificat per la Llei 16/2012, de 27 de desembre. 
 

Vist que l’empresa AMTA és l’acrònim AEROSPACE MOTORCYCLE 
TECHNOLOGY ALLIANCE essent la raó social de la nova empresa que 4 PIMEs 
catalans han creat per tal de coordinar i donar visibilitat al projecte de 
reindustrialització de la planta DELPHI a Sant Cugat del Vallès. 
 
 Vist l’informe incorporat a l’expedient emès de manera conjunta entre el Servei 
d’Ocupació Municipal i el de Promoció Econòmica amb anàlisi de la situació laboral 
de les persones treballadores de la planta industrial de DELPHI i per tant, una pèrdua 
d’activitat industrial per a la ciutat amb la correlativa possibilitat d’aplicar una 
bonificació potestativa de la quota de l’IBI de fins el 95% mitjançant la seva 
incorporació per al 2017 a la corresponent ordenança fiscal, a l’empara de 
l’autorització establerta per l’article 74.2.quatre) del TRLHL, que habilita els 
ajuntaments mitjançant ordenança per a la regulació de la susdita bonificació. 
 
 Vist que en les ordenances fiscals per a l’exercici 2017 s’ha incorporat i regulat 
la bonificació potestativa d’un 50% de la quota de l’IBI  a favor dels immobles en els 
que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès, 
introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses 
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de 
l’activitat econòmica. En el cas concret de l’AMTA la bonificació en concret 
proposada per aquesta declaració no assolirà el 95%, màxim que estableix la 
normativa vigent sinó que es bonificaria un 50% de la quota íntegra de l’impost com 
es recull en la nostra OOFF núm. 1 “Impost sobre Béns Immobles”. 
 
 Atès que de la posada en connexió de la tramitació legal preceptiva establerta 
per a modificar les ordenances fiscals amb l’article 75 del TRLHL, que disposa que 
l’Impost sobre Béns Immobles es meritarà el primer dia del període impositiu i que 
aquest període coincideix amb l’any natural, per tal que aquesta bonificació pugui 
tenir efectes per l’empresa AMTA a partir de l’1 de gener de 2017, és necessari que 
prèviament s’hagi declarat el seu especial interès o utilitat municipal. 
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 Atès que si bé per la seva pròpia naturalesa una ordenança fiscal, pel que fa 
referència a bonificacions potestatives, ha d’establir uns criteris objectius d’aplicació 
general a partir dels quals poder disposar d’un marc normatiu referencial per a 
resoldre en sentit positiu o negatiu les eventuals sol·licituds de bonificació de l’IBI que 
puguin ésser formulades, i d’acord amb l’esmentat article 74.2.quatre) de la Llei 
d’Hisendes Locals, que estableix un criteri general de referència que ha de  ser 
detallat a nivell reglamentari i concret  per part dels municipis.  
 
 En base a tot l’anterior, es proposa al Ple municipal l’adopció del següents: 
 

A C O R D S 

 

 1r.- DECLARAR les activitats econòmiques i socials desenvolupades en el 

complex de l’empresa AMTA d’especial interès o utilitat per al municipi de Sant Cugat 
del Vallès, relacionada amb el “procés de reindustrialització” derivat de la 
deslocalització de l’empresa Delphi Diesel Systems en constituir una nova raó social 
que permetrà donar continuïtat a l’antiga planta industrial, tot amb incidència directa 
en la promoció econòmica de la ciutat i en els termes previstos a l’article 74.2.quatre) 
del vigent Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i modificat en aquest extrem a través de la Llei 16/2012, de 27 
de desembre.  
 

 2n.- ESTABLIR que aquesta declaració d’especial interès o utilitat municipal 

tindrà una vigència màxima de cinc exercicis pressupostaris, comptadors a partir del 
dia 1 de gener del 2017, sempre i quan mantingui vigent el seu règim d’activitats 
econòmiques. 
 

 3r.- TRASLLADAR els acords precedents a la Direcció de l’empresa AMTA, 

així com a la direcció de l’àmbit d’Economia, Hisenda i RRHH, la Intervenció, el 
Servei d’Ocupació Municipal i Promoció Econòmica i l’Organisme de Recaptació i 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 
 

16.- PROPOSTA PER L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI 

REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A AEROSPACE MOTORCYCLE 

TECHNOLOGY ALLIANCE, SL (AMTA). 

 
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al seu art. 

25 assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les 
seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis 
públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a entitats en 
la realització d'activitats que suposin un benefici social. 
 

En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveia la 
inversió per al foment a l’ocupació local a través de diverses iniciatives, ara bé, un 
cop assabentats del procés de deslocalització que havia iniciat la mercantil Delphi 
amb l’expedient de regulació d’ocupació on s’acomiadarien un alt número de 
treballadors, situació que afectaria seriosament l’economia de moltes famílies, entre 
d’altres efectes, el Consistori ha cregut oportú fomentar l’ocupació local d’una manera 
més singular i excepcional amb una ajuda directa al projecte de reindustrialització i a 
donar suport a la materialització de l’acord amb mesures d’ocupació que quatre 
empreses catalanes han arribat amb Delphi.  
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Posats en coneixement per la pròpia mercantil Delphi Diesel System que 
existien diverses empreses catalanes que volien implantar-se en la localització de la 
planta de Delphi i donar un impuls molt important d’innovació industrial a la vegada 
que oferien la possibilitat de contractar un mínim de 208 treballadors que es 
quedaven a l’atur en l’antiga empresa, van sol·licitar el recolzament i alguna forma de 
col·laborar amb la posada en marxa d’un projecte de reindustrialització i foment de 
l’ocupació amb una inversió a 3 anys de 10 milions euros.  
 

Interessades totes les parts en que s’arribés a un acord, beneficiós en primer 
lloc pels treballadors, i beneficiós per totes les parts implicades amb el valor afegit 
que comportaria un benefici per tota la ciutadania de Sant Cugat del Vallès, 
l’Ajuntament ha volgut concedir una subvenció individualitzada per import de 
160.000,00 euros, a favor del grup de empreses que han engegat aquesta iniciativa, 
agrupant-se en la mercantil AEROSPACE MOTORCYCLE TECHNOLOGY 
ALLIANCE, SL (AMTA) amb la finalitat de iniciar aquesta reindustrialització del sector 
i del polígon així com al manteniment del foment de l’ocupació oferint feina a 208 
treballadors de l’antiga Delphi Diesel System, amb la col·laboració del Servei 
d’Ocupació municipal, i realitzant les futures necessitats contractuals al llarg de 3 
anys, també amb el suport del servei d’ocupació municipal, donant prioritat als 
aturats del municipi i/o de qualsevol altra territori. 
 

L'art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
estableix que podran concedir-se de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els termes recollits als 
convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
 

L'expedient per a la concessió de la subvenció es va iniciar d'ofici requerint a 
l’agrupació d’empreses afectades la documentació necessària. Les esmentades 
entitats van presentar la documentació necessària per a la celebració del conveni en 
data 1 de desembre de 2016. 
 

La competència per a la concessió de la subvenció correspon al Ple municipal 
de conformitat amb l’article 124.3) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.  
 

Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’entitat 
compleix amb els requisits per ser beneficiari de subvenció, i vistes les clàusules del 
conveni regulador de la mateixa, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
acords: 

 

1r.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast, la minuta del 

conveni regulador de la subvenció nominativa a AEROSPACE MOTORCYCLE 
TECHNOLOGY ALLIANCE, SL (AMTA)  

 

2n.- CONCEDIR a AMTA amb NIF B66881640 una subvenció per import de 

160.000,00€ amb la finalitat de fomentar l’ocupació local, evitar la deslocalització que 
provoca la desaparició de la mercantil Delphi Diesel System del municipi,  i iniciar un 
procés de reindustralització a la zona. La dita subvenció es farà efectiva i es 
justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de col·laboració subscrit per 
ambdues parts, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i al 
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei i 
altra normativa vigent aplicable.  
  

3r.- COMPREMETRE la despesa de 160.000,00€, import de la abans 

esmentada subvenció i imputar-ho a l’aplicació pressupostària 71002013 10000 
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24100 4800005 71002 “Subvenció projecte AMTA” del Pressupost municipal en 
vigor, respectant els terminis de disposició i pagament a l’aprovació definitiva de la 
modificació pressupostària pertinent.  

 

4t.- FACULTAR a l’Alcaldessa-Presidenta per subscriure  aquest document i 

en el seu cas amb les consideracions complementàries que resultin de menester per 
a procedir a la formalització de la subvenció i qualsevol altra situació que es pugui 
donar envers la mateixa.   

 

5è.- DONAR PUBLICITAT de la signatura del conveni de conformitat amb el 

que estableix la normativa de subvencions, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

6è.- TRASLLADAR el present acord a totes les persones interessades als 

efectes escaients. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Moltes gràcies, doncs ja s’ha desvetllat el què vol dir AMTA. No ho tornaré 

a dir en anglès per no contradir cap mena d’accentuació anglosaxona. En tot cas, hi 
ha dos punt enllaçats pel que fa referència a aquest projecte de reindustrialització de 
DELPHI. El que estem tractant ara i el següent, són diferents perquè un és una 
proposta de declaració, el que estem tractant ara, d’especial interès municipal en 
aquest projecte de reindustrialització, perquè així obliga al fet que estem parlant 
d’una bonificació de l’IBI durant 5 anys i també lògicament ens quedarà afectat l’ICIO 
de les obres que executin cada una de les empreses individualment i també la unió 
de totes elles en aquest nou projecte, amb aquest projecte AMTA. El que és el 
projecte de reindustrialització jo crec que se n’ha parlat abastament i s’ha fet inclús 
una roda de premsa de tots els Grups municipals per explicar-lo. Jo, en tot cas, posar 
en valor que aquesta deslocalització havia comportat o podia haver comportat la 
desaparició de la totalitat dels llocs de treball que hi havia fins al moment a DELPHI, 
534 treballadors, teníem la situació com a molt estudiada d’aquests 534 treballadors, 
50 són de Sant Cugat, un 9,4% de la plantilla. Vàrem estar al damunt de la 
problemàtica, equip de Govern i tots els Grups municipals, tots els portaveus, es va 
aprovar una moció institucional per preservar el que és l’actiu territorial, per evitar que 
hi haguessin requalificacions del terreny i donada la importància de l’activitat a Sant 
Cugat, però també de la importància del sector industrial a Sant Cugat i en el país, 
que és un sector de molt valor afegit en tant en quan té una activitat derivada 
importantíssima, una activitat tant induïda sobre la resta de serveis, no només de 
Sant Cugat sinó de tot el país, doncs molt important, es va considerar molt oportú 
iniciar tot aquest procés del que s’ha anomenat reindustrialització, i això ha comportat 
moltes gestions en diversos fronts de cara a DELPHI, de cara a les empreses que 
finalment opten a aquesta reindustrialització, tot de gestions juntament amb la 
Diputació de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya, davant del 
Cadastre, tots elles doncs han anat encaminades a aconseguir una sèrie 
d’avantatges, bonificacions, subvencions per a les empreses que venen, sempre 
amb un bé a preservar, que són els llocs de treball. Nosaltres hem treballat, estem 
treballant, per preservar i estendre al màxim l’ocupació del sector industrial a Sant 
Cugat i aquest procés està en marxa, aquest procés està en marxa intensament. Ja 
saben que el que ha estat el compromís inicial de les empreses que vindran a 
desenvolupar la seva activitat a Sant Cugat era la de mantenir com a mínim 208 llocs 
de treball. Al llarg d’aquestes últimes setmanes hem superat inclús aquest 
compromís, s’han presentat fins a 238 ofertes, de les quals a hores d’ara ja estan 
acceptades 160. Per tant, ja tenim unes xifres molt destacables sobre la taula. Un 
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projecte de reindustrialització que s’ha gestionat amb tot el pressing si volen dir-ho 

d’aquesta manera o si em permeten dir-ho d’aquesta manera del món, però també 
amb el suficient grau de solidesa i de discreció que ha permès arribar a on estem 
ara, 160 ofertes ja acceptades i 184 que s’estan negociant. S’estan negociant en 
base a tot el que han significat els instruments que hem posat a disposició d’aquest 
procés de reindustrialització, com per exemple el SOM de Sant Cugat. Al marge 
d’això hi ha hagut tot aquest conjunt de bonificacions i subvencions que permetran 
que aquesta activitat comenci encara amb més força. Concretament el que els 
proposem en aquesta declaració d’especial interès municipal és poder bonificar l’IBI 
durant 5 anys. La següent proposta que els farem en el següent punt, Sra. 
Alcaldessa, serà la de poder establir una subvenció nominativa.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant, entenc que hem desenvolupat els 2 

punts ja Sr. Calvet? Vol desenvolupar una mica més el següent? 
 

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

CALVET: No sé si volen votar per separat o podem fer els dos alhora. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els dos alhora. Molt bé. Doncs grups que volen 

intervenir? Sr. Soler, té la paraula. 
 

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

Òbviament no repetirem tot l’argumentari, salvaguardant el que havia estat la 
indústria DELPHI ni els interessos dels treballadors i treballadores de DELPHI, de 
FERROVIAL, que en el seu moment doncs es van veure o que s’han vist afectats pel 
tema de la reindustrialització, però en tot cas, queden alguns petits dubtes, 
evidentment és una bona proposta, però queden alguns petits dubtes de que aquests 
5 anys d’amortització quina és la seva consecució, és a dir, si realment ells no 
assoleixen la totalitat de la plantilla que van dir que absorbirien, quina repercussió 
tindria en aquesta rebaixa de l’IBI, perquè llavors estaríem fent un flac favor. Suposo 
que podrem tenir temps perquè amb la revisió un cop a l’any o un cop cada dos anys, 
ens puguin informar de com està aquest procés de col·locació de treballadors i també 
de les activitats si es van desenvolupant i estan desenvolupant allò que han dit que 
desenvoluparien, perquè pot córrer el risc que els quatre projectes o els cinc 
projectes que hi ha allà dintre, n’hi hagi algun que falli i que això trontolli una mica 
l’equilibri que en principi havíem iniciat o havíem previst. En tot cas, jo crec que és 
una bona solució, és més, està encarrilat amb el que el nostre Grup també 
demandava i la majoria del Consistori i, per tant, creiem una bona opció. 
 

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

Nosaltres, igual que la majoria, de fet els treballadors i treballadores de DELPHI, 
pensem que malgrat és un bon acord, evidentment la solució millor hagués estat no 
passar per aquest procés i que, per tant, la situació es mantingués. Tot i així, el Pere 
m’ha aixafat una mica la pregunta. Era ok amb aquests termes de l’acord, malgrat 
com ja he dit, haguéssim preferit no arribar a aquest punt, però què passa si aquesta 
empresa amb la qual fem aquesta bonificació no compleix amb els acords de creació 
de llocs de treball o d’absorció de plantilla, igual que si es posa a destruir ocupació en 
algun moment concret? 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 

ja s’han dit moltes coses i de fet el Tinent d’Alcalde ja ha explicat tot el procés i com 
ha anat i el resultat, i que de fet és veritat que tots ens en podem felicitar perquè ha 
estat un tema de consens en aquest Ple, com no podia ser d’una altra manera, però 
en tot cas, hi ha estat. És veritat que davant de la mala notícia de que es tanca una 
fàbrica històrica, que això sempre té com a negatiu, evidentment, la part de llocs de 
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treball, però també el què significa perdre aquest procés d’industrialització i, per tant, 
el que com a país volem és apostar, precisament, per aquesta, potenciar la 
industrialització i en aquest sentit crec que l’acord posa això en valor, que l’acord té el 
mèrit que té per aconseguir seure en una mateixa taula empresa, però no una, sinó 
no només DELPHI, sinó les noves empreses, també l’esforç que ha fet 
l’administració, òbviament des de l’Ajuntament, però també deia molt bé el Tinent 
d’Alcalde, que això és un tema que va més enllà de Sant Cugat i fins i tot m’atreveixo 
a dir que més enllà de la comarca, per això que dèiem, de visió de país en el sentit 
d’apostar pel sistema, per considerar que la industrialització ha de ser la base del 
nostre sistema productiu i que també ens tranquil·litza el fet, i quan parlàvem de 
Generalitat, parlàvem de dos Departaments a més implicats i després també ens 
tranquil·litzava la posició a favor dels sindicats. Va haver-hi una escenificació que 
nosaltres també valorem positivament perquè a vegades aquestes escenificacions 
calen per ser un acord molt pioner i, en aquest sentit, doncs satisfactori. Respecte als 
dubtes que tenen els meus companys, no sé si jo entenc que en el conveni hi ha uns 
mecanismes de control per garantir el compliment d’aquest acord, per tant, 
diguéssim que d’entrada sembla prou ben lligat, tenint en compte que estem parlant 
d’un acord d’una gran magnitud. Entenc, que aquests mecanismes de control poden 
garantir això. En tot cas, les ofertes d’entrada, les ofertes de treball, que és veritat 
que tenen la qualificació de mínim, però que també confiem en que vagi tot plegat 
més enllà i, per tant, també, tot el suport a les mesures que ha pres aquest 
Ajuntament de suport en fórmula de bonificacions en totes les taxes i impostos que 
ha explicat el Tinent d’Alcalde. Per tant, bé, és un acord positiu, a vegades hem de 
celebrar també que malgrat la notícia inicial era dolenta, que s’ha acabat prou bé. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Por 

no repetir lo que han dicho los compañeros, que hasta cierto punto me han chafado, 
como decía Ramón, la intervención, aparte de lo que ellos han dicho yo lo único que 
quería referirme es que nosotros nos vamos a abstener. Yo creo que se ha hecho un 
gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento, incluso en alguna empresa como MOA, en 
estos últimos meses. En los últimos meses, último año, se ha hecho un buen trabajo, 
lo que pasa es que haciendo el símil es como si hemos esperado a que el paciente 
entrase en la UCI, luego lo hemos atendido bien y le hemos salvado la vida. 
Seguramente para que alguien no tenga que entrar en la UCI lo que se necesitan son 
medidas preventivas, pero quiero recordar que en el año 2000 DELPHI contaba con 
1.150 trabajadores. Bueno, estamos hablando de que al final se han recolocado, 
más o menos, o siguen, digamos, en actividad, fruto de esta reindustrialización unas 
200 personas y luego otras se van a poder recolocar. Pero tengamos en cuenta esta 
cifra de 1.150, entonces, tenemos que hacer un seguimiento mayor, más estricto, de 
los DELPHI’s que podamos tener en Sant Cugat, para que no lleguemos a estas 
situaciones y para que al final no nos encontremos que lo único que se salva de un 
libro es el último capítulo. Podíamos haber, creo yo, y me refiero al anterior mandato, 
haber estado más atentos para que esto no se produjera y haberlo podido atenuar 
antes.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 

em va perfecte l’entradeta que m’ha deixat el Sergio Blázquez. Estic d’acord que hem 
d’estar a sobre d’aquests temes per no trobar-nos així, però m’agradaria preguntar no 
només al Sergio sinó a tots, què proposen fer per no arribar fins aquí. Ho dic perquè 
des del nostre grup i des del més profund anticapitalisme convençut creiem que 
aquestes coses no són conseqüències aïllades del sistema. Vostès defensen un 
sistema econòmic que a la recerca del màxim benefici redueix els costos sempre que 
pot i la deslocalització no és una cosa de quan va malament el sistema, la 
deslocalització el que fa al sistema quan va bé si la ROCHE i a Sant Cugat es més 
car produir doncs van a fer el motor dièsel a Romania i quan l’estan implantant a 
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Romania, doncs que veuen que a la Xina és més barat se’n van allà. Vostès 
defensen un sistema econòmic que possibilita això, per tant, després, o sigui, 
defensem el liberalisme i després ens posem les mans al cap, em sembla com  a 
mínim curiós. Avui salvem els mobles, relativament, i penso que l’Ajuntament ha fet 
el que ha pogut, dins d’això, vull dir, si accepta el sistema econòmic l’únic que es pot 
fer són mesures pal·liatives i el que ha fet l’Ajuntament és això, hem salvat 200 i 
escaig llocs de treball, esperem que siguin amb bones condicions perquè una de les 
coses que al nostre grup ens feia patir és que les condicions laborals no siguin, com 
a mínim, les que hi havia a DELPHY i que aleshores molta gent que potser podia 
reinserir-se o seguir treballant en aquest procés de reindustrialització, doncs quedi al 
marge. Queden 150 treballadors ara mateix que busquen feina, per tant, per això 
parlem de mesures pal·liatives, no és la solució que podríem fer. Des de l’Ajuntament 
es fan coses valentes, nosaltres no votaríem que sí a donar una subvenció a una 
empresa privada o a fer exempcions tan importants de l’IBI, de l’ICIO o de les taxes 
d’activitats si no penséssim que efectivament és una qüestió important de ciutat 
mantenir l’activitat de DELPHI i sobretot, al final, l’activitat de DELPHI són les vides 
dels 200 i els 150 que es queden fora, els treballadors que es queden sense feina 
després que fa molts anys que vèiem amb ERO’s, amb un degoteig d’ERO’S i por i 
incertesa. En tot cas, dir això, és que crec que cal dir-ho més, avui tenim una solució 
de la que ens podem felicitar com Ajuntament però no oblidem que això no és 
casualitat, això és el sistema que la majoria dels regidors que estem asseguts aquí 
defensen. Nosaltres sempre direm que aquest sistema provoca crisi i que no és cosa 
casual, per tant, bé, les coses que es poden fer quan diem de vigilar doncs és 
nacionalitzar les indústries bàsiques, per exemple, o no deixar que la gent deslocalitzi 
sense que paguin un preu alt per això.  
 

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

CALVET: Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, per, diguéssim, aclarir algun dels aspectes 

que han posat tots vostès sobre la taula. El conveni si no es compleix hauran de 
tornar els diners, això és el que hi ha signat i això és el que nosaltres serem capaços 
d’avaluar com Ajuntament, en tot moment. Hi ha uns compromisos associats a la 
generació d’ocupació i, per tant, si no es compleixen aquestes ràtios doncs 
lògicament els diners s’hauran de tornar. És més, allò que estem aprovant ara, això 
que estem aprovant ara, no serà d’obligat pagament fins que no es formalitzin els 
contractes que ja sabem que estan a punt i els que s’estan negociant. Per tant, ja 
estem parlant, segurament, de pagament l’any vinent, en tant en quant tot això ja 
s’hagi pogut formalitzar. Les condicions de les contractacions també les hem definit 
via conveni, són indefinides, tenen una indemnització superior a la legal i els salaris 
són els del conveni col·lectiu més un 10% i, per tant, també, són una sèrie de 
condicions que creiem que són bones pel manteniment d’aquesta activitat a Sant 
Cugat. I finalment, pel que fa a la bonificació de l’IBI, parlava de les ajudes directes 
via subvenció per conveni, les ajudes a l’IBI les haurem d’aprovar cada any. Cada 
any haurem de fer això que estem fent ara de declarar d’especial interès aquesta 
bonificació del 50% de l’IBI. Per tant, també tenim una avaluació, una capacitat 
d’avaluació molt concreta i si no s’està complint no ho aprovarem, evidentment. 
Efectivament, nosaltres creiem que hem establert tot un conjunt de bonificacions i de 
subvencions, absolutament lligades a l’ocupació, que era el valor a preservar, en un 
context difícil en un context complex, de deslocalització voluntària d’una empresa, 
degut a les seves condicions de mercat i des de l’Ajuntament crec que hem respost 
amb la velocitat, amb els ritmes que hem pogut i creiem que satisfactòriament. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 15 

 

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

no 
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      adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     4 (C’s i PP) 

 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 16 

 

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

no 

                 adscrit) 

Vots en contra:  0  

Abstencions:     4 (C’s i PP) 

 

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE 

 

 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT, PAU I DRETS HUMANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

2017-2021. 

 
Vist que una vegada realitzada l’avaluació del Pla Director 2012-2015 s’ha 

constatat que cal fer-ne una actualització, doncs la realitat dels països empobrits, les 
polítiques públiques de cooperació i les ONGs han canviat i evolucionat, han 
aparegut noves necessitats, nous actors i noves prioritats, així com noves 
metodologies i principis d’actuació. 
 

Vist que a partir d’aquesta necessitat s’ha redactat el nou Pla Director de 
Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans 2017-2021 que té com a 
objectius principals millorar la política pública de cooperació per generar un major 
impacte i el foment de la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania de Sant 
Cugat del Vallès mitjançant el treball dels diferents agents de la cooperació i 
l’educació per al desenvolupament.  
 

Vist que el model de la política municipal de cooperació que vol promoure 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès busca contribuir a la transformació social a 
través de l’apoderament de les persones i busca prevenir i incidir en les causes de 
les desigualtats per tal de garantir els drets humans, la sostenibilitat mediambiental, 
la justícia global i la pau. 
 

Vist que alguns dels aspectes que es recullen en el nou Pla Director són de 
continuïtat respecte el Pla anterior, a destacar: 
 
- Dóna continuïtat als principis generals que regien el pla anterior i als assenyalats 

per la Generalitat de Catalunya. 
 

- Manté el mètode de càlcul per a l’import del 0,7% dels ingressos propis que es 
destinen a cooperació, pau i drets humans.  

 
- Promou la col·laboració i complementarietat  entre l’ajuntament i el teixit social de 

la ciutat.  
 

- Manté com a línies de treball la cooperació indirecta, la cooperació directa, 
l’educació pel desenvolupament i les emergències humanitàries. 

 
Vist que tal com s’ha posat de manifest en l’avaluació del Pla ha estat 

necessari introduir novetats i canvis respecte l’anterior. Els més destacats són: 
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- Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides 
esdevenen el marc referencial per al desplegament de la política pública de 
cooperació municipal.  

 
- Les prioritats sectorials estableixen objectius diferenciats per a la cooperació i 

objectius per a l’educació pel desenvolupament.  
 

- Per a la cooperació assenyala 3 objectius estratègics: 
o Drets universals i pau. 
o Governança i poder local. 
o Desenvolupament econòmic local. 

 
- Per a l’educació per al desenvolupament assenyala: 
o Impulsar l’enfocament en educació pel desenvolupament i ciutadania global. 
o Augmentar l’impacte, la qualitat i la coherència de les accions educatives. 
o Millorar la implicació i la participació ciutadana. 
o Millorar l’articulació i la col·laboració entre els actors de la cooperació i els 

altres actors del teixit associatiu municipal. 
 
- Les prioritats geogràfiques prioritzen els països amb l’Índex de Desenvolupament 

Humà segons l’informe anual de Nacions Unides situats en el rang més baix.  
 

Vist que la redacció del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i 
Drets Humans 2017-2021 s’ha fet seguint un pla de treball conjunt entre l‘equip de 
govern, els grups polítics presents al Ple Municipal i les entitats que integren la Xarxa 
Solidària.   
 

Vist el contingut de la proposta de Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament, Pau i Drets Humans 2017-2021, incorporat a l’expedient. 
 

Atès allò que preveu l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, en relació a la concreció necessària d’un pla estratègic, en els 
àmbits materials i competencials que han de ser objecte de l’establiment de 
subvencions. 
 

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

ACORDS 

 

1r.- APROVAR INICIALMENT la proposta, incorporada a l’expedient, de PLA 

DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, PAU I DRETS HUMANS 

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, 2017-2021. 

 

2n.- SOTMETRE el present acord a informació pública per termini de trenta 

dies hàbils, a partir del dia següent al de la data d’última publicació del corresponent 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en 
la web municipal, als efectes que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments. 
 

3r.- APROVAR DEFINITIVAMENT el PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT, PAU I DRETS HUMANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, 

2017-2021, sempre que superat el termini assenyalat en el punt segon, no s'hagi 

presentat cap al·legació ni reclamació.  
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4t.- CONDICIONAR l’execució de les actuacions previstes per a l’anualitat 

2017 a l’existència de crèdit suficient i adequat al corresponent pressupost. 
 

5è.- ASSUMIR el compromís de consignació suficient i adequada per atendre 

la despesa que generin les actuacions marcades en el Pla per a les anualitats 2018-
2021. 
 

6è.- TRASLLADAR el present acord a l’Agència Catalana de Cooperació, a la 

Diputació de Barcelona, a l’Oficina per a la promoció de la Pau i els Drets Humans i al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 

7è.- FACULTAR, de manera indistinta, a l’Alcaldia-Presidència i a la Tinença 

d’Alcaldia de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge per a que adoptin 
els acords i subscriguin tots els documents necessaris per a fer efectius els acords 
precedents. 
 

8è.- DELEGAR en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 

complementaris que calgui. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 

SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER: Teníem un Pla Director que 

era el de 2012-2015 i hem fet una actualització, tal com preveia aquest Pla, perquè 
les coses canvien, la situació dels països empobrits, les polítiques públiques de 
cooperació, les ONG’s, tot canvia i, per tant, en aquesta avaluació han aparegut 
noves necessitats, nous actors, noves prioritats, així com noves metodologies i 
principis d’actuació. El que pretén aquest nou Pla Director és millorar la política 
pública que es fa des de l’Ajuntament de cooperació. També generar un major 
impacte i el foment també de la participació dels diferents agents que participa en la 
cooperació de la nostra ciutat. També busquem des del nostre petit gra de sorra què 
podem fer, contribuir a la transformació social a través de l’apoderament de 
persones, es busca també prevenir, incidir, directament en les causes de les 
desigualtats per tal de garantir els drets humans i la sostenibilitat mediambiental, la 
justícia global i la pau. Aquests serien els indicis. Vist que vàrem fer una avaluació 
del Pla Director anterior, i ens deia que algunes línies estàvem ben enfocats i, per 
tant, aquest nou Pla té, jo destacaria quatre punts, que són de continuïtat respecte 
l’anterior: per una part dóna continuïtat als principis generals que regien en el Pla 
anterior, tal com ens deia la Generalitat de Catalunya; en el segon, manté el mètode 
de càlcul, per l’import del 0,7%, que saben que és el que destinem al 0,7% dels 
ingressos propis de l’Ajuntament; el tercer promou, i també estem contents d’això, 
amb la col·laboració i complementarietat entre l’Ajuntament i el teixit social de la 
ciutat, que són les ONG’s que formen part de la xarxa; i després, manté les línies de 
treball que tenim dividides entre la cooperació indirecta, que és la que fem a través 
d’ONG’s, la directa que fem directament en els llocs, l’educació en el 
desenvolupament i les emergències humanitàries. Dèiem que hi ha unes coses de 
continuïtat i unes coses noves. Hem cregut necessari introduir algunes novetats 
respecte l’anterior i també molt breument dir que abans parlàvem d’objectius de l 
mil·lenni i ara del que parlem són dels 17 objectius de desenvolupament sostenible 
de les Nacions Unides que esdevé tot el marc referencial amb que es fan tots els 
desplegaments públics de polítiques municipals. Per tant, aquesta seria la novetat 
més important. Abans, com a objectius estratègics, en teníem 6, ho hem reduït a 3, 
que són els Drets Universals i Pau, Governança i Poder Local i Desenvolupament 
Econòmic Local. Hem fet també un especial èmfasi en els temes d’educació al 
desenvolupament, perquè com hem dit, sorgeixen nous mètodes i noves maneres de 
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tractar aquests temes millorant implementació a la participació, millorant l’actuació 
entre els diferents eixos. Bé, ja ho han tingut suficientment a l’abast, crec. I després, 
l’últim punt, bé, la última novetat és que les àrees geogràfiques hem prioritzat els 
informes situats al rang més baix de l’Índex de Desenvolupament Humà, segons 
l’informe anual. Llavors, aquests serien els canvis més substancials. Dir que aquest 
nou Pla és el fruit del treball fet a colze amb les entitats solidàries de la xarxa. Volia 
agrair també la feina que han fet i també a la Beth Mejan, que és la tècnica que ho 
ha portat tot. I finalment, dir que aquest Pla com crec que va complir l’anterior, 
advoca per la transparència en tot moment d’aquest diner públic i la dació de compte 
anual al Ple. Per tant, és per tot això que demanem el suport favorable en aquest nou 
Pla de Cooperació.  
 

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

Nosaltres en aquest cas els podem dir que no ens hem pogut mirar amb atenció el 
Pla. Ens hagués agradat poder-hi participar, de fet hem estat cridats a la participació 
també pels tècnics de la casa i no hem pogut fer-ho per qüestió d’esforços o de 
forces millor dit. En tot cas, creiem que és positiu que hi hagi una actualització 
d’aquest Pla. També és cert que moltes vegades amb els temes de cooperació hi ha 
un tema que es diu el 0,7%, però no és el 0,7% de tot el Pressupost, sinó el 0,7% 
d’una part del Pressupost, perquè queden exclosos alguns capítols del Pressupost. 
Per tant, la gent es queda amb el 0,7%, però realment no és el 0,7%. També si no 
recordo malament, en l’anterior etapa, quan vàrem aprovar el Pla, ja vàrem dir que 
hauríem d’intentar encaminar-nos cap a aquell 1% que nosaltres com a ciutat vàrem 
fer en el seu moment i que, per tant, possiblement aquest 1% d’aquesta part 
arribaríem al 0,6% del Pressupost total i seria més entenedor, però en aquest cas, 
com que no hi hem participat tampoc podem dir quina és la valoració que en fem 
d’acompliment de l’anterior Pla, no tenim, diguéssim, elements per poder avaluar-lo i 
en aquest cas no hi votarem en contra però tampoc ens hi oposarem perquè es 
pugui tramitar i es pugui aprovar. Per tant, el nostre Grup s’abstindrà. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: De 

fet, el Pla, com ara explicava la Tinent d’Alcalde, que ha estat fruit de treball entre 
entitats i els tècnics de la casa i, per tant, d’entrada, el nostre vot, anava a dir positiu, 
que serà, però a més de confiança. Reiterant aquest model que per a nosaltres és 
encertat, de col·laboració entre Ajuntament, és a dir, entre administració i també 
entitats, de manera que es complementa i s’impulsa les diverses iniciatives que 
sorgeixen de cooperació i solidaritat, que en cap cas continua no significant no volent 
burocratitzar la cooperació sinó tot el contrari, multiplicar aquestes iniciatives que 
dèiem de manera que es coordini entre entitats i administració, però també i jo crec 
que en matèria de l’àmbit de la cooperació, també el suport a totes aquelles entitats 
que fan col·laboració directa i en aquest cas, diguéssim, que hem tingut un bon 
exemple fa poques setmanes amb aquest donatiu que vàrem fer a aquelles 3 ONG’s 

dedicades al suport als refugiats, com Col·lectiu Open Arms, l’Acció Solidària i 

Logística, crec que es diu i ACNUR. Per tant, aquesta és la línia, aquest és el camí. 
Nosaltres considerem que és important que s’hagi renovat aquest Pla perquè és 
evident que els santcugatencs i les santcugatenques volen estar compromesos en 
matèria de cooperació i així s’ha demostrat. Sant Cugat ara justament, potser d’una 
forma molt més emfàtica amb tot el drama que estem vivint amb els refugiats, jo crec 
que Sant Cugat ha demostrat un cop més aquest compromís, moltíssims altres 
municipis del país ho han fet, però en tot cas nosaltres ho hem fet i, per tant, en 
aquest sentit satisfets. I respecte al Pla en concret ja ha explicat també la Tinent 
d’Alcalde detalls, nosaltres bé, considerar positiu el manteniment d’aquest 0,7% i 
respecte aquests objectius, aquests nous objectius que ens venen determinats, 
aquests 17 objectius que per desgràcia s’han hagut d’ampliar i sobretot han hagut 
d’insistir en els 8 del mil·lenni que havien quedat tots a mig camí sent optimistes i, 
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per tant, s’ha hagut de tornar a insistir en tots aquests objectius i donar-nos de termini 
fins el 2030, perquè encara en el segle XXI, encara estem parlant d’eradicar la 
pobresa, eradicar la fam, eradicar la mortalitat infantil, l’accés a la salut, a l’educació, 
a l’aigua, etcètera, per tant, nosaltres satisfets de que des de Sant Cugat utilitzem les 
millors eines possible per a poder-hi contribuir.  
 

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

DE C’s: Simplemente señalar varias cosas. La absoluta necesidad de actualización 

de los planes de cooperación tal y como está el mundo hoy en día, con todo tipo de 
dramas que, digamos, nacen mensualmente. En segundo lugar, señalar que el 
modelo de la política municipal de cooperación que promueve el Ayuntamiento busca 
contribuir a la transformación social a través del empoderamiento de las personas y 
prevenir las causas de las desigualdades. Estamos absolutamente de acuerdo con 
este enfoque. En tercer lugar, manifestar el acuerdo también con la dación del 0,7% 
del Presupuesto municipal. Y finalmente, manifestar que nosotros sí que pudimos y 
fuimos llamados a colaborar en la realización de este plan de cooperación. Fue 
cuando acabamos de llegar, a principios de mandato, a través de unas encuestas 
que se nos hicieron llegar en junio de 2015. Ahí hicimos una serie de volcado de 
información que nosotros creíamos necesario y por eso, en esta última fase, no 
hemos presentado enmiendas. Todo y a raíz de lo que comentaba el compañero 
Pere Soler, es decir, que entendemos que sí que se ha llevado a cabo un proceso 
participativo. Nuestro voto, por tanto, será afirmativo.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Primer de tot, no sé si felicitar o donar l’enhorabona als treballadors de la casa que 
han treballat en aquest Pla Director perquè és molt complet i realment fixa, jo crec, 
objectius ambiciosos. Nosaltres participem, diguéssim, ideològicament del que fan 
els tres objectius estratègics, que és la defensa bàsica dels drets humans universals, 
la governança i el poder local i el desenvolupament econòmic local i, per tant, tot el 
que acompanya a la filosofia de la cooperació al desenvolupament que és tirar una 
miqueta a la paperera tota la solidaritat que s’havia fet fins el moment i llavors 
començar a mirar el desenvolupament com una cosa que han de fer les pròpies 
comunitats locals i, per tant, aquesta feina i tot aquest esforç s’ha de fer des d’allà i 
s’ha de fer des d’aquí. S’ha de fer des d’aquí, com apuntava bé la Susanna que 
abans deia, tots volem a les causes d’aquestes desigualtats, nosaltres entenem que 
la prevenció i la sensibilització de la desigualtat és un dels elements claus per a que 
nosaltres puguem tenir depèn de quines tecnologies a la Xina no hi ha d’haver 
condicions laborals, per a que nosaltres tinguem depèn de quins telèfons a la 
República Democràtica del Congo ha d’haver-hi una guerra i crims de lesa humanitat, 
per a que nosaltres tinguem no sé quins recursos han d’haver multinacionals que 
generin espais d’incertesa legislativa i jurídica i, per tant, puguin actuar a les seves 
“anchas”, que es diu en castellà. Per tant, vivim en un moment d’acumulació per 
despossessió i la desigualtat neix estrictament d’aquí. Després hi ha altres elements 
més transversals i locals com poden ser les guerres, etcètera, però bàsicament les 
desigualtats que vivim al nostre Planeta és l’acumulació per despossessió d’una part 
del Planeta a l’altra part del Planeta. Per tant, entenem i creiem que en el Pla ho fixa 
que tota aquesta prevenció i sensibilització del nostre entorn, d’allò que consumim, 
d’allò que fem, de la sensibilització de que som ciutadans globals, crec que ho posa 
tal qual al Pla Director, és molt important i pensem que és aquí on realment nosaltres 
podem fer feina. Evidentment, també saludem que seguim aportant el 0,7% a tots 
aquests projectes de desenvolupem i saludem també la gran feina que es fa des de 
la Xarxa Solidària, on hi ha tantíssimes, tantíssimes persones i organitzacions que 
treballen desinteressadament i per causes justes i necessàries. Així doncs, moltes 
gràcies als treballadors, a les persones que conformen la Xarxa i esperem que el 
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2021 puguem fer una avaluació completa del Pla Director i que s’hagin assolit els 
objectius.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs podem passar a la votació. Queda 

aprovat i, per tant, també felicitem la bona feina de l’equip de treball i de la Beth 
Mejam que avui ens acompanya en el Ple, gràcies Beth, i seguiu treballant. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     23 (Convergència, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no 

        adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      2 (PSC i PP) 

 

18.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES 

SALUDABLES”. 

 
El 12 de setembre de 2012, l'Oficina Regional d'Europa, de l'Organització 

Mundial de la Salut (OMS), va aprovar una política sostenible per a protegir i 
promoure la salut de la ciutadania europea, especialment la dels grups més 
vulnerables. 
 

Aquesta nova estratègia de política sanitària global, anomenada Salut 2020 
(Health 2020), té en compte els principals desafiaments que afecten actualment al 
territori de la Unió Europea, com ara l'augment de les desigualtats en l'atenció 
sanitària entre els diferents països, la reducció considerable dels serveis públics a 
causa de la crisi econòmica i l'augment significatiu de la prevalença de malalties 
cròniques no contagioses, entre les quals es troben els trastorns de salut mental, el 
càncer, l'obesitat o les malalties cardiovasculars. 
 

Aquesta nova política es sustenta en les aportacions i l'experiència de les 
ciutats saludables. A dia d'avui, la Xarxa Europea de Ciutats Saludables de l'OMS 
s'està posicionant com a vehicle estratègic per a la implementació de la Salut 2020 
en l'àmbit local.  
 

En concret, al territori espanyol es constitueix la “Red Española de Ciudades 
Saludables”. Es tracta d’una associació de ciutats nascuda el 1988 de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), dins el Projecte europeu de Ciutats 
Saludables, iniciativa de la OMS. 
 

La “Red Española de Ciudades Saludables” es constitueix de conformitat amb 
el que preveu l'article 44 dels Estatuts de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP), i a l'empara del que disposa la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases del règim local i altra normativa de pertinent aplicació. 
 

Al Ple del 16 de novembre de 2015 el grup municipal de “Ciutadans” va 
presentar una moció perquè l’Ajuntament s’adherís a la “Red Española de Ciudades 
Saludables” (RECS), i aquesta va ser aprovada per 16 vots a favor, 7 en contra i cap 
abstenció.  
 

Des de l’àmbit de Polítiques Socials, Habitatge i Esports s’han mantingut 
converses adreçades a concretar tant els termes de la mútua col·laboració com els 
eventuals beneficis que per a l’Ajuntament se’n podrien derivar de l’adhesió, els quals 
es detallen en l’informe de la Cap de Secció de Ciutadania, de data 9 de desembre, 
incorporat a l’expedient, i que es poden sintetitzar, d’una banda, en el suport al 
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desenvolupament de programes de promoció i prevenció de la salut (per les vies 
d’increment del finançament), i d’una altra en una millora del propi know-how 
(mitjançant l’intercanvi de “bones pràctiques” i la participació en una xarxa a nivell 
europeu per a la promoció i la prevenció de la salut).   
 

L’acord d’adhesió és competència del Ple municipal i requereix el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 114.3.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 

En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 

 

1r.- ADHERIR-SE INICIALMENT a la Red Española de Ciudades Saludables.  

 

2n.- APROVAR INICIALMENT les Normes de Funcionament  que regeixen 

l’esmentada Xarxa, en els mateixos termes i textualitat literal que resulta de la còpia 
diligenciada dels mateixos incorporada a l’expedient. 
 

3r.- SOTMETRE a informació pública els presents acords i normes de 

funcionament aprovades inicialment, junt amb l’expedient, durant el termini de 30 
dies hàbils, mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, als efectes d’eventuals al·legacions i/o reclamacions. 
 

4t.- TENIR per aprovats definitivament les normes de funcionament i l’acord 

d’adhesió a la Red Española de Ciudades Saludables en el supòsit que durant el 
període d’informació pública no sigui formulada cap reclamació i/o al·legació. 
 

5è.- FACULTAR l’Alcaldia per a que adopti els acords i subscrigui tots els 

documents necessaris per a fer efectius els acords precedents.   
 

6è.- TRASLLADAR aquests acords i llur aprovació definitiva, si s’escau, a la 

Red Española de Ciudades Saludables.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 

SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER: Avui portem aquesta dació, 

que fora del nom “rimbombant” crec que pot portar beneficis a la nostra ciutat. De fet, 
ho fem en compliment d’una moció sobre aquest tema, que vàrem aprovar el 16 de 
novembre de 2015, presentada pel Grup de C’s i que es va aprovar en aquell 
moment, per 16 vots a favor i 7 en contra. Bé, des de l’àmbit de Polítiques Socials i 
des d’aquell moment, hem mantingut converses adreçades a concretar com des de 
Sant Cugat, quins termes de col·laboració podíem tenir amb la Red de Ciudades 
Saludables, en benefici de la ciutat i crec que podem dir que podem resumir-ho en 
dos punts: un primer punt seria el suport a programes de promoció i prevenció de 
salut, concretament crec que tindrem possibilitats de finançament per algunes de les 
accions que teníem pensades, com són les àrees d’envelliment actiu o salut mental. 
Aquest seria un dels beneficis; i l’altre seria, la millora del propi know-how que tenim, 
que crec que es podrà concretitzar amb intercanvi de bones pràctiques i la 
participació de Sant Cugat en la Xarxa de nivell europeu per la promoció i prevenció 
de la salut. Creiem que aquesta és la responsabilitat que tenim i per això ho portem 
avui al Ple.  
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. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 

Nosaltres amb coherència amb el que ja ens vàrem oposar a la moció que ho 
presentava també votarem que no, perquè nosaltres no ens volem adherir a cap 
xarxa espanyola de res, perquè estem en ple procés de desconnexió. Per a nosaltres 
no té cap sentit.  
 

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

DE C’s:. Esta sería la última fase para cumplimentar aquella moción que trajimos en 

un inicio. Creemos que la salud mental y física como marco de convivencia es una 
de las mejores bases para construir ciudad. También que Sant Cugat tenía mucho 
ejecutado cuando trajimos a Pleno la posibilidad de ser ciudad saludable. Creada la 
Red por la FEMP donde la Sra. Alcaldesa-Presidenta además es vocal nos pareció 
una oportunidad para que desde ahí pudiésemos entrar en la Red europea. Así 
entramos en la nueva estrategia de política sanitaria global, denominada “Salud 
2020”, porque a día de hoy esa Red europea es lo que nos va a posicionar como 
vehículo, es el vehículo estratégico para que ese Plan se establezca también en el 
ámbito local. Gracias por el trabajo en Servicios Sociales, ha sido bueno, nos han 
traído siempre la información puntualmente a C’s y es de agradecer y por último decir 
que hay muchos retos en este aspecto y que para hacerlos frente no hay nada como 
trabajar en Red Española y Europea. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Simplement em remeto a les declaracions, bé, al posicionament que vàrem fer 
l’última vegada. Per a nosaltres és tan legítim, té tan sentit adherir-se a la Red 
Española de Ciudades Saludables com ho pot tenir a la Red Holandesa de Ciudades 
Saludables i per això nosaltres en aquest moment, ara mateix, de desconnexió i 
tenint en compte que queden 9 mesos, esperem, de pertinença a aquest Estat 
votarem en sentit contrari. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     19 (Convergència, C’s, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   6 (CUP-PC i ERC-MES) 

Abstencions:      0  

 

MOCIONS INSTITUCIONALS 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, Sr. Benejam, digui, qüestió d’ordre? 

 

INTERVENCIÓ PER UNA QÜESTIÓ D’ORDRE 

 

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

Qüestió d’ordre, sí. Era per comentar, Sra. Alcaldessa, que nosaltres havíem 
demanat abans que comencin les mocions perquè després ja...havíem presentat una 
moció d’urgència que no ha estat acceptada la urgència per part de la majoria de 
Grups, de partits polítics del Consistori i nosaltres volem refusar el sistema de com 
els partits polítics que hi ha avui dia representats al Consistori fan servir per dir que 
no hi ha urgència o que sí hi ha urgència en funció de les seves prioritats i les 
prioritats no haurien de ser de si hi ha urgència o no per qüestions de temps, tindrien 
de ser aquestes, no tindrien que ser polítiques i aquí s’està fent servir aquesta 
qüestió per determinar si es pot discutir una moció d’urgència o no per qüestions 
polítiques, cosa que nosaltres no fem. Només ens regim per si és una cosa urgent o 
no és urgent. Si és urgent, cal debatre-la encara que a nosaltres no ens agradi, si ens 
agrada perfecte i si no ens agrada també la debatrem, però no refusar les mocions 
d’urgència per una qüestió merament política i ideològica. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El debat, jo crec que va ser clar a la Junta de 

Portaveus. Vostè demanava una incorporació d’una nova moció que no havia estat 
entrada en temps i forma. S’ha de valorar la urgència en aquests casos i els partits 
polítics, de manera legítima i motivada, van considerar que no prosperava aquella 
urgència. Per tant, acceptem la queixa, la fa en seu de plenari, quedarà recollida, 
però evidentment tenim un sistema de treballar d’acord amb el reglament ordinari 
que coneix bé. Passem doncs a la moció institucional per avaluar l’aplicació de 
clàusules socials a la contractació pública de l’Ajuntament i proposar aspectes de 
millora conjuntament amb les entitats i empreses del Tercer Sector de Sant Cugat. 
Donarà lectura d’aquesta moció el Sr. Calvet. 
 

19.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER AVALUAR L’APLICACIÓ DE 

CLÀUSULES SOCIALS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT I 

PROPOSAR ASPECTES DE MILLORA CONJUNTAMENT AMB LES ENTITATS I 

EMPRESES DEL TERCER SECTOR DE SANT CUGAT. 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que les noves directives de contractació de l’any 2014, en vigor des del 
18 d’abril de 2016, fomenten la contractació socialment responsable i distingeixen els 
contractes de serveis a les persones de la resta de contractes de serveis.   
 

Atès que fins fa poc, els tribunals no ajudaven gaire en la introducció de 
clàusules socials perquè el dret europeu comportava un obstacle en aquest sentit 
(principi d’igualtat, de lliure concurrència,...) i que a partir d’ara hi haurà més llibertat i 
atreviment a l’hora de posar clàusules socials donat que també s’estan produint 
canvis de regulació normativa arrel de les directives. 
 

Atès que la Guia de la Junta Consultiva de Contractació administrativa  de 

l’any 2014 està en procés perquè des del 2014 fins ara han aparegut noves 

clàusules socials arrel de canvis normatius.  
 

Atès que la Generalitat de Catalunya ha elaborat a l’any 2015 un informe sobre 
l’aplicació de les clàusules socials en la contractació del sector públic, d’on es 
desprèn que actualment un 25% dels contractes ja incorporen clàusules socials, 
sobretot en els contractes d’obres i molt menys en els de subministrament. 
 

Atès que existeix un Codi de bones pràctiques en els serveis d’atenció a 

les persones de l’any 2015, al qual els municipis s’hi poden adherir voluntàriament, 

que estableix una sèrie de bones pràctiques. 
 

Atès que en aplicació de la regulació de les clàusules socials dins les directives 

europees, la Generalitat està elaborant un Avantprojecte de llei que reguli els 

contractes de serveis a les persones. El Codi de bones pràctiques anteriorment 

citat serà la norma de partida de l’avantprojecte. 
 

Atès que donem per descomptat i òbviament vetllem pel compliment de totes 
les normatives en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el 
treball. 
 

Atès que a l’Ajuntament ja estem aplicant criteris socials que van molt més 
enllà del que obliguen les normatives, com són per exemple i no de forma 
exhaustiva: 
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. Que el preu no superi el 40% de la puntuació. 

. L’establiment d’un llindar de puntuació tècnica per a poder passar a la fase següent 
de l’oferta econòmica. 

. Valorar com a criteri d’adjudicació els procediments seguits per garantir l’estabilitat 
del personal. 

. Ús de clàusules socials com a condició especial d’execució.  
 

Atès que l’any 2015 es va crear la Comissió de la contractació responsable, 
que va treballar per la redacció d’una instrucció per l’aplicació de les clàusules socials 
en les licitacions de l’Ajuntament. 
 

Atès que durant tot l’any 2016 s’ha fet un seguiment acurat de l’aplicació de 
clàusules socials i ambientals i que per tant tenim una informació que permet avaluar 
el seu resultat. 
 

En relació als antecedents exposats proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Convocar la reunió de l’esmentada comissió abans de 31 de 

desembre de 2016 per tal de valorar i avaluar l’aplicació de les clàusules socials i 
emetre un document de conclusions. 

 

Segon.- Fer una jornada amb les entitats, associacions i empreses del tercer 

sector de Sant Cugat per poder contrastar l’avaluació i incorporar noves propostes. 

 

Tercer.- Que la Comissió redacti una nova instrucció i introdueixi aquells 

aspectes que es consideri que milloren i que ens permeten fer un pas més en 
l’aplicació d’aquestes clàusules i que serà d’obligat compliment en les licitacions de 
l’any 2017. 

 

Quart.- Aquesta nova instrucció s’haurà d’aprovar abans de 31 de març de 

2017. 

 

Cinquè.-Traslladar aquesta moció a les entitats, associacions i empreses del 

tercer sector de Sant Cugat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Sí, els acords directament, Sra. Alcaldessa? 

Doncs en primer lloc convocar la reunió de la Comissió de la Contractació 
responsable abans del 31 de desembre de 2016, per tal de valorar i avaluar 
l’aplicació de les clàusules socials i emetre un document de conclusions; en segon 
lloc, fer una jornada amb les entitats, associacions i empreses del Tercer Sector de 
Sant Cugat per poder contrastar l’avaluació i incorporar noves propostes; i en tercer 
lloc, que la Comissió redacti una nova Instrucció i introdueixi aquells aspectes que es 
consideri que millorin i que ens permetin fer una pas més en l’aplicació d’aquestes 
clàusules i que serà d’obligat compliment en les licitacions de l’any 2017. Aquesta 
nova Instrucció s’haurà d’aprovar abans del 31 de març de 2017; i en darrer lloc, 
traslladar aquesta moció a les entitats, associacions i empreses del Tercer Sector de 
Sant Cugat. 
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20.- MOCIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA INICIATIVA PER A LA 

REFORMA HORÀRIA I AL GOVERN DE LA GENERALITAT EN LA CAMPANYA 

ENDEGADA EN AQUEST SENTIT. 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que en compliment de la Directiva Europea que regeix el denominat 

canvi d'hora i que afecta tots els Estats de la Unió Europea, canviem l'hora dues 
vegades l'any.  
 

Atès que la pràctica d'endarrerir el rellotge una hora a l'hivern i avançar-lo en 

estiu es va generalitzar de manera desigual a partir de 1974, al produir-se la primera 
crisi del petroli en la resposta alguns països van decidir avançar els rellotges per 
poder aprofitar millor la llum del sol i, per tant, consumir menys electricitat en 

il·luminació.      

 

Atès que s'aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada 

successivament cada quatre anys, segons recorda el Ministeri d'Indústria, Energia i 
Turisme. Des de l'aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell 
de la Unió, al gener de 2001, aquest canvi s'aplica amb caràcter indefinit. Aquesta 
Directiva està incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per Reial Decret 236/2002, 

d'1 de març.     

 

Atès que quan la mesura es va implementar, encendre o apagar el llum una 

hora abans implicava un canvi significatiu en l'ús d'energia. Però avui dia, en què 
l'energia es fa servir en pràcticament tots els àmbits -aire condicionat, calefacció, 
equips de música i televisió, electrodomèstics, ordinadors- la diferència no és 
significativa.  
 

Atès que el cos humà triga molt més d'un dia a adaptar-se a les variacions 

horàries, el que es tradueix en molèsties, especialment en infants i gent gran.     

 

Atès que des de fa ja un temps la Iniciativa per la Reforma Horària ha posat el 

debat damunt la taula sobre aquest tema però també sobre altres qüestions que 
afecten la Reforma Horària com: 

 

 La recuperació de les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del 
món. 

 L'impuls d'una nova cultura del temps a les organtitzacions a favor de models més 
eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials.  

 La recuperació del fus GMT en el marc d'una reordenació global europea.  
 

Atès que al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis 

dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la 
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la 
complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9 h a 
17-18 h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. 
 

Atès que a l’Estat espanyol i a Catalunya és habitual que la població 

treballadora s’aturi dues hores per dinar -a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la 
jornada laboral s’allargui fins a les 19 h o les 20 h, o més enllà.  
 

Atès que aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h 

en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la 
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participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per 
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. 
 

Atès que l’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les 

institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris 
propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del 
coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les 
desigualtats. 
 

Atès que en la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps 

esdevé un factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de 
promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la 
societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la 
componen) i a nivell micro (de les persones). 

 

Atès que la reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la 

igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra 
salut i benestar. 
  

Atès que per aconseguir-ho, la reforma horària proposa: 

  

 Compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina. 

 Introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida. 

 Avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar. 

 Sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals. 

 

Atès que la Generalitat de Catalunya ha endegat la campanya “Trobarem 

temps dins del temps” que es va iniciar el passat 28 de novembre i que finalitzarà el 
proper 18 de desembre.  

 

Atès que l’objectiu d’aquesta campanya és començar a crear consciència i 

explicar quins són els beneficis de la reforma horària per aconseguir una opinió 
favorable al procés de Reforma Horària i a la llei que s’està preparant. 

 

Atès que amb l’aplicació de la Reforma Horària, que bàsicament pretén 

compactar els horaris laborals i avançar l'hora dels àpats i del descans, es guanyarà 
en la corresponsabilitat pel que fa a la cura dels fills i tasques domèstiques; en temps 
de descans per a infants i adolescents, de manera que en potenciarem 
l’aprenentatge i el desenvolupament personal i el seu aprenentatge; i en satisfacció 
de treballadors i empreses, creant un bon ambient de treball que permeti millorar la 
capacitat, productivitat i la competitivitat empresarial. 

 

Atès que la campanya “Trobarem temps dins del temps” és la primera de més 

campanyes que la Generalitat té previst endegar, amb l’objectiu d’explicar els 
avantatges d’aplicar la reforma dels hàbits horaris. 

 

Atès que el Govern de la Generalitat a través de la Secretaria de 

Transparència i Govern Obert i juntament amb la Iniciativa per a la Reforma Horària, 
en el marc del Pacte Nacional per a la Reforma Horària impulsen un procés 
participatiu perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió sobre com fer-la 
efectiva.  

 

Atès que Participa gencat és el portal de participació ciutadana en línia de la 

Generalitat de Catalunya, creat per facilitar la implicació dels ciutadans en les 
tasques de govern del nostre país. Amb la implicació dels ciutadans i dels diferents 
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actors de la societat civil, es pretén transformar la nostra democràcia tot enriquint les 
seves actuacions, d'acord amb les demandes col·lectives. En aquest portal hi ha les 
propostes que el Govern vol sotmetre a consideració de  la ciutadania, per tal 
d’assolir més implicació i participació de la societat en la construcció i l’avaluació de 
les polítiques públiques del conjunt de departaments de la Generalitat. 

 

Atès que fins al 3 de març de 2017 la ciutadania pot fer els seus comentaris 

respecte a la proposta de reforma horària al Portal de participació. 

 

Atès que aquest procés participatiu consta de 12 sessions presencials arreu 

del territori i d’un procés participatiu online on tothom pot expressar la seva opinió al 

respecte. 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat ha participat en el projecte pilot impulsat 

pel Govern de la Generalitat i la Iniciativa de la Reforma Horària. Aquest projecte 
proposava incidir en un canvi en l’organització dels horaris quotidians per tal adequar-
los a uns estils de vida que afavoreixin el benestar de les persones i la convivència.  
 

Atès que  es va realitzar una enquesta a tot el personal municipal, durant el 

setembre de 2015, sobre l’ús i la gestió del temps i es va destacar un conjunt de punts 
a millorar. Entre el conjunt de punts analitzats n’hi ha un grup que fan referència al 
tractament de les reunions internes de l’Ajuntament, i com a resultat se’n va derivar 
una instrucció per tal d’optimitzar el temps, la durada de les reunions així com els 
mateixos horaris de convocatòria. 
 

Atès que en l’actual modificació del Reglament Orgànic Municipal, dins les 

seves possibilitats, s’ha contemplat un canvi pel que fa l’hora d’inici i acabada dels 
plens municipals. 
 

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- Instar al Parlament Europeu a la modificació de la Novena Directiva 

europea, aprovada al gener de 2001 amb caràcter indefinit, a través de la qual es 
procedeix anualment al canvi d’horari en dues ocasions, entenent que les 
circumstàncies que portaven a realitzar aquest canvi d’horari, actualment ja no tenen 
sentit. 
 

Segon.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat a la campanya 

endegada pel Govern de la Generalitat “Trobarem temps dins del temps”, així com en 
les altres campanyes que tingui previst endegar en el marc de la Iniciativa de la 
Reforma Horària. 
 

Tercer.- Mostrar la disposició de l’Ajuntament de Sant Cugat en participar en 

campanyes i proves pilot que hi hagi previst endegar en el marc de la Reforma 
Horària, com a mostra del nostre compromís de la necessitat de reformar els horaris, 
per tal d’adaptar-los a uns temps més humans, cívics i saludables. 
 

Quart.- Iniciar una campanya des del l’Ajuntament de Sant Cugat de difusió 

entre els santcugatencs i santcugatenques, perquè a través del Portal 
participa.gencat.cat puguin expressar de manera individual, fins al dia 3 de març de 
2017, la seva opinió en relació a la reforma horària.  
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Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament Europeu, al 

Govern Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Iniciativa per la 
Reforma Horària. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: Bé, aquesta moció l’hem presentat perquè són moltes les 

iniciatives que giren entorn a la necessitat de reformar els horaris laborals per tal 
d’arribar a una conciliació laboral, personal i familiar raonable. Agrair als grups que 
l’hagin acceptat i fer-la, per tant, institucional. Bàsicament m’agradaria llegir un atès, 
que crec que és important, per poder després llegir els acords i aquest atès diu que 
per aconseguir aquesta conciliació la reforma horària proposa compactar la jornada 
laboral per sortir abans de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i 
de sortida i avançar les hores dels àpats, tant de dinar com de sopar i, a més, 
sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals. Per 
tant, en base als atesos que són molt llargs i que podeu llegir, el Ple de l’A juntament 
de Sant Cugat proposa l’aprovació dels següents acords: el primer acord és instar al 
Parlament Europeu a la modificació de la Novena Directiva Europea aprovada el 
gener de 2011 amb caràcter indefinit a través de la qual es procedeix anualment al 
canvi d’horari en dues ocasions entenent que les circumstàncies que portaven a 
realitzar aquest canvi d’horari actualment ja no tenen sentit; en segon lloc, mostrar el 
suport de l’Ajuntament de Sant Cugat a la campanya endegada pel Govern de la 
Generalitat “Trobarem temps dins del temps” així com les altres campanyes que 
tinguin previst endegar en el marc de la iniciativa de la reforma horària; el tercer 
acord és mostrar la disposició de l’Ajuntament en participar en campanyes i proves 
pilot que hagi previst endegar en el marc de la reforma horària com a mostra del 
nostre compromís i de la necessitat de reformar els horaris per tal d’adaptar-los a uns 
temps més humans, cívics i saludables; el punt quart és iniciar una campanya des de 
l’Ajuntament de Sant Cugat de difusió entre santcugatencs i santcugatenques per a 

que a través del portal de Participa del GENCAT puguin expressar de manera 

individual fins el 3 de març de 2017 la seva opinió en relació a la reforma horària; i 
per acabar, comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament Europeu, al Govern 
espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Iniciativa per a la Reforma 
Horària. 
 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 

 

21.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, 

CONVERGÈNCIA, CUP-PC, ICV-EUiA i PSC SOBRE LA CONSTITUCIONALITAT 

DE LA LLEI 17/2015, DE 21 DE JULIOL, D’IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I 

HOMES I PER LA DEFENSA DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El Parlament de Catalunya va aprovar el 21 de juliol de 2015 la Llei 17/2015, 

d’igualtat efectiva entre homes i dones per la unanimitat de la Cambra. Únicament el 
Partit Popular i Unió Democràtica de Catalunya no van donar suport a alguns 
aspectes referents a l’avortament i Ciutadans va rebutjar les quotes de paritat que 
introduïa aquesta Llei. La norma és fruit d’un intens treball que es remunta al període 
del govern tripartit (del 2004 al 2010) i compta amb un gran suport social i 
parlamentari. 
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Tal com s’estableix al preàmbul de Llei, el dret fonamental de la igualtat de 
dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat 
essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal 
androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha 
d'ésser reconegut legalment sinó que, a més, s’ha d’exercir d'una manera efectiva 
implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals. 
 

Malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos 
fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és 
una realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que 
persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals -per exemple, diferències 
salarials i una menor representació en la política-. Aquestes desigualtats són el 
resultat d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents 
en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i 
l’organització social, entre altres àmbits. 
 

Per això, les institucions catalanes volem actuar en tots aquests àmbits 
mitjançant una nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals. Les autoritats 
locals, que són les esferes de govern més pròximes a la població, representen els 
nivells d’intervenció més adequats per a combatre la persistència i la reproducció de 
les desigualtats i per a promoure una societat veritablement igualitària. En llur àmbit 
de competència i col·laborant amb el conjunt d’actors socials, poden emprendre 
accions concretes a favor de la igualtat de dones i homes. 
 

Alhora, a fi d’assegurar d'una manera efectiva la igualtat de dones i homes, 
s’han de tenir en compte també, a més de la discriminació per raó de sexe, altres 
aspectes com ara la discriminació múltiple i les situacions de desavantatge per raó 
d’ètnia, color, orígens ètnics i socials, característiques genètiques, llengua, religió, 
conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altra mena, pertinença a una minoria, 
competències, naixement, discapacitat, edat, orientació sexual o nivell econòmic. 
 

La representació i la participació paritària de dones i homes en tots els àmbits 
de presa de decisions és un requisit necessari per a assolir una societat realment 
democràtica, per això els poders públics de Catalunya han de prendre les mesures 
que calguin i adoptar les estratègies apropiades per a garantir-ho. 
 

Així mateix, l’eliminació dels estereotips de gènere és indispensable per a 
l'aplicació efectiva de la igualtat de dones i homes, per aquest motiu les 
administracions i els poders públics de Catalunya han de fer tot el possible per 
eliminar els estereotips i els obstacles en què es basen les desigualtats en la condició 
i la posició de les dones, que condueixen a la valoració desigual dels rols que tenen 
dones i homes en matèria política, econòmica, social i cultural. De la mateixa 
manera, s’ha d’integrar la dimensió del gènere en totes les activitats i en totes les 
polítiques, en els mètodes i els instruments que afecten la vida quotidiana dels 
ciutadans. 
 

Així doncs, la vida de dones i homes s’ha d’analitzar tenint-ne en compte el 
context, les realitats, les necessitats i la posició social, política i econòmica que 
ocupen, i s’han d’adoptar les mesures necessàries per a transformar oportunitats i 
institucions més enllà d’un sistema androcèntric. Com que es tracta d’un paradigma 
estructural que s’expressa transversalment en els sistemes polítics, jurídics, socials i 
econòmics actuals, s’han d’establir mesures de diversos tipus i naturalesa. 

 

ATESOS 
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ATÈS que Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del Govern 

espanyol de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional 
normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la 
sobirania del Parlament de Catalunya.  
 

ATÈS que el Tribunal Constitucional va declarar en Sentencia número 

159/2016, de 22 de setembre, estimar parcialment el recurs d’inconstitucionalitat 
interposat pel Govern espanyol i declarar que els apartats 1, 3 i 4 de l’article 33; els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 39; l’article 40; els apartats 2, 3 i 4 de l’article 41; i l’article 
44 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones són 
inconstitucionals i nuls.   
 

ATÈS que en concret els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els 

relatius a l’àmbit laboral i les mesures per tal de garantir l’aplicació efectiva de la Llei. 
En aquest sentit, el Tribunal Constitucional sobreposa les competències de l’Estat en 
matèria de legislació laboral (article 149.1.7a de la Constitució espanyola) a la 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en polítiques de gènere (article 
153 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya). 
 

ATÈS que l’esmentada inconstitucionalitat afecta drets laborals bàsics de les 

dones: mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de 
sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses, la 
figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la paritat a la negociació 
col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere als expedients de regulació 
d’ocupació i la prevenció de riscos laborals.   
 

ATÈS que el recurs d’interposat pel Govern espanyol, la immediata suspensió 

de diferents preceptes de la Llei, i la seva posterior declaració d’inconstitucionalitat en 
base a una interpretació restrictiva de les competències exclusives de la Generalitat 
en matèria de polítiques de gènere obstaculitzen que Catalunya pugui garantir 
l’efectiu compliment de la Llei i garantir plenament la igualtat efectiva entre dones i 
homes també a l’àmbit laboral.  
 

ATÈS que l’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament 

d’Estat dels Estats Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques 
la Llei 17/2015 i alguns dels articles ara declarats inconstitucionals. L’estudi anual 
sobre drets humans assegura que la norma "emfasitza la lluita contra l'assetjament 
sexual" i que "estableix la igualtat de representació en l'administració pública, la 
coeducació a les escoles, els plans d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de 
difondre contingut sexista en els mitjans públics". 
 

ATÈS que els preceptes declarats inconstitucionals tenen un fort impacte 

social ja que a Catalunya la diferència entre el guany salarial entre dones i homes és 
del 25,95% i la segregació ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant 
en la realitat laboral de les catalanes. Els plans d’igualtat són una eina eficaç per 
complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions de protecció davant 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones 
a eradicar aquesta forma de violència de gènere. 
 

ATÈS que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la 

potestat legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat 
polític. 
 

ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la 

moció 37/XI sobre la judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat 
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“a fer tots  els passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a 
assegurar que els drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de 
les dites lleis recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos i, per tant, deixar 
sense efecte pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”. 

 

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

acordi: 

 

PRIMER.- Rebutjar la Sentència del Tribunal Constitucional número 159/2016, 

de 22 de setembre, que declara inconstitucionals i nuls preceptes de la Llei 17/2015, 
de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones. 

 

SEGON.- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat 

en les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis 
suspeses pel Tribunal Constitucional. 

 

TERCER.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de 

l’anul·lació de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 

 

QUART.- Fer arribar aquests acords al Govern espanyol, els grups 

parlamentaris del Congrés dels Diputats, el Senat i el Parlament de Catalunya.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 

ens referim un cop més a una llei que el que pretén és preservar un Dret 
Fonamental, un Dret Universal, com és el dret a la igualtat efectiva entre homes i 
dones, una llei que a més, va ser aprovada per unanimitat al Parlament de 
Catalunya, per tant, ens podem sentir orgullosos com a país, com a societat per 
haver assolit aquesta fita i alhora, també demanem als grups municipals d’aquest Ple 
coherència i entenc, per tant, que també hi donaran suport. És una llei que el que 
pretén és avançar una miqueta més, no m’atreviria a dir que és un gran pas de 
gegant perquè el tema costa, però com a mínim és una llei per avançar una miqueta 
més cap aquest objectiu de fer una societat més justa, perquè mentre hi hagi 
desigualtats no tindrem una societat justa, no tindrem justícia social i, per tant, 
tampoc igualtat d’oportunitats per a tothom. De desigualtats n’hi ha de molts tipus, de 
discriminacions hi ha de molts tipus, totes són execrables, però aquí parlem d’una 
desigualtat, d’una discriminació que afecta al 50% de la població mundial i en el cas 
del nostre país està entorn del 52%, és a dir, estem parlant d’una problemàtica que 
discrimina a la meitat de la població del nostre país. És precisament aquesta 
diguéssim la que qualifica a aquesta desigualtat pel nombre de gent que afecta. Per 
molt que les lleis-marc, que en aquests moments són la base de la nostra normativa, 
la Constitució Española a dia d’avui encara i el nostre Estatut, encara que parlin 
òbviament de l’obligació de la igualtat, és una igualtat de caràcter absolutament 
formal i només cal donar un cop d’ull al món que ens envolta per veure quina gran 
diferència hi ha entre aquesta igualtat formal i la real i, per tant, aquest és el món que 
ens ha portat a aprovar, a demanar que s’aprovi, a aprovar aquesta llei en el 
Parlament i a demanar avui suport amb aquesta moció. La llei vol preservar la 
igualtat i la no discriminació per raó de sexe en molts àmbits, etapes i circumstàncies 
de la vida. Pensem que estem parlant d’una discriminació estructural, perquè es 
tracta d’un model social que en si discrimina. Com estem congratulats d’haver estat 
capaços de crear aquesta llei tan ambiciosa a nivell de país, a nivell de Parlament, la 
notícia no per previsible deixa de ser una notícia dolenta i és que un cop fet aquest 
pas important en el Parlament de Catalunya, la seu de la nostra sobirania, entra la 
perversa maquinària del tàndem Govern del PP i Tribunal Constitucional i es carrega 
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allò que la sacrosanta Constitució espanyola defensa que és la divisió de poders. 
Evidentment s’empara en un argument polític, que és tractar d’un tema 
competencial. Pensem que els articles justament d’aquesta llei que s’han declarat 
com inconstitucionals, en l’àmbit laboral són mesures específiques per a prevenir 
l’assetjament sexual, però també hi ha el fet de la presència de delegats sindicals en 
el marc de les negociacions col·lectives que vetllin per la igualtat de tracte 
d’oportunitats, o la presència paritària entre homes i dones a la negociació col·lectiva, 
o també per exemple incorporar la perspectiva de gènere en els expedients de 
regulació, en els ERO’s, o la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos 
laborals, és a dir, anem més enllà d’un tema paritari, sinó incorporar la perspectiva de 
gènere, que ara tampoc no tinc temps per entrar en detall, però que també és 
d’aquelles coses que són un pilar si volem tenir una societat igualitària. Nosaltres 
considerem que des dels ajuntaments i també ho reflecteix la moció i ho ressalta, 
també es pot fer molt en aquest tema i, per tant, el que fa la moció és una doble 
reivindicació: d’una banda, una reivindicació social, que és això, arribar a caminar 
una mica més per aconseguir aquesta plena igualtat, la igualtat real entre dones i 
homes, evitar aquesta discriminació de la meitat de la població del món, o en aquest 
cas de la població del nostre país, però també evidentment la reivindicació més 
política, si se’m permet, de tornar a patir aquesta judicialització de la política i allà on 
no arriba, allà on no s’aconsegueix uns vots via Parlaments doncs es fa utilitzant el 
braç armat del Govern del PP, que és el Tribunal Constitucional. Aquí no caldria 
parlar d’independència, estaria d’acord fins aquí, aquí no caldria parlar 
d’independència, estem parlant de Drets Fonamentals, de preservar-los, suposo que 
aquí estarien tots d’acord, sinó fem-nos-ho mirar, però és veritat que al final entrem 
en un enfrontament ja pervers però reiteratiu que és o avancem socialment o fem 
cas al que diu la Constitució espanyola, sobretot en l’apartat de salvaguardar la unitat 
d’Espanya. Per tant, estem aquí en una realitat quotidiana, mireu si és quotidiana, 
que avui mateix, fa poques hores, s’ha conegut la Sentència del Tribunal 
Constitucional, que declara inconstitucional la llei d’horaris comercials catalana, per 

tant, és una “suma y sigue”, per tant, això és un déjà vu, aquells que bufen cada 

vegada que senten comentar aquestes coses, el que haurien de fer és posar-hi 
solució. Nosaltres tenim molt clar que entre avenç social i salvaguardar la Constitució 
espanyola volem l’avenç social i que per aconseguir aquest avenç social alguns ja fa 
dies que tenim clar que l’única eina, precisament, és la independència. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Altres grups que intervenen i que han 

proposat la moció? Per part de Convergència té la paraula la Sra. Pellicer. És que 
són tots els proposants, els tinc per ordre, a mi em posen l’ordre, per tant tinc ERC-
MES, ara Convergència, després la CUP, ICV-EUiA i PSC. Si m’han posat aquest 
ordre entenc que és per alguna causa i després donarem als que no. sí? Molt bé. Per 
tant, Sra. Pellicer, té la paraula. 
 

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

CONVERGÈNCIA: Seguint amb la unanimitat que es va produir al Parlament de 

Catalunya i per preservar també la igualtat i la no discriminació, per ser ambiciosos 
en aquest nou país tot el que correspon a defensa des de perspectiva de gènere 
nosaltres estem d’acord i per tant, subscrivim el que diu aquesta moció.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

La Mireia ho ha explicat molt bé tot el que contenia la llei, totes les aportacions 
concretes en matèria d’igualtat laboral. Nosaltres venim a reblar una miqueta, 
nosaltres vàrem tenir una postura crítica en seu Parlamentària i només explicar-la 
una mica, donarem suport, evidentment, ens hem sumat a la moció i agraïm que 
l’hagin presentat, perquè entenem que fa avanços importants. La prèvia que volia fer 
és que ahir van assassinar una altra dona, precisament, a la Pobla de Mafumet, i així 
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la negra evidència en forma de llista letal de 2016 va creixent i sembla que anirà 
creixent fins l’últim dia. Ho dic perquè el dia del debat parlamentari, la meva 
companya Isabel Vallet, obria també amb un maleït preàmbul com aquest. Per què 
ho dic?, doncs perquè està relacionat, no són fenomenologies, no són fenòmens del 
temps, no qüestions que passen aleatòriament i que no estan lligades entre si, sinó 
que la desigualtat estructural que les dones patim ens situa en una situació de 
vulnerabilitat, ens situa a nivell mundial a qui bàsicament aglutina la pobresa del 
planeta, ens situa com a les persones que tenen més risc de morir a mans de les 
seves parelles o d’altres homes, ens situa a que tenim una de cada quatre persones, 
una de quatre dones una agressió sexual i, per tant, aquesta situació de vulnerabilitat 
s’ha de combatre en tots els àmbits. És una llei que nosaltres que enteníem va néixer 
amb bona voluntat i amb forces potencialitats i sabem que les condicions a les que 
s’ha referit la Mireia no són, com deia, un fenomen meteorològic, ni només amb 
permís de la poeta, un tèrbol atzur que ens toca a les dones pel fet de ser-ho sinó 
que les dones, precisament perquè les dones som les principals productores i 
reproductores d’una de les mercaderies més bàsiques del Capitalisme, que és la 
força de treball, perquè el treball domèstic no remunerat que és cabdal per la 
reproducció de la vida, que és cabdal per la normalitat del treball productiu és 
invisibilitzat, és tractat com a no generador de riquesa i és, bàsicament, el que fa 
girar el treball productiu normal, però això sí, invisibilitzat, sense remunerar i sense 
que tingui cap tipus de condició, diguem, econòmica. Entenem que aquesta llei, en 
aquest preàmbul, això hagués hagut de constar d’alguna manera, aquesta doble 
estructura, l’explotació que nosaltres li diem Capitalisme Patriarcal, i que sempre 
intentem explicar d’una forma més, menys pedagògica, a vegades ens en sortim 
amb més, menys sort. De totes maneres, no ens en vàrem sortir i així al final vàrem 
fer una exposició de sí crític. La llei doncs, malgrat la nostra visió crítica, venia a 
superar l’anterior, i omplir les mancances absolutament injustificades que teníem en 
matèria d’igualtat laboral, però com si l’opressió del Capitalisme i l’opressió Patriarcal, 
doncs per a les dones no fos prou, es ve a sumar a la nostra llista particular de 
detractors el Tribunal Constitucional, que ja el teníem enfrontat en diferents coses, 
sembla que aquesta temàtica ara també li ha fet goig. Així doncs, demanar a la resta 
de grups que se sumin a aquesta moció, perquè és una qüestió de justícia que el 
nostre Parlament aprovi una llei i que es desenvolupi amb totes les condicions i amb 
totes les garanties. 
 

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

EUiA: Bé, nosaltres òbviament ens hem sumat a aquesta moció com no podia ser 

d’una altra manera i, entre altres coses, perquè ens sembla una decisió que podríem 
qualificar d’esperpèntica, la de declarar inconstitucional el compromís social per 
assolir la igualtat de gènere en qualsevol dels àmbits de la vida de ciutadans i 
ciutadanes. Aquesta llei no era fruit d’una casualitat, ni d’una obsessió de ningú, ni 
molt menys un caprici. Tothom sap que la situació de les dones a Catalunya en el 
moment que es va fer la Llei 17/2015 era molt dolenta, tant econòmicament com pel 
fet de la pèrdua de drets. Si mai havia estat bona aquesta situació, a partir de 2008 i 
sobretot a partir de 2010, no havia parat de deteriorar-se i amb la crisi la pobresa ha 
vingut afectant molt més a les dones, com ja s’ha dit, i a més s’han perdut la major 
part dels drets i han augmentat les desigualtats socials i les dones són majoritàries 
en la majoria de grups que han quedat en les pitjors condicions. La llei de la qual 
estem tractant, d’igualtat efectiva de dones i homes, va ser discutida i aprovada per 
procediment d’urgència. El PP la va impugnar i el Tribunal Constitucional, ves per on, 
doncs li va donar la raó i ho ha fet en uns articles que jo aquí no llegiré, perquè la 
Mireia ja els ha citat abans, però que considerem que són cabdals pel que fa a 
l’assetjament sexual, etcètera. Per tant, aquesta declaració inconstitucional la fa en 
uns articles que nosaltres considerem que són el moll de l’ós d’aquesta llei. També 
dir que va ser aprovada per unanimitat de totes les forces polítiques al Parlament de 
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Catalunya i que el text ja partia d’un treball que s’havia fet a cavall de 3 legislatures i 
que comptava amb un ampli consens. Grups polítics, entitats, activitats feministes, 
professionals de tots els àmbits, patronals, universitats i centres de recerca, 
administracions públiques, etcètera. Així doncs, que el recurs interposat pel PP i la 
decisió del Tribunal Constitucional considerem que torna a ser un insult, un atac 
violent als drets de la igualtat de dones i homes que viuen i treballen a Catalunya i 
creiem que novament és un greu atac a la democràcia, als seus actes i als seus 
Drets Fonamentals. 
 

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

de tot, agrair a la força política proposant haver acceptat que ens hi poguéssim 
sumar, una iniciativa que nosaltres entenem que és positiu també portar-la al Ple 
municipal, perquè és un lloc on ens hauríem també de posicionar en aquest tipus de 
fet. També els he de dir que algun del llenguatge utilitzat algunes vegades no el 
compartim, però com saben quin és el nostre posicionament respecte a les propostes 
de la resta de grups és mantenir el text original i no presentem esmenes i, per tant, 
tampoc creiem que sigui important, l’important és en tot cas la base dels acords que 
tenim. Nosaltres creiem que és una qüestió, com deia la Núria, és una qüestió de 
justícia social i és una qüestió de justícia de que realment homes i dones arribem a 
tenir aquest punt d’igualtat i que no parlem més d’igualtat perquè tinguem aquest 
concepte assolit. Creiem que en aquest cas, el Tribunal Constitucional s’excedeix, 
perquè si no vaig errat també la Comissió de Garanties Estatutàries del Parlament 
doncs també ha passat el sedàs de la constitucionalitat, per tant, també aquí hi ha un 
cert litigi i més quan també afecta al que seria l’articulat relatiu a l’àmbit laboral i a 
nivell de la igualtat, ja no només parlem d’igualtat salarial, sinó també d’igualtat de 
tracte davant de les dones i que, per tant, entenem que aquest era un pas que feia 
més el Parlament de Catalunya i a més, quan havíem assolit una de les majories 
absolutes del Ple del Parlament, i que per tant, entenem que això, els grups que hi 
donen suport al Parlament de Catalunya haurien de ser corresponsables també amb 
allò que determinem en el Congrés de l’Estat. Són aquelles coses que a vegades es  
diuen que no s’entenen: hi ha una llei i que resulta que per un tema competencial 
aquesta llei s’atura i impossibilita el seu desenvolupament, però mentre la injustícia 
social es segueix primant. Amb això ja ens hi hem trobat en altres àmbits del nostre 
desplegament legislatiu i això ens hauria de fer reflexionar fins a on arriba el fet 
competencial i fins on arriba aquest marc que ens ha d’aturar la impossibilitat de 
poder assolir aquesta legislació, almenys en el nostre país en matèria d’igualtat. Per 
tant, nosaltres agraïm sumar-nos i demanem a la resta de partits que no s’hi van 
sumar a la Junta de Portaveus doncs que s’hi sumin i que aquest Ple i aquest 
Ajuntament i la nostra ciutat faci aquest pas endavant en pro de la igualtat i de la 
justícia social entre homes i dones. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Un corto inciso. Si el 

espíritu de esta ley va en contra de la Constitución, pues ya es hora de ponernos 
seriamente a plantearnos cambiar la Constitución y aprovechando un cambio real de 
Constitución luchar por esta ansiada República Catalana y la ansiada República 
Española y ya de una vez mejoremos muchos aspectos de la vida de los catalanes y 
los españoles que esta Constitución por retrógrada no está dejando avanzar a una 
buena parte de la población. De todos modos, yo de verdad pienso que más que el 
texto en sí que es retrógrado porque es muy antiguo, mucho más de antes de los 
que muchos de los que estamos aquí naciéramos, yo creo que caemos en las malas 
interpretaciones del texto. En las interpretaciones interesadas del texto y en la 
politización del texto. Sólo eso y el voto será favorable a la moción. 
 

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

Esta cuestión es difícil para nosotros tratarla porque es muy complicada y aquí se 
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habla como si el Tribunal Constitucional y el Partido Popular fueran lo mismo, cuando 
es evidente que no lo son. El Tribunal Constitucional puede tener razón o no en sus 
sentencias y el Partido Popular igual, pero el Partido Popular como cualquier otro 
partido defiende sus posturas ante todos los problemas que hay en la vida, incluido 
este y el Tribunal Constitucional pues decide quien tiene la razón cuando hay 
impugnaciones, incluso en contra del Partido Popular, que también ha fallado 
muchas veces en contra de opiniones del Partido Popular en según qué cosas que 
se han impugnado ante el Tribunal Constitucional. Se habla también de que cuando 
el Tribunal Constitucional decide sobre esta ley del Parlament lo hace en contra de la 
igualdad de sexos, y eso no es verdad, o sea, lo que prima en esa sentencia es el 
tema competencial, el problema de competencias entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, no es un tema de igualdad de sexos, puesto que se hace a 
conciencia porque se quiere equiparar al Estado español con un Estado retrógrado y 
como acabamos de oír, la Constitución retrógrada, como si en España no se hubiera 
luchado desde hace mucho tiempo por la igualdad de sexos a pesar de que mucha 
gente no la practica. Bueno, hay muchas cosas que desde el Partido Popular se han 
hecho, por ejemplo, ahora defendiendo la postura de nuestro partido por el tema de 
la igualdad y yo le quiero recordar a Dimitri que el artículo 14 de la Ley, aunque no la 
votáramos algunos, porque o éramos muy pequeños o no habíamos nacido, no 
habíais nacido, pues eso no quiere decir que sea antiguo. Hay Constituciones 
bastante más antiguas y de dos o tres siglos. El artículo 14 de la Constitución declara 
el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y el artículo 9.2) 
consagra la obligación de los Poderes Públicos, de promover las condiciones para 
que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 
efectivas. ¿Esto te parece muy antiguo? A mí me parece de total actualidad. Y con 
esta situación, el Partido Popular en otras épocas y en épocas más recientes, 
cuando ha gobernado, ha hecho muchas propuestas y ha legislado en favor de la 
igualdad. El Partido Popular tiene una apuesta decidida por la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y últimamente, en los últimos años, se han hecho muchas 
cuestiones a favor de este tema de la conciliación, porque hacía falta y no se ha 
hecho en Gobiernos anteriores, se ha hecho también un Plan Integral de Lucha 
contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y se han hecho 

otras políticas a favor de la mujer y de la igualdad de oportunidades como el Plan de 

Igualdad de Oportunidades, el Protocolo de Actuación frente a la Violencia en 

Trabajo en la Administración General del Estado y los Organismos Públicos 

vinculados o dependientes de ella, el Informe de Ejecución de la estrategia para la 

erradicación de la violencia contra la mujer, el Plan para la Igualdad de mujeres y 

hombres en la Administración General del Estado, el Plan de Acción para la igualdad 

entre mujeres y hombres en la sociedad de la información y el Plan de Promoción de 

la mujer rural. Todos ellos son planes con medidas muy concretas que ahora no es el 

caso, no es el momento de desarrollarlas, pero cualquiera las puede ver, puede ver 
que tienen miles, miles, todos estos planes, entre ellos, tienen miles de medidas para 
erradicar este tema, el tema de la desigualdad y que se están aplicando y cuesta 
porque la cultura de la igualdad cuesta de entrar en la sociedad, desgraciadamente, 
y se tiene que hacer todo lo posible para ello y en eso estamos, en profundizar 
mucho más en la aplicación de todos estos planes.  
 

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

DE C’s: Comentábamos nuestros dos compañeros y yo misma que aquí realmente 

lo que hay es un ensayo para ser Diputado del Parlament, porque sinó no se 
entiende que todas las intervenciones de los compañeros, los que han hablado, 
hayan sido exactamente como si estuvieran en el estrado mismo. Yendo a la moción 
en concreto, teniendo en cuenta tanto el contenido de la exposición de motivos, 
como los puntos de acuerdo, nuestro voto es en contra. El Tribunal Constitucional ha 
declarado nulos e inconstitucionales los artículos 33, 36 apartados 1, 3 y 4, artículo 
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39 apartado 1, 2 y 3, artículo 40, artículo 41 apartados 2, 3 y 4 y el artículo 44 de la 
Ley 17/2015. Por lo tanto, desde el respeto a la legalidad vigente y al sometimiento al 
Estado de Derecho que defiende nuestro partido, nos parece inadmisible que se 
inste a la Generalitat de Catalunya y al Parlament a poder ejecutar artículos que han 
sido declarados inconstitucionales. Es incomprensible que algunos partidos de 
nuestra Comunidad Autónoma intenten vulnerar el mismo marco que les dota de 
autonomía, que dota de autonomía a Catalunya para el ejercicio de la actividad 
legislativa y que recoge sus derechos y libertades. En segundo lugar, debemos 
argumentar que en ningún caso el Tribunal Constitucional juzga o ha juzgado en 
base a juicio de valor alguno, sino que ha tenido en cuenta el marco jurídico en vigor, 
que es el paraguas que tenemos que respetar todos. Debemos respetar las 
decisiones tomadas por el Tribunal como máximo intérprete del texto. Sobre la 
sentencia, finalmente cabe decir que considera que estos artículos no vulneran el 
espíritu de la Constitución, pero sí invaden el espacio de competencias del Estado 
Central. Éste cita, textualmente, por ejemplo, que sólo el Estado tiene competencia 
para imponer a las empresas y los representantes de los trabajadores el deber de 
prevenir el acoso sexual por razón de sexo en el trabajo, mientras que las 
Comunidades Autónomas se deben limitar a adoptar en el ejercicio de sus 
competencias de ejecución las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. 
Todos estos discursos que hemos oído en defensa de esta moción estarían muy 
bien si realmente trajeran a este Pleno, que es un Pleno municipal, medidas reales 
para ayudar a la igualdad real en la ciudad de Sant Cugat.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

adscrit) 

Vots en contra:  4 (C’s i PP) 

Abstencions:     0  

 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 
22.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I ERC-MES 

DE LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA. 
 

Atès que la pobresa energètica es defineix com la incapacitat d’una llar de 

satisfer els serveis d’energia i aigua per cobrir les necessitats bàsiques dels seus 

membres. La pobresa energètica ja és un problema sistèmic de la nostra societat, 

que impedeix a moltes persones tenir una vida digna i té greus conseqüències sobre 

la seva salut, alimentació, educació i relacions socials. La pobresa energètica es 

pateix especialment durant els mesos d’hivern, en què es necessita la calefacció (de 

gas o de radiadors elèctrics). 

 

Atès que en els darrers deu anys el preu de la llum ha pujat un 83% i el preu 

de l’aigua una mitjana del 66%. Es calcula que a Catalunya unes 320.000 famílies es 

troben amb problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics. 

Aquesta situació contrasta amb el fet que les tres grans companyes elèctriques 

(Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) han guanyat 56.000 milions d'euros durant 

la crisi. 

 

Atès que la pobresa energètica arriba molt abans que es produeixi un tall de 

llum. La pobresa energètica es dóna quan algú no obre l’interruptor per por a que 

arribi una factura que no pot pagar o quan algú deixa de menjar per poder pagar 

l’aigua. 
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Atès que la Directiva 2009/72/CE sobre normes comunes pel mercat interior de 

l'electricitat estableix el mandat de garantir una protecció adequada als consumidors 

vulnerables d'energia elèctrica. Així mateix, la Directiva 2012/27/UE relativa a 

l'eficiència energètica estableix que s'ha d'assegurar que els consumidors 

vulnerables d'energia elèctrica tinguin accés als beneficis que suposa una major 

eficiència energètica. 

 

Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 30, determina 

que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis 

d’interès general. Així mateix en el seu precepte 26 consagra el dret de les persones 

que no disposen dels recursos suficients a accedir a un habitatge digne. 

 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures 

urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica; 

una llei que recull un principi de precaució segons el qual les empreses 

subministradores no poden efectuar el tall del servei a cap persona sense contacte 

previ amb els serveis socials perquè determinin si es troba o no en situació de 

vulnerabilitat. Un cop garantit que no es produeix cap tall, la llei preveu que no es 

generi deute en la persona o unitat familiar, determinant que les administracions 

públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de 

subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin 

ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 

residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. 

En aquest sentit, cal recordar que la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació 

del Codi de consum de Catalunya, crea en la seva disposició addicional desena el 

Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics, que té per objecte donar suport 

econòmic a aquelles unitats familiars que no poden atendre els compromisos de 

pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas, de conformitat 

amb les previsions de l’apartat 9 de l’article 252-4 del Codi de consum. La Llei 

estableix que el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics s’ha de 

desplegar per reglament i s’ha de nodrir, entre d’altres aportacions, de les que facin 

les empreses subministradores i les administracions públiques. 

 

Atès que la Generalitat i les empreses mai s’han arribat a posar d’acord sobre 

com aplicar aquesta Llei 24/2015 i cada companyia de serveis ha fet la seva pròpia 

interpretació. La recent i malaurada mort d’una dona gran a Reus en un incendi 

causat per una espelma que havia encès perquè li havien tallat el subministrament 

elèctric per impagament ha servit per posar de manifest les llacunes en l’aplicació, 

desplegament i compliment d’aquesta Llei, tal com han denunciat reiteradament 

entitats del sector social. 

 

Atès que l’ús de l'energia és un dret bàsic reconegut per la Declaració 

Universal de Drets Humans i en cap cas un bé de luxe. Per tant, el mercat no hauria 

de lucrar-se amb la seva generació, distribució i comercialització (IVA del 21%, 

gestions sospitoses per part de les elèctriques, portes giratòries, sistemes 

ineficients...). I d'altra banda, l'Administració pública hauria de tenir una actuació 

ferma en la protecció dels sectors més vulnerables de la societat, i exercir pressió 

també en els espais corresponents. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels 

següents: 

 

ACORDS 
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PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a la signatura urgent dels acords o 

convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas 

i d’electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats 

familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt 

notables en el preu dels consums mínims. 

 

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a què denunciï i sancioni a les 

empreses subministradores que no compleixin amb la Llei 24/2015, de mesures 

urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i 

que elabori un reglament que desenvolupi aquesta Llei i estableixi procediments 

d’actuació més clars per a les empreses subministradores. 

 

TERCER.- Exigir a totes les empreses subministradores d’energia, aigua, gas i 

electricitat que abans de fer una interrupció del subministrament del servei a 

qualsevol persona abonada de Sant Cugat, comuniquin la circumstància als serveis 

socials d’aquest Ajuntament que investigarà les causes dels eventuals impagaments 

i, autoritzarà, en cas adient, la interrupció del subministrament, o pactarà amb la 

companyia la forma de cobrir l’impagament. 

 

QUART.- Establir un protocol perquè totes les persones del municipi amb 

situació de precarietat econòmica tinguin una visita a la seva llar d’un agent energètic 

que els ajudi a establir petites modificacions d’ús i consum per disminu ir les 

necessitats energètiques de la seva llar i disminuir, així, l’import de la factura 

d’energia. 

 

CINQUÈ.- Fer un curs de formació ocupacional per formar a persones en 

situació laboral precària i requalificar-les professionalment per tal que puguin fer la 

tasca d’agents energètics contractats per l’Ajuntament i afavorir la seva posterior 

inserció laboral en el sector energètic. 

 

SISÈ.- Establir un servei d’ajuda a les persones en situació de pobresa 

energètica per millorar, si s’escau, l’estat dels seus habitatges a partir de petites 

reparacions o instal·lació de mesures per a l’eficiència energètica. 

 

SETÈ.- Comunicar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i 

a l’Associació Catalana de Municipis, al Govern de la Generalitat i als grups 

parlamentaris del Parlament. 

 

TORN PRESENTACIÓ MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

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

Hem presentat aquesta moció arrel de la necessitat de fer més esforços en contra de 
la pobresa energètica. Fa poques setmanes a Reus, una dona gran va morir 
dramàticament a causa de la pobresa energètica i sabem que aquest fet representa 
només la punta de l’iceberg d’aquest drama que viuen moltíssimes persones i que no 
és un cas aïllat. També sabem que abans que es produís aquest desenllaç dramàtic 
a Reus, la pobresa energètica ja s’havia manifestat i que, per tant, ja es podia haver 
actuat. La moció que presentem demana que la Generalitat apliqui la Llei 24/2015, 
de pobresa energètica, que faci un esforç polític i que la faci complir a les empreses 
subministradores d’energia, que sigui valenta i que sancioni aquestes empreses 
quan sigui el cas i que desplegui la llei amb un reglament per tal que no hi hagi cap 
buit legal ni cap motiu de dubte sobre les competències de cada part. Fins ara la 
Generalitat ha sancionat amb multes de 10.000 euros, que per les companyies 
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subministradores d’energia és una sanció sense cap mena d’importància. Per tant, 
es tracta d’establir un sistema de sancions més adient i efectiu. La moció també 
demana a la Generalitat que garanteixi la concessió d’ajuts a fons perdut a les 
persones en situació de risc d’exclusió residencial i que s’apliquin descomptes més 
notables, o descomptes notables, en el preu dels consums mínims a aquestes 
persones. També demana a l’Ajuntament de Sant Cugat, en el cas de les propostes 
locals, que s’exigeixi a les empreses subministradores que es coordinin amb els 
Serveis Socials de l’Ajuntament abans de fer qualsevol tall per impagament i també a 
nivell local doncs preveu la formació i professionalització d’agents energètics a 
persones en situació laboral precària o en situació d’atur, que estiguin contractats per 
l’Ajuntament i que paral·lelament s’elabori un protocol perquè a les llars de Sant 
Cugat amb persones en situació de precarietat econòmica tinguin una visita d’un 
agent energètic que els ajudi a fer petites modificacions d’ús i de consum per 
disminuir les necessitats energètiques de la seva llar, així com també l’import de la 
factura d’energia. Per nosaltres, la mesura dels agents energètics és molt important, 
per la tasca que poden realitzar de prevenció de la pobresa energètica i també 
perquè la moció preveu facilitar la posterior incorporació d’aquestes persones en el 
sector energètic verd, a les persones, com deia, formades com agents energètics. 
Per acabar, cal recordar que la pobresa energètica no deixa de ser una cara més de 
la pobresa i que, per tant, cal una millor coordinació de tots els actors implicats, una 
major implicació dels Serveis Socials municipals per prevenir i pal·liar aquest efecte 
dramàtic de la precarietat que viuen moltes persones. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 

primer lloc, agrair al grup d’ICV-EUiA que ens hagi deixat sumar en aquesta moció i 
abans no ho he dit, que semblo una mica desagraïda, però que també agraïa als 
grups d’abans que s’havien afegit a la nostra, o sigui que ara ens agraïm els uns als 
altres. Bé, de fet, aquesta és una moció a la qual no només hi donem suport sinó que 
la signem, per tant, és obvi el nostre compromís. Això és així també, de fet, en 
l’anterior Ple una de les preguntes que va fer aquest grup municipal, en concret jo 
mateixa a la Tinent d’Alcalde, va ser si teníem casos de pobresa energètica i com 
funcionaven aquests protocols de comunicació entre les empreses i l’Ajuntament. 
Vàrem quedar que la Tinent d’Alcalde ens informaria, per tant, estem pendents 
d’aquesta informació. Sí, se’n recorda que vàrem demanar xifres i situació? Sí, bé, 
simplement ho dic en el sentit de que nosaltres ja fa dies que estàvem donant-li 
voltes al tema i a més una altra mostra d’això és que l’acord pressupostari acordat 
amb el Govern, tant el de 2016, com el de 2017, preveu partida pressupostària per 
temes de combatre pobresa energètica, com garantir també un dret a l’habitatge 
digne. De fet, ambdues qüestions van molt lligades. De fet, aquesta llei de la qual 
estem parlant és precisament una llei que parla de pobresa energètica, com 
combatre-la i també com accedir a un habitatge digne. De fet, en matèria de pobresa 
energètica ja partíem d’un compromís també molt ampli, molt unànime del Parlament 
de Catalunya, tornem al “dia de la marmota” amb aquell Decret de la Pobresa 
Energètica, que va tenir que -una vegada més- frenar aquest avenç social una altra 
vegada pel Govern del PP i el seu braç armat del Tribunal Constitucional. En fi, no 
em repetiré. Del que es tracta aquí, de fet la moció el que diu, el que reivindica, és el 
dret a gaudir d’un habitatge amb condicions dignes, com a dret fonamental, vol dir, 
que tenir dret a accés a tots els subministraments i hi ha una part de la moció que jo 
crec que és especialment didàctica quan explica que la pobresa energètica no és 
només que et tallin la llum i l’aigua, sinó que la gent que ja no utilitza ni la calefacció, 
ni utilitza la cuina, ni utilitza l’aigua calenta per no fer més despesa, perquè, no ens 
enganyem, que també suposa una estigmatització social el fet de convertir-te en un 
pobre energètic. Per tant, és important tenir en compte el concepte en tota la seva 
magnitud, el que representa. Reivindica també la moció l’enorme injustícia que 
suposa que mentre hi ha uns oligopolis energètics que s’omplen les butxaques cada 
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dia, oligopolis que s’alimenten també d’aquestes polítiques de “porta giratòria” 
practicades pel Govern del PP i també pel Govern del PSOE, doncs hi ha gent que 
passa fred i hi ha gent que fins i tot, com explicava el Ramon, malauradament mor. 
També hem de tenir el compromís de sanció, perquè sinó no tindria massa sentit la 
llei, si el procediment no arribés a aquesta sanció per a les empreses que no 
compleixen i la llei interpel·la directament als ajuntaments, és a dir, que aquí en 
aquest cas, per tant, és molt pertinent, aquest compromís explícit, incondicional, dels 
ajuntaments de complir aquesta llei i que, sobretot, és important des del punt de vista 
de que tothom conegui els seus drets i les eines que ens posa a l’abast aquesta llei, 
perquè creiem que moltes vegades hi ha uns grans problemes per falta d’informació i 
a vegades pot ser que la llei estigui molt ben feta des del punt de vista de 
mecanismes però si aquests mecanismes no arriben a la ciutadania podríem dir, 
simplificant molt però és veritat que no serveixen per res. I per tant, aquesta pròpia 
llei deia que estableixin uns mecanismes, uns circuits, uns protocols per aquestes 

empreses, per tal que informin i hi hagi aquest transvasament, aquest feedback entre 

les empreses i els ajuntaments. També podríem afegir, al marge del marc de la llei, 
podríem afegir plantejar-nos posar en marxa protocols alternatius, en alguns 
municipis ho estan plantejant per reforçar aquest principi de precaució, que la llei 
estableix, però que a més, en molts casos, les empreses es podrien saltar i, per tant, 
el tema que parlava de les sancions, però també el tema de reforçar tot el tema de la 
informació. Creiem que des de Sant Cugat hauríem de tenir el tema de la pobresa 
energètica, de les famílies afectades, molt controlat. De fet, hauríem de tenir una 
atenció, de fer una atenció fins i tot si se’m permet, personalitzada, amb tots els 
afectats. Esperem, doncs, interpel·lo una altra vegada aquí a la Tinent d’Alcalde, que 
segur que ens facilitarà aquesta informació per poder treballar de forma conjunta, a la 
Comissió Informativa vàrem comentar que se’ns enviaria i, per tant... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’anar acabant. 

 

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

sí, simplement això, de que quan tinguem aquesta informació com que com 
ajuntament sempre hi serem doncs quan més dades tinguem, més podrem treballar i 
hem d’aconseguir que a Sant Cugat no tinguem cap víctima de pobresa energètica.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per part del Govern, que ha presentat esmenes, 

la Sra. Pellicer. 
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA PRESENTA A 

LA MOCIÓ D’ICV-EUIA DE LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA. 

 

ESMENA 1 

 

Després del darrer atès afegir-ne un de nou amb el redactat següent: 

 

Atès l’esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles 
famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el 
llindar de la pobresa, així com el Govern de la Generalitat 
 

ESMENA 2 

 

Afegir un nou atès amb el redactat següent: 

 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.12.16                    pàg. 77 

 
ESBORRANY ACTA 

Atès que en aquest sentit des de l’Ajuntament de Sant Cugat s’està portant a terme, 
des de diversos àmbits, tot un seguit d’actuacions tals com: 
 
a) La tramitació dels ajuts econòmics amb l’AMB. 
b) Tramitació ajuts socials propis per subministraments: 
 

- Procediment administratiu Llei 24/2015. 
- Projectes: 
 

 Projecte pilot les Planes. 

 Ajut de subministrament per a Gent Gran (projecte de prevenció per a 
persones que no contrauen deutes). 

 Projecte Millorem els habitatges de lloguer de promoció pública de Promusa 
per a Gent Gran. 

 
- Adhesió al Programa Auditories a la Llar de la Diputació de Barcelona: 26 

domicilis de persones vulnerables (sobretot gent gran i famílies que viuen en 
pisos socials). 

 
- Treball amb l’Oficina sostenible per adreçar a persones al servei 

d’assessorament i als tallers d’eficiència energètica, per barris.   
 
c) Estudi de 300 domicilis en diferents aspectes (entre els quals estan inclosos els 

159 domicilis que s’han realitzats ajuts per subministrament durant l’any 2016): 
 

 Edificació exterior dels habitatges. 

 Situació socioeconòmica. 

 Situació de salut. 
 
Els 40 domicilis amb més puntuació de l’estudi es realitzarà una auditoria de l’interior 
de l’habitatge on: 
 

 Se’ls informarà de la seva situació entorn l’eficiència energètica i els usos adequats 
de l’energia. 

 Establir petites modificacions d’ús i consum.  

 Realitzar petites reformes de manteniment per afavorir l’eficiència energètica. 

 Adreçar a tallers de formació en eficiència energètica. 

 En 10 domicilis es realitzaran projectes de rehabilitació arquitectònica. 
 

ESMENA 3 

 

Substituir l’acord primer per un nou acord amb el redactat següent: 

 
Instar al Govern de la Generalitat a aprovar el Reglament que ha de desenvolupar la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit 
de l'habitatge i la pobresa energètica, per tal de clarificar el procediment a seguir, 
exigint:  
 

 Que les empreses subministradores filtrin els llistats de persones amb 
impagaments que s’envien als serveis socials bàsics i enviïn únicament aquells 
impagaments que corresponguin a  aquelles persones i/o famílies amb possible 
situació de risc d’exclusió residencial.   

 

 Que els serveis socials no hagin de citar a totes les persones incloses en els 
llistats d’impagats de les empreses sinó que únicament hagin de fer informe 
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d'aquells casos que n’estiguin fent seguiment, ja que en la resta de casos  
l’Ajuntament no pot fer una valoració de risc d'exclusió residencial per 
desconeixença de la situació familiar. 

 

ESMENA 4 

 

Substituir a què denunciï i sancioni per: que continuï denunciant i sancionant. 

 

ESMENA 5 

 

Modificar l’acord tercer pel redactat següent: 

 
Exigir a totes les empreses subministradores d’energia, aigua, gas i electricitat que 
abans de fer una interrupció del subministrament del servei a qualsevol persona 
abonada de Sant Cugat, previ filtratge per part de les empreses dels llistats que 
envien a l’administració local, comuniquin la circumstància als serveis socials 
d’aquest Ajuntament per tal que emeti el corresponent informe d’exclusió residencial. 
 

ESMENA 6 

 

Substituir el redactat de l’acord quart i sisè pel següent: 

 
D’acord amb el programa Auditories a la Llar de la Diputació de Barcelona, que 
l’Ajuntament de Sant Cugat s’hi ha adherit, realitzar la intervenció en domicilis 
especialment de persones vulnerables, sobretot gent gran i famílies que viuen en 
pisos socials.  
 

ESMENA 7 

 

Substituir el redactat de l’acord cinquè pel següent: 

 
Estudiar la possibilitat que l’Ajuntament de Sant Cugat formi, com a agents 
energètics, a persones en situació laboral precària, a través dels plans d’ocupació.  
 

ESMENA 8 

 

Afegir un nou acord després de l’acord sisè amb el redactat següent: 

 

Demanar al Govern de la Generalitat que s’ampliïn els llocs de presentació de 
sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics, per tal 
que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar Social i Família i 
no solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. 
 

ESMENA 9 

 

Afegir un nou acord amb el redactat següent: 

 
Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del 
Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita 
contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies. 
 

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

CONVERGÈNCIA: Bé, les nostres esmenes anaven en dos sentits: un, de posar en 

valor les coses que ja es fan, perquè per aterrar una mica, perquè a vegades parlem 
de pobresa energètica i bé, era dir una mica què s’està fent ja a Sant Cugat i amb 
dades concretes, perquè hi ha temes que a vegades estan de moda i en parlem molt 
i llavors nosaltres a la Informativa el que vàrem intentar explicar i hem fet amb 
aquestes esmenes és parlar de coses que ja s’estan fent i projectes immediats, com 
l’auditoria que tenim i, per això, volíem posar en valor i per això ho dèiem, fèiem 
aquestes esmenes, com el projecte pilot de les Planes, l’ajut de subministrament a 
gent gran, de prevenció de persones per a que no contreguin deutes, el projecte 
“millorem” de consum a habitatges de lloguer de promoció pública, l’estudi a 300 
domicilis que farem, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, ho hem escrit, crec que els 
partits polítics ho tenen clar i llavors això és el que volíem transmetre; i el segon 
èmfasi que nosaltres fèiem en els acords era que més que demanar llistats i llistats a 
Serveis Socials, crec que a la Informativa ho vàrem explicar, nosaltres aquests llistats 
ens arriben, a Sant Cugat ens arriben, el problema és que les companyies a Sant 
Cugat i a tot arreu, perquè fa poc vàrem estar a la sessió plenària d’alcaldes i 
alcaldesses i regidors per la pobresa energètica i el tenen tothom, tothom té els 
Serveis Socials desbordats, perquè aquestes empreses fan una mica, bé, ho fan, 
però no ho acaben de fer bé, o sigui, que aquests llistats no arriben depurats i llavors 
et diuen: ajuntament, Serveis Socials, miri tots els que no han pagat aquest mes i et 
venen amb una llista de 500 agents, poden ser persones però igual, com que venen 
amb un NIF igual ve Tallers Pérez, de la Sra. Maria Pérez. Pot ser que la Sra. Maria 
Pérez, ho dic així bàsic, perquè s’entengui, ho sento frivolitzar amb això, però és que 
és flagrant el que passa. Nosaltres més que llistats el que volem i per això anaven les 
nostres esmenes era que les empreses fessin la depuració aquesta, perquè llavors 
ens traspassen a nosaltres la responsabilitat a Serveis Socials de tot aquell llistat. 
Nosaltres diem, home no, a nosaltres que ens demanin la gent que tenim controlada 
a Serveis Socials i nosaltres direm si aquella persona és vulnerable o no, però 
empreses, persones que no han passat per Serveis Socials, nosaltres en aquests 
moments, nosaltres i casi tots els pobles, vull dir, ens veiem incapacitats de fer tot 
això, perquè els vaig explicar en l’última Informativa, a la Sra. Ingla, que nosaltres de 
les últimes 400 cartes que hem enviat, 325 no ens havien ni contestat, perquè la gent 
a vegades no viu al mateix domicili, perquè tens el comptador a nom d’un altre i, per 
tant, aquest, ara, és un dels problemes que tenim. Per tant, la nostra esmena era en 
aquest sentit, que més que llistats, demanàvem uns llistats depurats. I en quant a 
una altra cosa que dèiem era que vosaltres demanàveu un protocol, nosaltres vàrem 
explicar el que fèiem. Nosaltres, precisament, no podem envair totes les llars dels 
usuaris de Serveis Socials. Un usuari de Serveis Socials té una dignitat i no perquè 
rep un ajut de Serveis Socials podem entrar a casa seva i dir-li, vostè ha de canviar 
la finestra. Nosaltres, amb les persones que tenim i amb Serveis Socials i amb les 
auditories que estem fent, això ja ho estem fent, però no podem fer que tothom que 
sigui de Serveis Socials..., perquè no podem fer-ho. Creiem, des d’aquest equip de 
Govern, que les persones que reben ajuts socials tenen una dignitat i, per tant, l’hem 
de preservar. I l’altra esmena que fèiem era, en els acords que vostès diuen “establir 
uns agents d’una formació ocupacional amb persones...”, nosaltres dèiem estudiar-
ho, bé, perquè pot ser que facin falta aquestes persones que facin un curs d’ocupació 
i després que formin plans d’ocupació en aquest sentit, però no sé si seran plans 
d’ocupació, si poden tenir un altre tipus de contracte laboral i també, bé, és una mica 
el que ja s’està fent a les Planes i a altres llocs que ho hem detectat, però no com 
agent formal. Per tant, en aquest sentit serien les nostres esmenes. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
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. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, quería 

comentarles algunas cosas genéricas, que según el último informe sobre pobreza 
energética en Catalunya, cuando se estaba aplicando o se trataba de aplicar esta ley, 
paró 32.000 cortes de suministro, por eso es oportuno, sobre todo en los días 
invernales, traer esta moción que se está debatiendo en muchos municipios, porque 
esta moción es una moción que se ha presentado en varios lados. También como 
dato comentarles que ahora mismo el 17% de la población española tiene problemas 
para pagar agua, luz y gas. En 2015 hubo 161.000 cortes y no como decía bien la 
Teniente de Alcalde, no todos eran recortados por cortes de pobreza sino que hay 
una larga lista de motivos y algunos motivos también son parte del abuso que venían 
gestionando las empresas suministradoras en todo este tiempo. Es un poco para que 
se hagan una idea en el global de Europa, el 40% de la energía que se gasta es en 
transporte, el 25% en industria, el 30% en edificios de viviendas y de servicios. De 
este 30% un 40% es en calefacción. Por eso, como les decía, más que nunca en 
esta época invernal es más que oportuna esta lucha. También comentarles que la luz 
ha subido un 83% y el agua un 65%, mientras el poder adquisitivo de los ciudadanos 
de España y Catalunya ha bajado entre un 9% y un 10% en estos últimos años. No lo 
digo yo, lo dice El Mundo, diario muy conocido por no ser de mi línea ideológica, pero 
mira, si los datos son serios, los datos son serios. No podemos negar también que en 
Catalunya existe un oligopolio abusivo de las energías, ya sólo con la premisa que se 
ha hecho desde hace un tiempo, la premisa de primero paga y después reclama ya 
se venía haciendo un trato abusivo hacia los usuarios. Aquí en Sant Cugat hemos 
podido ver algunos casos, no sé si los grupos lo habrán visualizado también, pero 
por lo menos en la Floresta sabíamos de un par de casos de gente que había tenido 
que dejar su casa por facturas abusivas de parte de las empresas eléctricas. 
Terminando diciendo que en un plano ideológico, los recursos estratégicos de un 
Estado no deben estar en manos de los negocios, de empresas para generar 
negocio, sino que tienen que estar regulados por el mismo Estado para atender lo 
primero que se debe atender con estos recursos, que son las necesidades de las 
personas. Podríamos ponernos en un plan, si eso algún día si sobran recursos ya 
habrá negocio, pero yo ni en ese plan me pondría. Creo que los recursos 
energéticos, renovables y no renovables deben estar lejos de las causas de negocio 
y el interés privado. Respecto a las enmiendas, me parece que no cambian 
demasiado el sentido de la moción y por eso también las votaré a favor. 
 

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

Com que recolzaré la moció, ara mateix l’únic que faré és fer referència a paraules de 
la portaveu d’ERC-MES, en quant al tema que sempre aprofita per ficar-se amb 
l’Estat, per aquest tema, i bé, jo li vull recordar que en els Consells d’Administració 
d’aquestes empreses que vostè ha mencionat, pel tema de les portes giratòries, 
també hi ha persones de Governs amb els quals vostès han treballat o treballen i, per 
tant, si, no val dir..., i a mi què? No val dir que els altres tenen persones a aquests 
Consells d’Administració i els que estàs tu governant no, llavors, bé, doncs facin-s’ho 
mirar, perquè és així. 
 

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

nosaltres ens ha semblat pertinent la moció, creiem que és força complerta i creiem 
que les aportacions de les esmenes del Govern, de Convergència, el que fan és 
trepitjar una mica més el territori, ens situen una mica, potser per aquest 
desconeixement que des dels partits de l’oposició podem tenir una mica de totes les 
actuacions, però també hi posen una mica de llum en alguna de les qüestions. El que 
sí que...permeti’m-ho que ho digui, que ens ha semblat que és curiós que aquells 
que ostenten responsabilitat de Govern en el Govern de la Generalitat doncs instin a 
la Generalitat, el que haurien de fer és intentar dir, sí, sí, nosaltres ens comprometem 
a intentar que això passi i això no ho hem sentit aquí en el Ple de l’Ajuntament i 
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home! sí més no seria bo, almenys nosaltres ho hem fet alguna vegada quan hem 
ostentat responsabilitat de fer aquest traspàs, intentar fer de mitjancer. Volem 
recordar que això ja s’està fent en altres administracions, a les esmenes parla del 
tema de la Diputació, però també volem recordar que a l’Àrea Metropolitana en 
aquest cas està actuant en aquest sentit i ha aconseguit seure en una mateixa taula 
a diferents empreses subministradores, han arribat amb algunes a un acord, amb 
altres no han arribat, doncs tot i així s’ha establert una bossa per ajudar als 
ajuntaments per a que a aquesta pobresa energètica també es pugui fer front. En 
altres indrets, els Consells Comarcals també ajuden als petits municipis a subsanar 
aquesta qüestió de la pobresa energètica i, en tot cas, creiem que és oportuna. De 
fet, nosaltres creiem que les esmenes, dèiem que de fet trepitjaven una mica de 
peus a terra, n’hi ha una que nosaltres contemplàvem especialment positiva pels 
proposants, que era la creació de cursos ocupacionals en aquest àmbit, que serien 
com els agents energètics, o diguem-li com vulguem. En aquest cas hem transformat 
el “crear” o el “possibilitar” el tema dels fons ocupacionals per “estudiar la possibilitat 
de”. Tots sabem el que vol dir “estudiar la possibilitat de”. Ens agradaria veure aquest 
estudi real que es faci des d’aquí, que ens digui no si és possible o no, sinó com es 
fa aquest estudi i en quin  termini. Nosaltres creiem que aquesta és una nova activitat 
que podria, no només fer-ho en temes de plans d’ocupació, sinó que es podria donar 
certa continuïtat en plans d’autoocupació, un cop acabats els plans d’ocupació i que, 
per tant, crearíem una nova activitat en el nostre municipi i que d’alguna manera 
faríem aquesta anàlisi energètica de les llars del nostre municipi. Senzillament és en 
aquest calaix que ens quedem, nosaltres hi donarem suport, tant a les esmenes com 
a la moció.  
 

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

DE C’s: Bien, desde C’s vamos a intentar establecer un poco lo que serían las 

medidas por las que nosotros abogamos para poder hacer frente a esta lacra que 
supone hoy en día la pobreza energética. Daremos apoyo a la moción y a las 
enmiendas en el mismo sentido que lo haga el Grupo proponente, en este caso 
Iniciativa. C’s aboga por incluir una sección, la Tercera en el Título II de la 
Constitución, consagrada a los Derechos Sociales, y entre ellos quiere garantizar el 
acceso en condiciones de igualdad al disfrute de los servicios públicos y los servicios 
económicos de interés general. En base al Derecho español y al de la Unión Europea 
estos servicios públicos esenciales serían, al menos, el agua, la electricidad y las 
telecomunicaciones. Desde C’s planteamos un plan de choque contra la pobreza 
energética y para ello queremos impedir que se realicen cortes de energía en la 
estación fría del año y que en aquellos lugares y hogares en los que sus miembros 
se encuentren en riesgo de exclusión. Las políticas sociales vendrían a tener como 
lema la dignidad sin exclusión. En primer lugar habría que definir qué consumidor 
está en riesgo de exclusión y deberían ser los Servicios Sociales quienes a petición 
de los ciudadanos acrediten si se está o no. Con este filtro se evitaría la arbitrariedad. 
En segundo término, como medida a corto plazo, que las empresas no puedan cortar 
el suministro a estos hogares en riesgo de exclusión y es la Administración Pública la 
que debería, en este punto, hacerse cargo a través del bono social. Se cifra en unos 
400 euros anuales el coste de la factura de la electricidad de una familia. Apostamos 
por ese bono social que se ha pagado por los contribuyentes y se sufraga a través de 
los Presupuestos Públicos, en lugar de por los consumidores de electricidad. De esta 
manera, puede tener un coste más proporcional en base al sistema social. También 
las empresas contribuirían vía impuestos y si lo pagan los consumidores todos lo 
pagan por igual, los que ganan más y los que ganan menos. Creemos que es el 
Estado el que debe garantizar el servicio. Por tanto, la medida a corto plazo sería ese 
pago de la factura como bono social, pero no somos partidarios de mantenerlo en el 
tiempo. La medida a medio plazo sería el autoabastecimiento para conseguir que 
estas familias tengan un consumo de energía casi nulo. Hemos querido aportar 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.12.16                    pàg. 82 

 
ESBORRANY ACTA 

nuestro proyecto más allá de lo que era el debate de la moción y también nos ha 
recordado el texto a un modelo cercano de relativo éxito que es el llamado “Rubí 
brilla” aquí en la localidad cercana de Rubí. Puede ser que esta moción será un buen 
punto de partida para implementar medidas reales en la ciudad de Sant Cugat.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Sí, 

seré breu. Realment per dos motius: primer, perquè estem totalment d’acord amb el 
text de la moció i perquè s’han dit moltes coses que compartim per part dels grups 
proposants; i en segon lloc, perquè algun dels que m’han precedit ens han obsequiat 
amb uns “rotllos” considerables, que no sé si parlaven molt de la moció. En tot cas, 
no sé si responc a la Mireia a la pregunta que feia abans de la pobresa energètica a 
Sant Cugat: l’únic que tenim, almenys nosaltres que tinguem accés, és l’Observatori 
Sociològic i ens dóna unes dades molt similars a altres llocs, el 27% de persones 
diuen que els costa pagar la llum, l’aigua, el gas i coses com l’alimentació o el sostre. 
Per tant, és un problema palpable de la nostra ciutat, calen mesures urgents i més, 
com comentava el Ramon, quan hi ha gent que mor per culpa de qüestions com 
aquestes. De fet, la CUP s’ha querellat per homicidi imprudent contra GAS NATURAL 
arrel de la mort d’aquesta persona recentment. Res més. Conclusió: hem de fer 
aquestes mesures de xoc, però de nou són pal·liatives perquè el que hem de fer amb 
aquestes coses més bàsiques és gestionar-les a través del criteri d’universalitat 
d’accés, no pel guany d’unes empreses, sinó passen aquestes coses. Hem 
normalitzat pagar una part importantíssima dels nostres sous per obtenir un sostre, 
uns preus abusius per la llum, l’aigua i coses totalment bàsiques perquè unes 
empreses facin negoci. Per tant, fem això com a primer pas, però després hem de 
tenir en mans públiques aquestes coses tan bàsiques per la vida digna de la 
població. 
 

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

Sí, per comentar les esmenes, que no ho he fet. De les esmenes, diguéssim, o sigui, 
hi ha dos blocs, o nosaltres veiem dos tipus d’esmenes: unes que són una mica 
d’autobombo “hi ha coses que ja estem fent” i tal, ens sembla bé i les acceptem, vull 
dir, el que s’està fent s’està fent, amb això no hi ha més. Llavors, l’esmena 1, 2, 4, 8 i 
9 ens semblen bé i creiem que són incorporables. Amb les altres sí que no hi estem 
d’acord. Primer perquè la moció no està demanant llistats i llistats per després enviar 
una carta a 400 persones a preguntar “escolti, vostè és pobre?”. No. Es tracta de que 
el Govern municipal filtri, analitzi i vagi per davant de la detecció de casos i això no 
podem esperar que les companyies elèctriques, o en aquest cas ENDESA o les 
distribuïdores que siguin, sàpiguen qui és pobre i limitar-nos només a fer un informe 
perquè no els tallin la llum. Nosaltres creiem que calen protocols alternatius, com ha 
dit la Mireia, i de fet és el que proposem en la moció, com el cas de la formació 
d’agents energètics i les visites a les cases, però visites en general, és a dir, a 
persones que podem detectar en risc d’exclusió o no. No tenen per què ser usuaris 
de Serveis Socials. Només adherint-nos al programa d’auditories de la Diputació o 
com diu, “entrant a les cases dels usuaris que són de Serveis Socials” no són les 
mesures suficients. Nosaltres creiem que la moció no va en contra de la dignitat de 
ningú, no volem entrar a les cases de ningú. El que és indigne és que no es faci res 
perquè la gent passi fred i perquè la gent estigui a les fosques. La figura dels agents 
energètics dignifica a les persones que es formen amb un ofici que és de futur i al 
final, les persones que els reben a casa per millorar l’eficiència energètica de les 
seves llars també se’n veuen beneficiats i també es veuen dignificats. En aquest cas, 
per tant, doncs això, l’esmena 1, 2, 4, 8 i 9 les acceptaríem, les altres hi votaríem en 
contra. 
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. TINENT D’ALCALDE, SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DE 

CONVERGÈNCIA: O sigui, queda la 3. No volen que es filtrin aquests llistats? Que 

ens segueixin arribant igual? Els hi és igual? 
 

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

Bé, és que creiem que és la nostra responsabilitat avançar-nos. O sigui, la pobresa 
energètica no és només la persona que no pot pagar la llum, és que abans hi ha una 
situació prèvia. Nosaltres creiem que Serveis Socials... 
 

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

CONVERGÈNCIA: No, independentment d’això, aquí només diu “afegir el filtratge 

d’aquestes empreses”. Vostès no els volen aquests filtratges? 
 

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

Jo crec que és responsabilitat nostra detectar qui és pobre energètic i no de les 
empreses subministradores. 
 

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

CONVERGÈNCIA: Nostra, dels Serveis Socials? Bé, això no es pot fer, però bé. 

 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: I 

que la feina nostra no és només fer un informe per a que no els tallin la llum. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant, l’esmena 3 no l’acceptarien? 

 

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

No. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Les següents. La 5 no, he entès? 

 

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

Exacte. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 8 i 9 sí? Votem per separat les esmenes? Ho 

accepten? Molt bé. Doncs vinga, ens hi posem i així farem feina.  
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES 1, 2, 4, 8 i 9 

 

(La votació de les esmenes és aprovada per assentiment dels 25 

membres electius presents). 

 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES 3, 5, 6 i 7 

 

Vots a favor:     14 (Convergència, PSC, PP i regidor no adscrit) 

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

Abstencions:      0  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queden acceptades, s’aproven i queda 

incorporada i entenc que s’aprova la moció. És una molt bona moció, és una molt 
bona moció. Permeti’m que els feliciti, Sr. Gutiérrez, permeti’m que el feliciti, de 
veritat. És una molt bona moció i jo crec que aquí tenim una gran oportunitat, perquè 
Sant Cugat fa molt temps que treballa en aquesta línia i podem millorar i hem de 
millorar, precisament, a través de la moció que vostès han presentat, per tant, és 
una, de veritat, els felicito, és una molt bona moció. Mirin, jo he anat a firmar amb les 
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empreses els protocols, vàrem signar la de l’aigua en primer lloc, després els altres 
subministraments i he seguit el que s’ha fet a les Planes, que és exemplaritzant, les 
diferents intervencions. Això es pot estendre però podem trobar altres fórmules com 
vostès diuen. Per tant, donem-nos de veritat avui per satisfets, perquè jo crec que 
s’està encarant amb moltíssima seriositat aquest tema. Per tant, anirem a millor i jo 
els agraeixo també la comprensió de les esmenes del Govern. Gràcies. 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 

 

22.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I ERC-

MES, AMB INCORPORACIÓ D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, DE LLUITA 

CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA. 

 

Atès que la pobresa energètica es defineix com la incapacitat d’una llar de 
satisfer els serveis d’energia i aigua per cobrir les necessitats bàsiques dels seus 
membres. La pobresa energètica ja és un problema sistèmic de la nostra societat, 
que impedeix a moltes persones tenir una vida digna i té greus conseqüències sobre 
la seva salut, alimentació, educació i relacions socials. La pobresa energètica es 
pateix especialment durant els mesos d’hivern, en què es necessita la calefacció (de 
gas o de radiadors elèctrics). 
 

Atès que en els darrers deu anys el preu de la llum ha pujat un 83% i el preu 
de l’aigua una mitjana del 66%. Es calcula que a Catalunya unes 320.000 famílies es 
troben amb problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics. 
Aquesta situació contrasta amb el fet que les tres grans companyes elèctriques 
(Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) han guanyat 56.000 milions d'euros durant 
la crisi. 
 

Atès que la pobresa energètica arriba molt abans que es produeixi un tall de 
llum. La pobresa energètica es dóna quan algú no obre l’interruptor per por a que 
arribi una factura que no pot pagar o quan algú deixa de menjar per poder pagar 
l’aigua. 
 

Atès que la Directiva 2009/72/CE sobre normes comunes pel mercat interior de 
l'electricitat estableix el mandat de garantir una protecció adequada als consumidors 
vulnerables d'energia elèctrica. Així mateix, la Directiva 2012/27/UE relativa a 
l'eficiència energètica estableix que s'ha d'assegurar que els consumidors 
vulnerables d'energia elèctrica tinguin accés als beneficis que suposa una major 
eficiència energètica. 
 

Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 30, determina 
que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis 
d’interès general. Així mateix en el seu precepte 26 consagra el dret de les persones 
que no disposen dels recursos suficients a accedir a un habitatge digne. 
 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica; 
una llei que recull un principi de precaució segons el qual les empreses 
subministradores no poden efectuar el tall del servei a cap persona sense contacte 
previ amb els serveis socials perquè determinin si es troba o no en situació de 
vulnerabilitat. Un cop garantit que no es produeix cap tall, la llei preveu que no es 
generi deute en la persona o unitat familiar, determinant que les administracions 
públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de 
subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin 
ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
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residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. 
En aquest sentit, cal recordar que la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació 
del Codi de consum de Catalunya, crea en la seva disposició addicional desena el 
Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics, que té per objecte donar suport 
econòmic a aquelles unitats familiars que no poden atendre els compromisos de 
pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas, de conformitat 
amb les previsions de l’apartat 9 de l’article 252-4 del Codi de consum. La Llei 
estableix que el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics s’ha de 
desplegar per reglament i s’ha de nodrir, entre d’altres aportacions, de les que facin 
les empreses subministradores i les administracions públiques. 
 

Atès que la Generalitat i les empreses mai s’han arribat a posar d’acord sobre 
com aplicar aquesta Llei 24/2015 i cada companyia de serveis ha fet la seva pròpia 
interpretació. La recent i malaurada mort d’una dona gran a Reus en un incendi 
causat per una espelma que havia encès perquè li havien tallat el subministrament 
elèctric per impagament ha servit per posar de manifest les llacunes en l’aplicació, 
desplegament i compliment d’aquesta Llei, tal com han denunciat reiteradament 
entitats del sector social. 
 

Atès que l’ús de l'energia és un dret bàsic reconegut per la Declaració 
Universal de Drets Humans i en cap cas un bé de luxe. Per tant, el mercat no hauria 
de lucrar-se amb la seva generació, distribució i comercialització (IVA del 21%, 
gestions sospitoses per part de les elèctriques, portes giratòries, sistemes 
ineficients...). I d'altra banda, l'Administració pública hauria de tenir una actuació 
ferma en la protecció dels sectors més vulnerables de la societat, i exercir pressió 
també en els espais corresponents. 
 

Atès l’esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes 
aquelles famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se 
en el llindar de la pobresa, així com el Govern de la Generalitat 
 

Atès que en aquest sentit des de l’Ajuntament de Sant Cugat s’està portant a 
terme, des de diversos àmbits, tot un seguit d’actuacions tals com: 
 
a) La tramitació dels ajuts econòmics amb l’AMB. 
b) Tramitació ajuts socials propis per subministraments: 
 

- Procediment administratiu Llei 24/2015. 
- Projectes: 
 

 Projecte pilot les Planes. 

 Ajut de subministrament per a Gent Gran (projecte de prevenció per a 
persones que no contrauen deutes). 

 Projecte Millorem els habitatges de lloguer de promoció pública de Promusa 
per a Gent Gran. 

 
- Adhesió al Programa Auditories a la Llar de la Diputació de Barcelona: 26 

domicilis de persones vulnerables (sobretot gent gran i famílies que viuen en 
pisos socials). 

 
- Treball amb l’Oficina sostenible per adreçar a persones al servei 

d’assessorament i als tallers d’eficiència energètica, per barris.   
 
c) Estudi de 300 domicilis en diferents aspectes (entre els quals estan inclosos els 

159 domicilis que s’han realitzats ajuts per subministrament durant l’any 2016): 
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 Edificació exterior dels habitatges. 

 Situació socioeconòmica. 

 Situació de salut. 
 
Els 40 domicilis amb més puntuació de l’estudi es realitzarà una auditoria de l’interior 
de l’habitatge on: 
 

 Se’ls informarà de la seva situació entorn l’eficiència energètica i els usos adequats 
de l’energia. 

 Establir petites modificacions d’ús i consum. 

 Realitzar petites reformes de manteniment per afavorir l’eficiència energètica. 

 Adreçar a tallers de formació en eficiència energètica. 

 En 10 domicilis es realitzaran projectes de rehabilitació arquitectònica. 
 

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

ACORDS 

 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a aprovar el Reglament que ha de 

desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, per tal de clarificar el 
procediment a seguir, exigint:  
 

 Que les empreses subministradores filtrin els llistats de persones amb 
impagaments que s’envien als serveis socials bàsics i enviïn únicament aquells 
impagaments que corresponguin a  aquelles persones i/o famílies amb possible 
situació de risc d’exclusió residencial.   

 

 Que els serveis socials no hagin de citar a totes les persones incloses en els 
llistats d’impagats de les empreses sinó que únicament hagin de fer informe 
d'aquells casos que n’estiguin fent seguiment, ja que en la resta de casos  
l’Ajuntament no pot fer una valoració de risc d'exclusió residencial per 
desconeixença de la situació familiar. 

 

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a que continuï denunciant i 

sancionant a les empreses subministradores que no compleixin amb la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica i que elabori un reglament que desenvolupi aquesta Llei i estableixi 
procediments d’actuació més clars per a les empreses subministradores. 

 

TERCER.- Exigir a totes les empreses subministradores d’energia, aigua, gas i 

electricitat que abans de fer una interrupció del subministrament del servei a 
qualsevol persona abonada de Sant Cugat, previ filtratge per part de les empreses 
dels llistats que envien a l’administració local, comuniquin la circumstància als serveis 
socials d’aquest Ajuntament per tal que emeti el corresponent informe d’exclusió 
residencial. 

 

QUART.- D’acord amb el programa Auditories a la Llar de la Diputació de 

Barcelona, que l’Ajuntament de Sant Cugat s’hi ha adherit, realitzar la intervenció en 
domicilis especialment de persones vulnerables, sobretot gent gran i famílies que 
viuen en pisos socials.  
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CINQUÈ.- Estudiar la possibilitat que l’Ajuntament de Sant Cugat formi, com a 

agents energètics, a persones en situació laboral precària, a través dels plans 
d’ocupació.  

 

 SISÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que s’ampliïn els llocs de 

presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments 
bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar 
Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
 

 SETÈ.- Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la 

Resolució del Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de 
l'objectiu de lluita contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les 
famílies. 

 

VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i 

a l’Associació Catalana de Municipis, al Govern de la Generalitat i als grups 
parlamentaris del Parlament. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Els agilitzaré una mica el temps, els demanaré 

que anem una mica rapidets que sinó arribarem a les 20 hores i no podrem atendre 
degudament la participació ciutadana. Té la paraula el Sr. Ciprián. 
 

23.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE LA 
RESPONSABILILITAT I EL MANTENIMENT DE L’EDUCACIÓ INFANTIL DE 0 A 3 
ANYS. 
 

Atès que l’any 2004 la Generalitat va aprovar la Llei 5/2004 de creació de llars 

d’infants de qualitat que incrementava el finançament i la creació i manteniment de 

les escoles bressol, i per això vam estar al capdavant de l’escolarització de zero a 

tres anys. 

 

Atès que la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la 

plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles 

bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels 

equipaments i la gestió d’aquest servei públic. 

 

Atès que a l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€  i, 

posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per 

formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció 

d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 

(1.400.€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 

(1.800.€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de 

novembre de 2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre 

de 2011.  

 

Atès que en  els darrers anys, primer, amb el govern de CIU i suport del PP i 

ERC, i després amb el govern de Junts Pel Sí, el Departament d’Ensenyament va 

reduir un 51% la seva aportació de 1.800.-€ a 875 respecte, fins a l'actual eliminació 

d'aquesta partida en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2016, 

assumint per part de les Diputacions, aquesta despesa, en l'actualitat. 

 

Atès que fa deu anys Catalunya ocupava el segon lloc en escolarització de 

nens de dos anys amb un 51,2 per cent el curs 2003-2004. Aquesta taxa va arribar a 
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un 55 per cent el curs 2008-2009. Malauradament, ara s’han perdut tres punts, i en 

deu anys hem passat d’estar a la segona posició a Espanya a la sisena, per darrere 

del País Basc, Madrid, Cantàbria, Galícia i Andalusia. 

 

Atès que tot el pes recau en els ajuntaments i en les famílies. Per exemple, les 

quotes d’escolarització a les escoles bressol de la província de Barcelona han passat 

de 134 a 161 euros i la quota de menjador de 91 a 121. Això en un moment de crisi 

on les famílies necessiten els ajuts més que mai. La inversió de la Generalitat es va 

reduir a la meitat, passant de 147 milions a 71,5, i d’aquests 71,5, hem passat als 

zero euros actuals.  

 

Atès que els educadors i les educadores, tenen feines que senten poc 

valorades i poc remunerades, educadors que estan sols en una aula amb 20 nens 

petits i alguns pateixen trastorns de conducte. Les escoles bressol necessiten 

parelles educatives, i això no s’està donant per manca de finançament. I calen més 

educadores, més auxiliars i més vetlladores, perquè, més enllà de les places 

reservades per als petits amb necessitats educatives especials, fent possible una 

educació inclusiva i que sovint al llarg del curs es detecten nous casos i no se’ls pot 

donar una atenció de qualitat per manca de vetlladores. 

 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, no té intenció de recuperar 

aquest compromís amb l'educació de 0 a 3 anys, recuperant les partides 

corresponents i el finançament, en el pressupost per a l'any 2017. 

 

Per aquests motius en relació a l’educació de 0 a 3 anys proposem al Ple 

Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

1. Instar al Govern de la Generalitat a destinar una dotació pressupostària adient per 

a l’educació de 0 a 3 anys, fins arribar progressivament als nivells d’inversió de 

2011. 

 

2. Que des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’impulsi l’augment del nombre 

de places en educació infantil de 0 a 3 anys i es garanteixi la seva gratuïtat en 

funció del nivell de renda per càpita familiar, facilitant així la conciliació de la vida 

laboral i familiar. 

 

A tal efecte, l’Ajuntament elaborarà, en el termini de sis mesos des de l’aprovació 

de la present Moció, un estudi sobre la demanda i l’oferta territorial de places de 0 

a 3 anys, que inclourà un pla calendaritzat per fer front a la demanda no atesa 

actualment. 

               

3. Que des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’estableixi un pla per 

augmentar substancialment la proporció de nens amb famílies menys afavorides 

socioeconòmicament que tenen accés a una educació abans dels 3 anys. 

 

4. Que des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es prenguin totes les mesures 

necessàries per a garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys i 

augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladores a les escoles bressol. 

 

5. Que des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es prenguin totes les mesures 

necessàries per a garantir en l’educació de 0 a 3 anys la presència del català, 
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castellà i anglès, així com l’aranès a la Vall d’Aran, que serà variable segons les 

necessitats de cada zona. 

 

6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el pagament del deute 

pendent amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en referència a les escoles 

bressol. 

 

7. Divulgar aquesta moció als mitjans de comunicació a l’abast de l’Ajuntament.  

 

8. Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 

Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats 

municipalistes, les associacions educatives i les AMPA del municipi. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Para no 

hacer perder el tiempo, comunicar que retiraremos la moción, porque no ha habido 
ninguna manera de colaborar con Convergencia. Ya es la segunda moción de este 
mes que directamente no podemos completar por falta de tiempo del equipo de 
gobierno. Es una moción muy buena, es una moción que es totalmente local. 
Estamos preocupados por la falta de plazas de los colegios públicos, de las 
guarderías, escoles bressol. Estamos preocupados por lo caro que son directamente, 
hasta un 20% más que en ciudades de los alrededores. Lo estamos denunciando, lo 
estamos hablando, y sin embargo parece ser que no hay ninguna intención por parte 
del Gobierno de asumir que tenemos un problema. Nosotros la retiramos e 
intentaremos volver a asumirla. Desde luego, las enmiendas que ustedes han 
presentado son para colgarlas en un cuadro, son inasumibles, son impresentables.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda retirada i continuem. 

 

 (La present moció fou retirada pel grup proponent). 

 

24.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA TITULARITAT 
PÚBLICA DE LA TORRE NEGRA I DELS TERRENYS DEL SEU ENTORN. 

 

Atès que és voluntat de la majoria dels grups municipals preservar com a zona 

no urbanitzable els terrenys del què s’anomena l’entorn o vorals de la Torre Negra. 

 

Atès la darrera sentència del TSJC per la qual s’anul·la l'acord del Govern de la 

Generalitat que, l'any 2003, va aprovar una modificació del Pla General Metropolità 

que tenia per objecte la protecció integral de l'espai del sector de la Torre Negra de 

150 hectàrees. 

 

Atès que el 2009 el Grup Municipal del PSC ja havia presentat una al·legació al 

pressupost municipal de contemplar una partida de 9,5 milions d’euros per 

l’adquisició de l’edifici històric i dels terrenys del sector de Torre Negra. 

 

Atès que el Grup Municipal del PSC ha sol·licitat al grup Socialista del 

Parlament de Catalunya que inclogui una esmena al pressupost de la Generalitat de 

2017 una partida per a l’adquisició progressiva del sector de Torre Negra. 

 

Atès que a dia d’avui, l'Ajuntament ha rebutjat la compra de l’edifici de la Torre 

Negra, actualment propietat de la família Rabadà, amb un cost de 4,2 milions d'euros, 
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tot i que des de l’equip de govern es declarava aquesta possibilitat el setembre de 

2015. 

 

Atès que la unitat d’acció de la majoria de forces polítiques ha estat la tònica i 

volem la preservació de la Torre Negra, i la millor manera de la seva protecció és a 

través de la titularitat pública. 

 

Per tot el que hem exposat, demanem a l'Ajuntament de Sant Cugat l'adopció 

dels següents acords del Ple: 

 

- Instar a la Generalitat de Catalunya l’adquisició progressiva de l’edifici històric 

i dels terrenys del sector denominat Torre Negra per a futur equipament públic i de 

serveis, i que ja sigui tingut en consideració pels pressupostos del 2017. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

sabem quina és l’espassa de Damocles que tenim a sobre quan parlem de Torre 
Negra i el seu desenvolupament, tots els procediments, totes les sentències, les 
revocacions de les sentències que hi ha hagut respecte a tota aquella zona. També 
podríem parlar de per què estem en aquest punt en aquest moment, però em sembla 
que ara no toca i també cal destacar la unitat d’acció que hem tingut sempre des de 
que es va constituir la plataforma “Salvem Torre Negra” fins avui, doncs hi ha hagut 
una unitat d’acció entre tots els partits polítics i entre la societat civil, que ha 
encaminat i que va liderar en aquell moment tot el procediment per salvaguardar la 
Torre Negra. En el nostre grup i ho dic perquè sembla que hi ha persones, o hi ha 
possibles grups d’interès que pretenen donar lliçons al Partit Socialista de quina és la 
seva opció i de trencadissa d’unitat. Ningú ens pot donar lliçons, sempre hem estat 
treballant pel bé de la comunitat, pel bé del nostre municipi i creiem que la nostra 
història ens la podríem repassar i ens referma en el posicionament que tenim que 
volem preservar la Torre Negra i volem fer-ho. Prova d’això és quan vàrem poder 
liderar el Govern de Catalunya, vàrem presentar una proposta per incloure tota 
aquesta zona en el Parc Natural i no ens en vàrem sortir, sentències han revocat 
aquesta decisió, era un pas més, per mostrar a la societat quina era la voluntat, no 
només del municipi, sinó del propi Govern de la Generalitat a preservar aquesta 
zona, la zona de Torre Negra. Com deia, aquesta era una proposta que portàvem 
avui a plenari, que tenia una doble intencionalitat, per una banda era l’adquisició de la 
Torre Negra en si, el que és l’edifici; i per l’altra banda, el que eren els terrenys 
d’altres, bé, de petits propietaris per tal d’anar adquirint sòl públic a la zona. Per què 
nosaltres vàrem plantejar això? Que per cert, no és nou, nosaltres fa molts anys ja ho 
vàrem presentar en el seu moment, perquè una manera de preservar un sòl és que 
sigui de titularitat pública en aquest sentit. Era una manera d’incidir sobre el propi 
desenvolupament urbanístic. A ningú se li escapa que si el 60% del sòl de Torre 
Negra fos públic no es podria desenvolupar el PAU, s’hauria de tramitar però no es 
podria desenvolupar perquè qui ostenta la majoria seria públic. I en aquest sentit 
anava aquesta moció, la de preservar Torre Negra i la d’adquirir progressivament el 
sòl a aquests petits propietaris i de manera individualitzada. Se’ns va posar sobre la 
taula també a la Junta de Portaveus la possibilitat de quan en un plenari donem la 
possibilitat d’adquirir un immoble, un terreny, el preu del sòl es pot especular i es pot 
apujar, la llei de l’oferta i la demanda. Bé, en aquest mateix Ple acabem de 
suspendre les llicències precisament per adquirir un immoble, per tant, el que serveix 
per un serveix per als altres. Però bé, és igual, no entrarem en aquest debat. Altra 
cosa és la capacitat inversora que tenia el municipi, per això nosaltres instàvem a la 
Generalitat en aquesta tramitació dels Pressupostos de la Generalitat a proveir de 
partides de manera progressiva, no feia falta que fos al llarg d’aquest any, de la 
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mateixa manera que des de Sant Cugat hem hagut d’assumir les zones verdes 
doncs poguessin assumir la compra de sòl públic per tal de poder destinar aquests 
diners a l’ús que la ciutat i aquest Consistori ho cregués oportú. La conveniència o no 
de la compra de l’immoble lligat als usos és una altra dada que ens podria aportar i 
que tampoc no aporta res en aquest moment debatre-ho en aquest Ple. Els hem de 
dir a la ciutadania que respecte a la nostra proposta la majoria de grups en la 
Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus no estaven per la labor i, per tant, 
nosaltres el que farem és donat el compromís, en certa manera, d’aportar al debat, 
havíem obert i estem contents amb això, haver obert el debat sobre Torre Negra, 
com ho hem d’enfocar més enllà del seu enfocament urbanístic. Nosaltres creiem 
que una cosa eren els procediments judicials o els procediments a través dels 
instruments urbanístics que en puguem fer i, una altra cosa era, a nivell 
complementari, fer una proposta que creiem que podia ser interessant. Bé, sembla 
ser que la compra de terrenys no era a gust de quasi ningú dels grups municipals 
que hi havia, però en canvi la compra de l’edifici en sí podria sustentar certa unitat. 
Per això, nosaltres deixarem aquesta moció sobre la taula per poder endegar, per 
poder treballar quan s’estimi oportú, no hi ha pressa, no fa falta que ho fem abans de 
Reis, per això el que farem és deixar-la sobre la taula i no sotmetre ni a debat ni a 
votació aquesta moció.  
 

 (La present moció fou deixada damunt la taula pel grup proposant). 

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

CATALUNYA – MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER A ESTABLIR UN PLA 
DE GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA POLICIA LOCAL. 
 

ATÈS que el debat entorn el model policial i de seguretat s’ha reobert 

darrerament entre la població de Sant Cugat del Vallès. Diversos esdeveniments han 

posat aquest debat a l’ordre del dia, permetent que aflorin diverses opinions i punts 

de vista entorn aquest tema, alhora que també podem inferir que el llindar de 

percepció de seguretat s’ha modificat a la baixa. 

 

ATÈS que en el model de seguretat d’una ciutat intervenen diferents actors i 

administracions. 

 

ATÈS que l’aposta per tendir cap a un model de ciutat més just, cohesionat i 

integrador, porta inequívocament a repensar també, quins han de ser els 

mecanismes per a garantir precisament la defensa de les llibertats entre la 

ciutadania, així com la manera de donar resposta a les diferents problemàtiques que 

puguin sorgir fruit de la convivència. 

 

ATÈS que és fonamental que els poders públics incideixin i posin especial 

atenció per tal de generar actuacions de prevenció i anàlisi que permetin evitar o 

disminuir gran part dels delictes, majoritàriament, vinculats a la misèria i a la manca 

d’oportunitats, així com aquells amb una vinculació directa amb bandes organitzades 

que es desplacen pel territori.  

 

ATÈS que, també, l’aposta passa per continuar apostant per aquelles 

inversions socials i actuacions, en clau municipal, que comportin una disminució de 

les problemàtiques viscudes per la ciutadania de Sant Cugat.  

 

ATÈS que les actuacions delictives a la nostra ciutat tenen un component, en 

part, diferent d’altres ciutats de l’entorn i es caracteritzen pels furts en habitatges 

aïllats i robatoris de vehicles. 
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ATÈS que, en aquests moments i arrel de la informació proporcionada, el 

nombre d’agents de policia local, amb pràctiques finalitzades, és de 93 als quals  

s’haurien de restar les persones que han passat a segona activitat. 

 

ATÈS que  és imprescindible garantir un model de seguretat preventiu, enlloc 

de reactiu. Un model on el coneixement exhaustiu de les realitats específiques de 

cada barri, de les seves mancances i potencialitats regeixi la tasca dels serveis 

municipals, inclosa la policia local, com a garants de la seguretat. 

 

ATÈS que l’anàlisi de dades, l’anomenat Big Data, permet realitzar una previsió 

segons l’anàlisi de patrons que estructura una estratègia d’actuació molt més eficient 

i no reactiva. 

 

ATÈS que cal apostar per un model policial de proximitat, que respongui a les 

necessitats de les persones, que no silenciï les problemàtiques, sinó que les escolti, 

les analitzi i ens permeti mediar i comptar amb els recursos necessaris per tal de 

poder assolir davant d’aquestes, solucions reparadores i que actuïn sobre l’arrel del 

conflicte. 

 

ATÈS que l’elaboració d’un Pla Director de la policia municipal, és una 

oportunitat per a que les santcugatenques i santcugatencs puguin analitzar i revisar 

quin és el model de seguretat i policial que ha primat a la ciutat durant els darrers 

anys i, aportin les seves reflexions i demandes.  

 

ATÈS que esdevé necessari comptar amb la participació de les 

santcugatenques i santcugatencs, mitjançant models de participació centrals i 

temàtics o la seva externalització participativa atenent els principis de subsidiarietat 

dins de l’operativitat dels Consells de Barri.   

 

ATÈS que tots els Consells de Barri han desenvolupat Consells de Seguretat 

on el contacte entre representants policials i veïnat permet un contacte directe i una 

interlocució ordenada. 

 

ATÈS que considerem la seguretat ciutadana com un element d’actuació 

estratègica que necessitat una planificació d’objectius, calendari i pressupost 

(memòria econòmica) a mig termini. 

 

ATÈS que qüestions com el nombre d’agents, les hores extraordinàries 

realitzades, els plusos, les categories o els quadrants no són aspectes que es puguin 

analitzar individualment i necessiten una reformulació que provingui d’una diagnosi 

que permeti centrar objectius, estratègies i accions. 

 

ATÈS que Sant Cugat ja té un Pla de Seguretat pel període 2017-2020 aprovat 

en la Junta Local de Seguretat del divendres 7 d'octubre de 2016, i que es va donar 

compte en el Ple municipal de dilluns 24 d'octubre de 2016. 

 

ATÈS que el Pla de Seguretat descriu l’actuació en els següents àmbits: el 

sistema de seguretat, el medi ambient, el civisme, la seguretat ciutadana, la seguretat 

viària i la protecció civil.  

  

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



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.12.16                    pàg. 93 

 
ESBORRANY ACTA 

PRIMER.- Desenvolupar un Pla d’actuació de la política local (Pla de gestió 

estratègica del servei) que permeti traslladar les actuacions aprovades al Pla de 

Seguretat i establir criteris de programació, actuació, funcionament, recursos 

humans, nombre d’agents, recursos materials i formatius, calendaris, procediments, 

valoració de llocs de treball, distribució de recursos i memòria econòmica plurianual 

que permeti una execució pressupostària efectiva. Aquest Pla de gestió estratègica 

haurà d’estar aprovat abans de 5 mesos des de l’aprovació de la present moció. 

 

SEGON.- Realitzar una convocatòria del Consell Local de Seguretat i 

Convivència (primera del mandat) on es doni compte del Pla de Seguretat i es 

presenti l’esborrany del pla de Gestió Estratègica de la policia local. Aquesta 

convocatòria haurà de ser prèvia a l’aprovació definitiva del Pla previst a l’acord 

primer.  

 

En aquest primer Consell també es planificarà un procés de participació 

ciutadana fonamentat en un programa de taules temàtiques per barris i unes jornades 

ciutadanes conclusives entorn el model de seguretat. Alhora considerem necessari 

conèixer l’opinió i propostes de millora dels treballadors i treballadores dels servei, 

per aquest motius el Pla de gestió estratègica comptarà amb la participació activa 

d’aquest col·lectiu.  

 

TERCER.- Concebre les jornades ciutadanes sobre model de seguretat i 

policial com una transferència i coneixement entre els responsables de seguretat i la 

ciutadania i una actuació valorativa conjunta. Considerem necessari una part 

informativa realitzada per ponents referents en la temàtica, representants sindicals 

dels agents i una part deliberativa on la ciutadania pugui opinar i aportar el seu punt 

de vista i necessitats en relació aquesta temàtica. 

 

QUART.- Incloure les conclusions de les jornades com a annex al Pla de 

Seguretat Ciutadana recentment aprovat.  

 

CINQUÈ.- Traslladar els presents acords als agents de la policia local, als 

representants dels treballadors de l’Ajuntament, a l’inspector dels Mossos d’Esquadra 

i als Consells de Barri de la ciutat. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

MES: Bé, aquesta moció no tirarà endavant, em sap greu perquè l’objectiu que 

teníem era d’aconseguir una majoria àmplia i com és evident, negociar aquesta 
moció amb l’equip de govern que és qui hauria de desenvolupar-la. Ho dic, ens sap 
greu perquè creia o crec que hi ha un camí, és una moció que no havia rebut 
esmenes i, per tant, la tradicional bona entesa que hem tingut amb la regidora crèiem 
que podia donar temps i si no hagués donat temps, perquè aquest Ple ha estat amb 
la setmana de pont per a realitzar esmenes, la podíem haver posat sobre la taula, 
sempre i quan hi haguessin hagut alguns punts a partir dels quals negociar. Entenc 
que aquesta situació no es dóna així, tal com va anar a la Junta de Portaveus i, per 
tant, el que passarem és a explicar una mica la moció amb el benentès que, la 
perdem o no, estic segur que dintre dels òrgans que s’han creat o altres que es 
puguin crear ad hoc es pugui treballar en l’àmbit de la planificació estratègica de la 
Policia Local. 

 
Mireu, aquesta és una moció i és una moció que i a més la defensa de la 

moció el que implicarà és el que entenem que la Policia Local i la seguretat, en el cas 
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de la seguretat, no hauria de ser una situació de conflictes partidista entre els 
diferents partits polítics, sinó que hauria ser una qüestió de pacte i de model de 
planificació a mig i llarg termini. En tot aquest temps el que hem vist, es parla molt de 
“necessitem X policies o 150, 170, 200, 180”, però no parlem de per què, de quina 
manera i com. I això és una qüestió que tots plegats ens hi hem posat, o alguns, ens 
hi hem posat en aquesta circumstància. El nombre de policies dintre del conjunt de la 
seguretat pública, en aquest cas de la Policia Local, és una de les dades importants, 
però n’hi ha altres, com el tema d’assistència digital en aquest cas, i l’anomenat B ig 
Data, o com li vulguem dir en la seva traducció catalana. També hi ha altres 
situacions, com els calendaris que es puguin expressar, o que es puguin realitzar 
dintre de la Policia Local, els anomenats quadrants, també les circumstàncies 
vinculades a la promoció d’aquests agents de Policia Local i, evidentment, altres, 
com la cooperació amb altres forces i cossos de seguretat de l’Estat. La nostra ciutat, 
n’hem parlat 70.000 vegades, en aquest sentit és una de les ciutats més segures de 
l’entorn i aquest és un tema que s’ha de posar sobre la taula, però també crec que 
hem de dir que la percepció de seguretat en els darrers temps ha canviat i, per tant, 
aquest llindar, que en alguns moments no semblava que hi hagués una perillositat 
respecte als ciutadans o un sentiment d’inseguretat, ha mutat. Les dades dels darrers 
mesos certifiquen una diferència respecte a robatoris o circumstàncies respecte als 
municipis de l’entorn, bàsicament fonamentada en robatoris de cotxes en 
determinades zones del municipi i també en entrades en habitatges aïllats. 
Diferència, per exemple, si agafem algun dels 2 municipis del costat, que bàsicament 
serien robatoris al carrer i en habitatges. També la conformació urbanística d’una 
ciutat també comporta aquestes situacions. Com hem vist també a la premsa i també 
als diferents Consells de Seguretat, hi ha hagut determinats robatoris lligats a bandes 
que es desplacen pel territori, com aquella que va passar a l’Avinguda Cerdanyola o 
com altres que estan passant també de manera sistemàtica al Maresme i que tenen 
el trasllat en aquestes zones. Nosaltres creiem que hi ha una oportunitat, aquesta 
moció la teníem esbossada des de feia mesos, creiem que era una oportunitat amb 
la incorporació del nou Director de Seguretat, nosaltres hi confiem, una persona que 
formava part de la Unijepol, la sectorial o on s’ajunten, on debaten i és una 
associació on hi formen part els directius i els caps de seguretat i, per tant, entenem 
que aquesta persona hi forma part o que aquest lloc de treball hi sigui, permet que es 
pogués realitzar un Pla estratègic de la nostra Policia Local. L’altre dia vèiem a la 
revista municipal que el 2019, si no m’equivoco, tindrem 120 agents i nosaltres el que 
creiem, no entrem ni favorablement ni no, el que creiem és que hem de saber per 
què són 120 o 115 o 134 i, per tant, aquesta promoció també estem parlant de diners 
i, per tant, el que considerem és que tota aquesta situació necessita una memòria 
econòmica que determini quants, com i de quina manera. Aquesta era la lògica de la 
moció, era un consens respecte fins i tot, pressupostari, sobre quines són les 
situacions econòmiques que ha de tenir una possible promoció. Com vostès saben, 
nosaltres en aquests moments, tenim 93 agents que han acabat la seva formació, 
diguem-ne, no m’ho invento jo, és el que va sortir al Consell de Seguretat del barri 
Centre Oest i també tenim altres que estan a l’Escola i que acabaran, al voltant de 6. 
També tenim uns quants que estan en segona activitat, persones que tenen una 
determinada edat o alguna situació que no els permet desenvolupar la tasca al carrer 
i, per tant, realitzen tasques administratives o el que sigui. Considerar que aquesta 
plantilla és poca o és molta ho podem fer de moltes persones, com alguns dels 
companys parlaven de ràtios o analitzant el per què, el com i altres circumstàncies. 
Nosaltres considerem que aquesta és la via més necessària i volem abordar i per 
això proposem aquesta moció com a model de seguretat del nostre partit, del nostre 
Grup municipal. Hi ha una altra situació que creiem que hem d’abordar. Els propis 
agents han de també tenir la veu en aquesta situació i, per tant, entenem que el 
Pacte de Condicions de Treball vigent és important. Em deixo la segona part pel torn 
de reparacions, de rèpliques, no hi ha haurà reparacions perquè segur que ho seran. 
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. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Siempre los temas de 

seguridad suelen ser polémicos. La sensación de inseguridad es una de las cosas 
que más perturba a los ciudadanos y como más perturba a los ciudadanos más se 
refleja en los grupos políticos. Tenemos una tradición de no trabajar la seguridad 
desde la prevención sino desde la cura de lo pasado ya. Yo estoy muy de acuerdo 
con muchos analistas que cuando hablan del tema de seguridad dicen no es más 
necesario más agentes sino agentes mejor preparados. En nuestra ciudad tenemos 
un problema, cuando por ejemplo hay un robo, que después llega la Policía Científica 
y muchas veces esta Policía Científica no alcanza a entender la magnitud o a 
trabajar las magnitudes o los casos necesarios, por ejemplo, de cara a los seguros 
privados, y muchas veces esto hace que inclusive la gente llegue a falsear las 
pruebas con las cuales trabajan los policías, porque se encuentran desamparados, 
ya no estoy hablando sólo de Policía Local. Creo que esta moción es positiva porque 
pretende comenzar a desarrollar aportaciones al Plan de Seguridad. Creo que 
mejora procedimientos de cara a que obtengamos más información, más precisa, 
que también se incluya información transversal, que va a los Consejos de Barrio. El 
mes pasado se trajo aquí una moción, la traje yo, que quería abarcar desde un punto 
específico y de la seguridad el ocio. Yo creo que también como muchas de las 
mociones de hoy se retiró, pero creo que esta moción en lo global también sería muy 
valiosa para seguir trabajando ese camino que puede ser la Policía de cercanía, que 
es al fin y al cabo la que se encarga del ocio y de las mil cuestiones que se dan a 
diario en la ciudad. Por eso no me extiendo más y el voto será favorable. 
 

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

Bueno, lo primero que voy a hacer es decir que no vamos a votar a favor y que 
espero que no se molesten por ello y nos hagan gestos raros. Ahora, bueno, ERC 
presenta esta moción, bienvenidos al club si les preocupa la seguridad. Hace 
escasos meses no les preocupaba a pesar de que era un problema, incluso mayor, 
porque los últimos datos parece que han reducido los delitos en los últimos 3 meses. 
O sea, era mucho más problema hace 6 meses, cuando se debatió o se debatieron 
otras mociones sobre el tema que hoy. Por lo tanto, bueno, bienvenidos al club, 
aunque tarde. En aquel momento decían que no hacía falta hacer nada con la Policía 
Local, prácticamente como si todo fuera perfecto. Ahora sí, ahora parece que hace 
falta un modelo y que además conlleve muchas medidas para poder establecer un 
servicio de seguridad mucho mejor del que tenemos hasta ahora. Pues no estamos 
de acuerdo, desde el Gobierno municipal se están haciendo cosas, aunque nosotros 
pensamos que son insuficientes. Se repite mucho aquí que no por más policía 
tendremos más seguridad, sino que la Policía tiene que estar mejor, tiene que ser 
más efectiva. Bueno, yo creo que los agentes que tenemos son bastante efectivos, a 
pesar de los medios de los que carecen y que falta más Policía. Y además no 
estamos de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen aquí, a pesar de que con 
otras sí, porque cuando dicen en el Atès 8 “garantir un model de seguretat preventiu, 
enlloc de reactiu”, pues estamos totalmente de acuerdo. Nos gusta mucho que digan 
esta frase porque efectivamente hay que hacer un modelo de seguridad preventivo y 
no reactivo. El reactivo tiene que ser efectivo también, por supuesto, pero el 
preventivo es indispensable para que haya menos robos. Y con respecto a la 
propuesta de los procesos de participación ciudadana, a pesar de que estamos muy 
a favor de la participación ciudadana, pero es que en este caso ya hay Consells de 
Barri donde hay Taules de Seguretat, en las que ya se tramita todo esto y cualquier 
ciudadano puede hacer las propuestas que quiera, incluso en su momento ya se 
decía que era eminentemente ciudadano y no político esas mesas de trabajo, por lo 
tanto hoy cualquiera puede hacer las demandas y se pueden transmitir al Consejo de 
Barrio y desde el Consejo de Barrio al equipo de Gobierno. Por lo tanto, entendemos 
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que abrir procesos participativos en cuanto a la seguridad pues no hace ninguna falta 
puesto que ya sabemos que mucha gente demanda más seguridad.  
 

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

disculpin. De les seves  primeres paraules pensava que retiraven la moció i que feien 
una presentació de la moció i després la retiraven per poder-ne parlar. Disculpin si els 
he ofès. Home, jo crec que és una moció que podria haver estat bé, com saben, el 
nostre partit va estar anys i panys sol·licitant el Pla Local de Seguretat i finalment 
vàrem tenir el Pla Local de Seguretat. Un cop el vàrem tenir, se’ns va fer una 
presentació en una Comissió Informativa específica, presentant el Pla Local de 
Seguretat. Home, jo crec que és una moció extemporània, que no toca ara. En tot 
cas, si quan poséssim aquest Pla Local de Seguretat veiéssim en mig any que no 
s’ha desenvolupat res, podríem tornar-ne a parlar. O al contrari, si abans que sorgís 
el Pla Local de Seguretat no haguéssim tingut el Pla doncs vindria a peu. Creiem que 
és una moció d’aquelles que es posen una mica, allà en cunya, perquè ara, 
sincerament, ho crec sincerament i ja saben vostès que jo amb els temes de 
seguretat m’hi poso i estic avesat. Sí que hi ha una cosa que estem d’acord que és 
amb el Consell de Seguretat. Nosaltres creiem que s’hauria d’haver reunit només 
iniciat el mandat, almenys per presa de contacte, iniciar aquest Consell Local de 
Seguretat. Però també ens fem el càrrec i ens fem el càrrec perquè hi ha hagut 
canvis a la Direcció Política d’aquest àmbit de treball i també canvis en la Direcció de 
Serveis i, per tant, tot això costa engranar-ho, primer el responsable polític n’era un, 
al cap d’un temps va canviar, vàrem elegir un Director nou del Servei i que, per tant, 
això costa, però entremig es va fer feina i se’ns va poder presentar el Pla Local de 
Seguretat. També hi trobo a faltar en aquest Pla Director, en tot cas, que no hi posi 
un cert èmfasi en la mancança de recursos o més que mancances amb quins 
recursos hauríem de disposar per fer tot aquest desplegament. Bé, com saben, el 
model del PSC de Policia Local no és el que hi ha actualment, nosaltres ho hem dit 
sempre i ho portem en els nostres programes electorals, que hauríem de tenir una 
certa descentralització i a certes unitats permanents en els barris, és un model que 
contrasta amb el seu, no passa absolutament res, però que tampoc no hi podem 
donar suport, sempre ho hem dit i, per tant, des d’aquesta perspectiva nosaltres no hi 
donarem suport en aquesta moció en cas de que s’acabi votant.  
 

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

A nosaltres ens sembla una moció que és molt adient, que intenta tractar la seguretat 
com un tema que va més enllà de l’acció policial i, per tant, hi donarem suport. 
Nosaltres creiem que la sensació de seguretat i el nivell de seguretat d’una ciutat, a 
banda de ser una qüestió molt subjectiva, és un resultat de molts factors, no només 
del nombre d’efectius policials i creiem que tractar tots aquests factors de manera 
conjunta, i sobretot des d’un punt de vista participatiu és la millor manera i, per tant, 
ens agradaria que s’acabés aprovant, tot i que sabem que no passarà. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, de 

nuevo, dar la bienvenida a los señores de Esquerra Republicana a la preocupación 
por la seguridad de nuestra ciudad, vemos que después de un año enseñándole 
estadísticas como estas, que no son sensaciones, son datos objetivos en los que 
pone que en Sant Cugat se ha incrementado un 67% el número de asaltos a casas, 
pues yo creo que ya era un momento que ustedes también se preocuparan de sus 
ciudadanos, porque creo que también les asaltan. Quisiera, de todas maneras, 
leerles un pequeño fragmento que he sacado del documento oficial de la Policía 
Autonómica de Catalunya y son las competencias de la Policía Local y creo que no 

las tienen muy claras. “Uno: regular y ordenar el tráfico dentro del término municipal 

así como las funciones como Policía Judicial en este ámbito. Dos: controlar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o ordenanzas dictadas por la Administración 
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Local. Tres: participar en las funciones de Policía de seguridad ciudadana y orden 

público de acuerdo con lo que decida la Junta Local de Seguridad.” Es decir, no es 

una policía privada que podamos hacer con ella lo que queramos. Nosotros, ya lo 
comentamos hace cosa de medio año que era muy complicado llevar seguridad 
desde la Diputación y que preferíamos a alguien que estuviera aquí metido. Por este 
motivo nosotros dimos apoyo a la persona que actualmente está ocupando el cargo, 
el Sr. Jaume González, que estará dando mejores o peores resultados, pero que de 
momento tiene nuestra completa confianza, es decir, yo creo que durante un período 
de X meses nosotros esperaremos a los resultados y confiaremos que los dé, de un 
profesional que ha sido contratado para este fin y que según su currículo está 
capacitado para hacerlo. Si en el lapso de un tiempo determinado el Sr. Jaume 
González no consiguiera los resultados para los que se le ha contratado pues 
entonces seremos los primeros en pedir su dimisión. Hay cosas que están muy bien, 
de verdad, Sr. Villaseñor, hay cosas que estamos de acuerdo con esta propuesta, 
pero no es el momento y creo que no es correcto presentarlo en este momento. 
Votaremos en contra.  
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: El 

nostre posicionament serà a favor, contra el que pugui semblar. Entenem que la 
seguretat és un tema que requereix ser repensat de manera periòdica, en tant que 
requereix de consensos amb la ciutadania, que cal renovar, com cal renovar 
qualsevol pacte social. Les dinàmiques socials d’una comunitat canvien i la seguretat 
requereix de la complicitat dels ciutadans per a que la part més perceptiva, la que 
està més vinculada a la subjectivitat se situï en un llindar gestionable socialment. Tot 
i així de la moció que ens presenten no compartim la part discursiva d’algun dels 
atesos, concretament l’atès 4, per una qüestió purament o potser estètica, però 
també ètica, entenem, ja que fa referència a la reducció de gran part dels delictes 
que en el text vincula majoritàriament a la misèria i a la manca d’oportunitats, però si 
obrim el focus de la mirada sobre l’acció delictiva fàcilment podríem veure una altra 
delinqüència, la que és coneguda com de “guant blanc” i que en aquest país està 
molt vinculada a la corrupció i que té el seu lloc en qualsevol anàlisi descriptiva de la 
delinqüència. En qualsevol cas, compartim i és el que ha pesat a l’hora de 
posicionar-nos en relació a aquesta moció, la proposta de l’aposta per la participació 
ciutadana a l’hora de debatre sobre el model de seguretat, una participació que 
hauria de basar-se en la informació i el diàleg, entre la ciutadania i els agents socials 
implicats i que posés en valor aquelles polítiques públiques orientades a la prevenció, 
però no compartim el que apunta el Sr. Benejam, quan diu que en els Consells de 
Barri ja es parla d’això. Els Consells de Barri sí que a les comissions de seguretat hi 
ha coses que es vinculen cap allà, però em penso que el que està aquí proposant la 
moció va bastant més enllà d’això, d’unes jornades ciutadanes sobre el model de 
seguretat i policial, coses que evidentment no es poden discutir tal i com estan 
configurats els Consells de Barri, en les comissions de seguretat.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA: Nosaltres ja vàrem anunciar que votaríem en 

contra d’aquesta moció perquè la veritat, amb moltes coses que es comenten no les 
compartim, amb altres sí, ens ho prenem amb un to positiu, perquè la seguretat és 
un tema que ens preocupa a tots, podem investigar, podem parlar, podem dialogar 
entre tots, o fer reflexions sobre la taula per mirar de veure quines són les 
mancances que trobem, però tal com està presentada la moció i així vaig intentar 
transmetre-ho i és cert que hem tingut poc temps i potser amb més temps, però és 
que de veritat que haguéssim fet esmenes a quasi tota la moció. Pensem que és 
molt ambiciosa i en aquest sentit és correcta, però toca tants aspectes que una mica 
recollint intervencions de tots els companys, acabem d’aprovar en el Ple d’octubre, 
és a dir, fa un mes, no arriba a dos, el Pla Local de Seguretat, vàrem explicar a la 
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Comissió Informativa específica i també quan explicàvem el Pla que ara això s’ha 
d’anar concretant en uns objectius i no ens agrada, entre altres coses, perquè 
sembla una mica que treballem improvisant pel que fa a la seguretat, cosa que vull 
pensar que no és el que volia dir la moció, però jo en algun moment ho he entès. Pel 
que fa a l’atès número 4, jo també el tenia apuntat perquè penso que és fort que no 
creiem que la delinqüència tingui un caràcter determinista vinculat a la misèria, que 
evidentment tots sabem que es poden donar circumstàncies, però no ho entenem 
així, parla de temes com si la nostra Policia, la Policia Local, com han comentat 
també altres regidors, té les competències que té. Estem treballant, pensem que és 
una Policia de proximitat, pensem que no és una Policia repressiva, sinó que és una 
Policia que en principi està per ajudar als nostres ciutadans, a mantenir la ciutat en 
ordre, això no vol dir que si algú s’ho salta pugui fer, però es barregen temes de 
seguretat, de Big Data, de delinqüència, pensem que som una Policia preventiva, 
que no només anem a toc de pito quan passa, sinó que evitem que molts delictes es 
produeixin gràcies a l’actuació planificada que evidentment es fa, perquè com 
comprendran això no es pot improvisar, millorar, debatre-ho, totalment d’acord i 
penso que cap aquí hem de tirar. Convocarem el Consell Local de Seguretat, però no 
perquè ho digui una moció, sinó perquè ens toca fer-ho. El que hem volgut és 
esperar a tenir el Pla Local de Seguretat aprovat, que recordo que el vàrem aprovar 
en el Ple d’octubre i a poder desenvolupar i concretar una mica per poder-ho 
presentar i així ho vàrem dir en les reunions que faríem. Ha passat un mes i mig, és 
cert que no hem tingut temps de fer-ho, però evidentment és un tema que s’ha de fer. 
També vull aprofitar, ja que es parlen d’aquests temes, per posar en valor la feina 
que fa la Policia Local de la nostra ciutat, perquè penso que només a vegades 
parlem o tenim una visió que no són professionals, són treballadors de l’Ajuntament, 
ens ajuden a tenir una ciutat on ens podem moure en una situació segura i de 
convivència que la majoria dels veïns i veïnes, gràcies a aquesta proximitat, molts 
coneixen el nom del policia que hi ha a la seva zona. Intentem anar-la especialitzant 
en altres i penso que també s’ha de posar en valor. Que ev identment si no existís la 
delinqüència i si no hi haguessin delictes, no caldria Policia, però penso que tenim 
sort i hem de posar en valor la Policia de la nostra ciutat, que està sobretot per fer-
nos sentir segurs i acompanyar-nos amb una ciutat més cívica i segura, que és el 
seu objectiu principal. Votarem en contra, moltes gràcies. 
 

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

MES: En primer lloc, agrair als dos Inspectors de Policia que han realitzat 

conjuntament amb nosaltres aquesta moció i que ens estan escoltant. Jo sé 
perfectament que això, d’una manera o altra, es tirarà endavant i és part de la tasca 
que es realitzarà des de la Direcció, perquè és la base de qualsevol Pla de Policia 
que es realitza a tot arreu, i que segurament ja venia d’un Pla anterior. Si veuran la 
diferència de tot en la moció com en la intervenció respecte a altres debats que s’han 
fet sobre Policia Local i aquest era un dels nostres objectius. Nosaltres entenem que, 
per exemple, hi ha temes com el Conveni de Treballadors, algú ens pot dir és que 
vostès no han d’entrar en el tema de conveni regulador dels treballadors de la Policia 
en aquest cas, nosaltres entenem que hi ha qüestions que sí que s’ha de tocar, s’ha 
de tocar plusos de permanència, altra no permanència. Nosaltres el que volem 
intentar posar sobre la taula d’aquesta moció és que el model de seguretat local a 
Sant Cugat ha de ser fruit d’un pacte de seguretat, ha de ser fruit d’un pacte que no 
depengui dels Governs, ni de les circumstàncies, ni de les pujades o baixades que hi 
hagin als robatoris i que això impliqui declaracions o contradeclaracions, entenem 
que ha de ser un pacte basat en aspectes objectius i sobretot que no ha de formar 
part de l’arena política i de tirar-nos els trastos els uns als altres. Aquest era l’objectiu 
de la moció. Sabia perfectament que els companys del Partit Popular i C’s no ens 
votarien, bàsicament perquè suposo que no hem posat que ha d’haver els Policies 
que marca la ràtio, però no ho podíem fer perquè això venia després de l’anàlisi. Si 
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recordaran, hi ha un Pla de Seguretat que marca les circumstàncies generals a partir 
de les quals s’ha de fer les diferents actuacions, per exemple, bàsicament el Pla 
Estratègic Local, que el que hauria de determinar és com, de quina manera, i quants 
diners posem als diferents anys. Aquest era l’objectiu. Insisteixo, no ens ho hem 
inventat nosaltres, això és la manera lògica de funcionar, que entenc com que a la 
Policia Local hi ha professionals és el que es farà. Si em permet Sra. Paraira, el que 
sí, anava a dir la frase “no li permeto”, però queda massa forta, home, nosaltres no 
hem posat en qüestió la professionalitat de la Policia i li agrairia que no donem la 
volta per aquí i també ho ha dit algun altre regidor. En tot cas, la nostra era una 
proposta en positiu, que insisteixo, la faran, perquè és el que els toca i han de fer. En 
tot cas, en el Consell de Seguretat en parlarem i la nostra defensa serà aquesta. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       9 (CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

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

Abstencions:      0  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Abans de continuar amb la propera moció, 

voldria demanar el màxim de respecte els uns als altres, perquè m’han comunicat 
que hi ha hagut un membre o una membre del Consistori, que ha fet un gest 
despectiu a un dels altres membres, un gest amb la mà, és un gest que no té un nom 
concret en català, podríem dir que en català seria com si l’hagués enviat a fregir 
espàrrecs, o fer la figa i demano que això no torni a passar en el plenari. Crec que els 
implicats ho han entès perfectíssimament. Passem a la següent moció.  
 

26.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER AL FOMENT DEL 
COMERÇ JUST I DECLARAR SANT CUGAT CIUTAT PER AL COMERÇ JUST. 

 

ATÈS que la globalització ha pres el relleu del colonialisme mantenint i 

accentuant les relacions politicoeconòmiques de dominació, dependència i explotació 

entre països de la perifèria (sud) i països del centre (nord) que generen desigualtats 

socials, econòmiques i mediambientals estructurals. Així ho evidencia l’extracció de 

Coltan a la República Democràtica del Congo, el programa ATALANTA de la Unió 

Europea, els monocultius d’oli de palma d’Unilever... entre tants altres exemples.  

 

ATÈS que el comerç internacional juga un paper rellevant en aquest sistema 

de desigualtat en tant que multinacionals aprofiten la globalització per a deslocalitzar 

els sistemes productius a països de la perifèria (sud) amb regulacions més laxes pel 

que fa al medi ambient, als drets humans, drets laborals, les desigualtats de gènere, 

la pressió fiscal... per a extreure plusvàlues més generoses i més rendiment 

econòmic.  

 

ATÈS que el comerç just és un sistema comercial solidari i alternatiu al 

convencional que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la 

pobresa. Es constitueix com a un moviment internacional format per organitzacions 

del Sud i del Nord amb l’objectiu de millorar l’accés al mercat dels productors més 

desafavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional que consoliden la 

pobresa i la desigualtat mundial. 

 

ATÈS que el moviment de comerç just comença entre els anys 40-50 als 

Estats Units on es desenvolupen les primeres iniciatives amb Ten Thousand Villages 

(Self Help Crafts), el 1964 arriba la primera iniciativa de comerç just a Europa, al 
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Regne Unit, via l’ONG Intermón Oxfam i el 1968 als Països Catalans via l’ONG 

SETEM. 

 

ATÈS que, segons dades d’Eurostat, l’Estat espanyol és el tercer estat 

europeu amb menys despesa anual per habitant en productes de comerç just. Essent 

la despesa anual de l’Estat espanyol en productes de comerç just de 0,71€ per 

habitant quan la mitjana de la Unió Europea de 10,74€. 

 

ATÈS que les organitzacions WFTO (World Fair Trade Organization) i Just 

IDEAS atorguen la titulació de “Ciutat pel comerç just” en complir cinc criteris: 

 

1. Aprovació, per part de l’Ajuntament, d’una Resolució favorable al Comerç Just i al 

consum d’aquest tipus de productes. 

2. Oferir productes de comerç just en cafès, restaurants i botigues de la ciutat. 

3. Compromís del sector privat i organitzacions introduint aquest tipus de productes 

en el seu consum intern. 

4. Comunicació i sensibilització a la ciutadania a fi i efecte de poder-la implicar al 

màxim en el comerç just. 

5. Creació d’un grup de treball que coordini el programa. 

 

ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució (285/V) de 

suport al comerç just i solidari el 3 d’abril de 1997 on s’instava al Govern espanyol a 

(1) atorgar una atenció especial als programes dirigits a promocionar el comerç just i 

solidari, en el marc de la seva política de cooperació per al desenvolupament; (2) 

establir relacions de cooperació amb empreses de comerç just i solidari, fundacions, 

organitzacions no governamentals i altres organitzacions que desenvolupin projectes 

en aquest camp, per a estudiar aquestes iniciatives a Catalunya, per a estimular-les, 

si escau, i participar en la sensibilització de la societat pel que fa al comerç just i 

solidari; i (3) posar en marxa les recomanacions de la Resolució sobre comerç just i 

solidari, aprovada pel Parlament Europeu el 19 de gener de 1994. 

 

ATÈS que la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica està formada per 

administracions públiques catalanes que volen prendre mesures per a lluitar contra 

l’explotació laboral de les persones treballadores dels països empobrits a través del 

seu consum i les seves compres. 

 

ATÈS que ajuntaments d’arreu dels Països Catalans, com ara Igualada, 

Esplugues, Castellar del Vallès, Maó, Mollet del Vallès, Gandia, Sitges, Manacor, El 

Prat de Llobregat, Ciutadella, Benimaclet, Sant Boi, Inca, Sant Adrià del Besòs, 

Algemesí, Gavà, Llucmajor, Badalona, Palma, València ciutat, Terrassa o Barcelona 

entre d’altres, estan fent passos cap a l’adopció del comerç just en tots els àmbits 

possibles a través de la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica, la Xarxa de 

botigues de Comerç Just de Mallorca i la Coordinadora Valenciana d’ONG. 

 

ATÈS que Sant Cugat compta amb una gran riquesa associativa que en l’àmbit 

del comerç just es concreta amb la presència d’entitats com Intermón Oxfam o Xarxa 

de Consum Solidari entre d’altres. 

 

ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat ja compta amb màquines acreditades 

per SETEM amb cafè de comerç just.  

 

ATÈS que el Ple municipal del 17 de maig de 2004 va aprovar per unanimitat 

la moció del grup municipal d’ICV-EA per l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat a 
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la Jornada de comerç just i que després de 12 anys de la seva aprovació encara no 

han estat desenvolupats i aplicats tot els seus acords.  

 

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

 

PRIMER.-  Elaborar un pla municipal, abans de finalitzar l’any 2017, que 

englobi el conjunt de polítiques i mesures per tal de promoure i estimular l’ús de 

productes de comerç just i implementar de forma efectiva el comerç just als serveis i 

dependències municipals i a tots els equipaments de titularitat municipal. Aquest pla, 

entre d’altres, ha d’incloure les següents mesures: 

  

• Realitzar una campanya d’informació i sensibilització, en col·laboració amb les 

organitzacions no governamentals que impulsen el comerç just, al personal 

municipal, el conjunt de la ciutadania i els comerços de la ciutat.  

• Inserir en els plecs de condicions als concursos públics d’adjudicació de serveis 

clàusules favorables al comerç just, especialment en els àmbits de cafeteria, 

màquines expenedores i restauració. 

• Introduir criteris ètics favorables al comerç just en les compres que realitza de forma 

directa l’Ajuntament de Sant Cugat, així com també la inclusió de criteris socials i 

mediambientals. 

• Estudiar la viabilitat d’apostar per alternatives de comerç just per a material tèxtil 

promocional (samarretes, bosses, regals institucionals...). 

• Prioritzar iniciatives de comerç just en les convocatòries de subvencions destinades 

a implementar les polítiques de cooperació al desenvolupament. 

• Vetllar per la presència de paradistes que tinguin en compte criteris de comerç just i 

que n’ofereixin productes de comerç just a les diferents fires i mercats que es 

desenvolupen al municipi. 

 

SEGON.- Donar suport a totes les iniciatives que es desenvolupin a Sant 

Cugat en la promoció i l’estímul del comerç just.  

 

TERCER.- Estudiar la viabilitat d’adherir-nos a la “Xarxa Catalana per la 

Compra Pública Ètica”, i adherir-nos-hi en cas que sigui possible, per tal de treballar 

conforme les condicions que proposa la World Fair Trade Organization per esdevenir 

una ciutat pel comerç just.  

 

QUART.-  Comunicar els següents acords a Intermon Oxfam, SETEM, World 

Fair Trade Organization i la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 

Aquesta és una d’aquelles mocions que ens sap greu que no hagi pogut arribar en 
aquest plenari com a moció institucional, creiem que podia perfectament ser una 
moció institucional, almenys si fem referència a la votació que hi ha hagut fa una 
estona, aquí en el plenari, en referència al Pla Director de Cooperació. Parlant del Pla 
Director de Cooperació, parlàvem dels 17 objectius de l’ONU pel 2030 que hem 
incorporat i entre els quals també hi ha el comerç just. Per tant enteníem que era una 
moció que hauria pogut arribar amb el suport unànime dels membres del Consistori. 
Malgrat això, no ha estat així. Hi ha alguns grups municipals que no ho veuen clar i 
no ho veuen clar pel cost econòmic que això pugui suposar, és a dir, que quan 
passem de les declaracions merament, quan passem de les paraules merament 
declaratives i ens anem a continguts reals i aplicar coses concretes que acabin de 
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debò revertint a fer realitat allò que hem proposat, doncs aquí sí que el cost 
econòmic acaba pesant més que no pas complir. Parlo pel grup de C’s, 
especialment, que en Comissió Informativa i Junta de Portaveus va dir que 
s’abstindria, ho dic per demanar-li ja d’entrada abans de començar que, per 
coherència amb el vot que han tingut quan hem votat el Pla de Cooperació, voti 
favorablement la moció. 

 
Dit això, aquesta és una moció que nosaltres creiem que és ambiciosa. El que 

pretenem és incorporar el comerç just en tota l’estructura municipal, en tot allò que fa 
l’Ajuntament, és a dir, volem que Sant Cugat pugui ser considerada una ciutat per al 
comerç just d’acord amb l’Organització Mundial per al Comerç Just i d’acord amb 
aquesta organització estableix una sèrie de requisits el primer dels quals és 
l’aprovació d’una resolució favorable en la línia de la moció que presentem, però a 
partir d’aquí cal realitzar més accions i és aquí on nosaltres creiem que per arribar a 
assolir aquest objectiu de Ciutat per al Comerç Just, el que hem de fer és aprovar un 
Pla municipal específic que incorpori totes aquestes accions i, per tant, que 
l’Ajuntament acabi sent un exemple per a tota la ciutadania, per a tots els 
consumidors, per a que acabem entenent que quan comprem un producte, més enllà 
de que el millor preu no sempre és el preu més barat, no sempre és el preu més baix, 
sinó que el millor preu és aquell que prèviament ha incorporat una sèrie de valors, 
una sèrie de drets, com pot ser protegir els drets humans, i especialment els drets de 
les dones i els infants, com pot ser garantir unes condicions de producció que 
respectin els 8 convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball i, per 
tant, parlem també de drets laborals i d’un salari digne, com pot ser el respecte al 
medi ambient o un comerç transparent, és a dir, que ens permeti conèixer tota la 
cadena d’abastament que s’ha produït des que un producte es produeix fins que 
arriba al consumidor i finalment, doncs que fomenti també el desenvolupament dels 
països empobrits. Creiem que com a consumidors els ciutadans tenim molt a dir i 
molt a fer quan comprem i molts de nosaltres ja ens ho apliquem i no només tenim 
en compte el preu més baix quan comprem i creiem que l’Ajuntament també ha 
d’actuar en aquesta línia i d’aquí que demanem que s’insereixi en els plecs de 
condicions dels concursos públics d’adjudicació de serveis clàusules favorables al 
comerç just, que s’introdueixin criteris ètics favorables al comerç just en les compres 
que realitzi l’Ajuntament i un llarg etcètera d’accions que creiem que han d’anar en 
aquesta línia. Dir que és una moció ambiciosa que pretén un pla que de debò sigui 
realitzable i, per això, ens hem assegut amb la Regidora de Comerç, que ens va 
presentar unes esmenes inicials a tractar-les amb ella, havent-les analitzat 
prèviament també amb els tècnics de la casa, hem arribat a un consens i agrair que 
les esmenes que arriben avui al plenari per part del grup del Govern són 
consensuades, demanem el vot favorable a aquestes esmenes, demanàvem més 
termini per poder implementar aquest pla municipal. Doncs endavant, si en un any, 
que és el que nosaltres proposàvem, no n’hi ha prou, i ha de ser un any i mig, doncs 
que sigui un any i mig, però que de debò ens hi posem i complim. Res més, gràcies i 
tornar un moment al punt inicial i demanar coherència als grups que han votat a favor 
del Pla de Cooperació per a que també votin aquesta moció.  
 

ESMENES DE CONVERGÈNCIA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA PRESENTA A 

LA MOCIÓ D’ERC-MES PER AL FOMENT DEL COMERÇ JUST A SANT CUGAT I 

PER DELCARAR SANT CUGAT CIUTAT PER AL COMERÇ JUST. 

 

ESMENA 1 

 

Després de l’Atès 8 afegir-ne dos de nous amb el següent redactat: 
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Atès que des de l’àmbit de compres de l’Ajuntament de Sant Cugat es va participar 
en unes jornades organitzades per la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica, en 
què es va parlar, entre altres, sobre com evitar comprar roba provinent de països on 
no es compleixen els drets laborals. Es va explicar que l’única manera és comprant 
directament als fabricants i evitant així els intermediaris que importen des d’aquests 
països mitjançant subcontractacions. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de Sant Cugat, en l’actualitat les compres es fan 
mitjançant contractes menors, i existeix una previsió de fer una licitació general amb 
el compromís d’incorporar les recomanacions de la Xarxa Catalana per la Compra 
Pública Ètica.  
 

ESMENA 2 

 

Afegir dos nous atesos després de l’atès novè amb el redactat següent: 

 
Atès el nou Pla Director de Cooperació que l’Ajuntament de Sant Cugat està 
desenvolupant, i dins els objectius de desenvolupament sostenible que s’emmarquen 
dins d’aquest Pla s’hi assenyalen entre altres: 
 

 Adoptar mesures immediates i eficaces per eradicar el treball forçat, posar fi a les 
formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i 
l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la 
utilització d’infants soldats, i, a tot tardar el 2025 posar fi al treball infantil en totes 
les seves formes. 

 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a 
totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular. 

 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de 
conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals. 

 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible. 
 
Atès que El nou Pla Director assenyala com a Objectiu estratègic: Desenvolupament 
econòmic local. Del que es desprèn l’objectiu estratègic: Promoció d’iniciatives 
econòmiques sostenibles i alternatives al model dominant, que alhora recull entre 
altres accions: recolzar iniciatives de comerç just i consum responsable. 
 

ESMENA 3 

 

Al final del paràgraf de l’atès desè afegir: 

 
, així com les cooperatives de consum ecològic com la Civada, el Cabàs i l’Ortiga. 
 

ESMENA 4 

 

Modificar el redactat de l’atès onzè per: 

 
Atès que en algunes dependències municipals hi ha algunes màquines acreditades 
per SETEM amb cafè de comerç just, i existeix la previsió per treure concurs, en 
aquest sentit, per a tots els edificis municipals, tenint en compte per tant el criteri de 
comerç just. 
 

ESMENA 5 

 

A l’acord primer proposem: 
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Substituir abans de finalitzar el 2017 per: durant el proper any i mig. 
 

ESMENA 7 

 

A l’acord segon canviar el donar suport per: incrementar el suport. 

 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES CONVERGÈNCIA 

 

. REGIDORA SRA. MAYTE PÉREZ, EN NOM DE CONVERGÈNCIA: 

Veritablement ens hem volgut sumar a la moció d’ERC-MES. Hem aportat unes 
esmenes ja que hem vist que s’estan fent coses a nivell ajuntament ja. Esperem que 
els altres grups acceptin les esmenes, són esmenes en clau positiva de les coses 
que s’estan fent. Agrair a la Susanna Pellicer també la seva explicació i al seu equip 
de les coses que ja estem fent i amb el permís de tots vull llegir molt breument què 
és el comerç just, perquè a vegades no tenim molt clar què és el comerç just i crec 
que aquesta definició queda molt clara. Diu que el comerç just és una relació 
comercial basada en el diàleg, la transparència i el respecte mutu que busca una 
major igualtat en el comerç internacional, contribueix al desenvolupament sostenible, 
proporcionant millors condicions comercials i assegurant que els seus drets, als 
productors i treballadors marginats, especialment en els països del Sud. I breument 
els decàlegs que proposen és que hi hagi salaris i condicions de treball dignes 
respecte als drets laborals, transparència de preus i bestreta en el pagament dels 
productes, compromisos comercials a llarg termini, absència d’intermediaris 
especuladors, absència d’explotació infantil, igualtat entre homes i dones, 
organitzacions productives democràtiques i participatives, beneficis destinats a 
millores socials de la comunitat, respecte pel medi ambient i aposta per la producció 
ecològica, productes d’alta qualitat i informació al consumidor sobre l’origen i les 
condicions de producció. Degut a tot això, estic convençuda que aquesta és una 
moció interessant. Nosaltres ja com Ajuntament estem apostant per això, però potser 
sí que encara es pot acabar de fer una mica més. Quant als acords que es proposen 
estaríem més o menys d’acord amb tots i alguns, com pot ser per exemple la 
campanya d’informació i sensibilització pels comerciants que així ho desitgin sabeu 
que no podem obligar als comerciants a que portin aquest model, però sí que els 
podem incentivar i explicar què és el què suposa. També el tema del plec de 
condicions del concurs públic també creiem que nosaltres com administració som els 
primers que hem de donar exemple, i ja ho estem fent amb les màquines 
expenedores de cafè i amb altres temes, temes de criteris socials i mediambientals 
sobretot ho estem portant endavant. Després en quant a una cosa que proposen de 
les fires també nosaltres estem d’acord, inserirem a les clàusules que posem que 
pugui tenir algun punt extra qui aporti coses en referència al comerç just i després a 
l’acord 2, més que donar suport és que el continuarem donant, perquè ja ho estem 
fent. De fet, a la Plaça de Quatre Cantons, com segurament molts haureu vist, un cop 
al mes es posa la parada d’Intermón Oxfam i bé, intentarem encara fer més 
propostes i això, estudiar la viabilitat a la Xarxa Catalana. Llavors, demanem el vot 
positiu en les esmenes. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Gracias a ERC-MES por 

haber traído esta moción sobre el comercio justo a nuestra ciudad. Decirles que el 
acuerdo primero y el acuerdo segundo abren de forma clara la posibilidad de nuevas 
vías de comercio justo para la ciudad de Sant Cugat y es que en ese otro mundo, en 
el Tercer Mundo, los campesinos cada vez comienzan a tener más noción o más 
conciencia de lo que es darle el valor añadido o la denominación de origen a sus 
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productos, con lo cual es una corriente totalmente sana, totalmente actual la que 
trata de reforzar esta moción. Hoy en día, organizaciones como Intermon-Oxfam, se 
verán gratamente desbordadas por la semilla de lo que un día ayudaron a sembrar 
en Europa, porque como les decía, es la forma de como los campesinos ven en el 
Tercer Mundo sus productos, es esta forma la que comienza a cambiar, cuando los 
campesinos ven que sus productos tienen salida, se fomenta la cooperativa, esto 
reduce los precios de exportación, de embalaje, reduce los abusos de las grandes 
intermediarias y lo que facilita mucho más el comercio justo. Si en este momento una 
ciudad de Perú, del Congo, se da cuenta que puede sembrar y exportar sus 
productos a una ciudad que favorece, como Sant Cugat, como Barcelona, eso de 
verdad a ellos los incentiva o sea ellos van a ir directamente donde tengan el poco 
crédito, el oficial de crédito o prestar dinero para poder incentivar sus productos y no 
tenerlos que malvender. Lo que no cambia nada un poco es la política global de la 
Unión Europea, esa política que destruye las economías locales haciendo que a 
través de la sobredimensión de las subvenciones haya sobreproducción en la Unión 
Europea y se exporten productos verdaderamente baratos que acaban con los 
comercios locales. Muchas veces estos productos entran con acuerdos más grandes 
escondidos en una especie de Caballo de Troya, que son grandes ayudas al 
desarrollo, pero lo que se quiere hacer aquí desde la ciudad es lo contrario, o sea, 
esta es la visión real. Me dice que vaya acabando. Sant Cugat se encontrará muy 
cómoda con esta moción, sobre todo mientras esté impulsando hermanamientos con 
ciudades como Cotacachi en Ecuador, que tienen grandes planes de futuro en estas 
áreas y también un pequeño añadido que me pareció interesante exponerlo el día de 
hoy, de lo que decía la Sra. Regidora, de lo del comercio justo, a veces podemos 
definir las cosas por lo que no lo son, y podemos definir el comercio justo por su 
contrario, por lo que es el comercio injusto. Tenemos, por ejemplo, el gran caso del 
TTIP, o del TLC que se está firmando con Colombia, Perú y Ecuador, que al contrario 
de lo que es esta moción, intentan ya importar, inclusive, productos como son 
derivados o primates vivos, ballenas. Bueno, yo sé que los señores del PP no tienen 
ningún problema con las ballenas, por lo que dice su publicidad, pero se están dando 
a marco global, se están dando estas situaciones. Entonces me parece una 
excelente moción y que pondrá un poco de justicia en este planeta. 
 

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

breu, perquè jo crec que s’han donat explicacions tant des del grup proposant, com 
des del grup esmenant i, per tant, a nosaltres ens sembla bé la moció, ens sembla 
adient, ens sembla pertinent, com sempre estem acostumats quan fan plans 
d’aquests, doncs els fan força complerts, el que passa que li diré que serem 
incoherents respecte al que hem votat en el Pla de Cooperació, perquè si fóssim 
coherents ens hauríem d’abstenir i volem ser incoherents perquè hi volem votar a 
favor. Així li dic. Com que ho deia per C’s, en aquest cas nosaltres serem incoherents 
i votarem a favor de la moció aquesta.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIERREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 

Nosaltres també votarem a favor i volia no pecar de pessimista o d’intentar decebre a 
ERC-MES, la pròpia moció ja ho diu que hi ha una moció anterior a aquesta l’any 
2004, aquest mateix Ple va aprovar per unanimitat que es promouria lo del comerç 
just a la ciutat i es van establir uns paràmetres per la contractació pública municipal, 
també incloïa un compromís d’impulsar una campanya de sensibilització, una 
col·laboració amb les ONG’s, de realitzar una memòria anual sobre les accions 
realitzades des de l’Ajuntament i com ja ha dit la Regidora l’única cosa que s’ha fet 
és que bastants anys després el cafè de les màquines de l’Ajuntament és de comerç 
just. No sabem si s’ha fet res més apart de totes aquelles coses que proposava la 
moció, llavors en aquest sentit no volia desanimar-vos, nosaltres hi votarem a favor. 
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. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 

Nuestro grupo se va a abstener en esta moción. Encontramos elementos para votar 
a favor, pero también la moción introduce elementos con los que no estamos 
conformes, sobre todo en la parte expositiva. En primer lugar, lo que no nos acaba 
de gustar de la moción, es que como suele ser habitual, a veces en los partidos de 
Izquierda vemos una actitud intervencionista. En este caso las decisiones de compra 
de los consumidores y también de las administraciones y nosotros siempre vamos a 
optar por respetar el derecho de dichos consumidores. Por ejemplo, se habla en la 
parte expositiva de la moción, de que somos el tercer país de Europa que menos 
gasta en productos de comercio justo. Hombre, si los Gobiernos de turno que nos 
han gobernado en los últimos años y que todavía nos gobiernan no nos 
achicharrasen a impuestos a los ciudadanos seguramente estaríamos seguros de 
que los consumidores tendrían un mayor poder adquisitivo y podrían plantearse 
comprar este tipo de productos de comercio justo, que por regla general, todos 
sabemos, suelen ser más caros y esto es una realidad. Esta sería la parte, diríamos, 
con la que no estamos conforme. Luego, en el resto, que yo creo que es mayoría, sin 
embargo sí es cierto que la moción dice verdades incuestionables cuando habla del 
abuso de algunas empresas internacionales a la hora de deslocalizar producción y 
esto podría ser comprensible si se hablase de disminución de costes laborales a 
secas, pero por desgracia lo que se oculta muchas veces es la explotación laboral, el 
trabajo infantil y sobre todo, tener una impunidad casi absoluta a la hora de 
contaminar en estos países. Lo que no se permite en el Primer Mundo. Y esto 
supone lastrar el avance futuro de estos países y de paso seguir contaminando el 
planeta con perjuicio para todos. En este sentido, vemos como solución el que 
aparezca no local, el que aparezcan organizaciones supranacionales que regulen y 
garanticen unos derechos mínimos para los trabajadores y el medio ambiente o, en 
su defecto, que las organizaciones que ya existen dejen de hacer dejadez de 
funciones y se tomen el asunto en serio. Recapitulando por todo lo expuesto 
anteriormente, los pros y los contras, nos abstendremos en la votación.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Gómez, té la paraula. Disculpi, Sr. Bea, avui 

no... 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: A la 

que ho faci bé, faré mambo. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Disculpi, em sap greu, disculpi’m. No ho faig 

expressament. Té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  No 

passa res. Ja ho sé, però per alguna cosa..., bé, avui hi ha moltes mocions que 
suscitarien grans debats, perquè a més el Sergio tornava a parlar de deslocalització i 
podria tornar a dir el que he ha dit abans, l’economia que tenim fomenta la 
fragmentació dels països productius, la deslocalització, la precarietat, la destrucció 
del planeta i tot plegat, però no ho diré perquè portem molta estona de debat. Creiem 
que a la moció s’explica bastant bé, potser amb un full menys ja hauríem fet, però 
estem totalment d’acord i, per tant, donarem suport. Hem parlat amb els proposants 
que accepten les esmenes de Convergència i, per tant, donarem suport a les 
esmenes perquè s’aprovi la moció amb les esmenes incorporades. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 

realment no dono crèdit a vegades amb el grup de C’s, o sigui, dir que la ciutadania 
del nostre país no compra productes de comerç just perquè ens cremen a impostos, 
vull dir, em sembla, com a poc, lamentable, és a dir, el que passa al nostre país i 
serien altres dades, també a discutir, és que per poder comprar productes de comerç 
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just s’exigeix una actitud absolutament militant, és a dir, has de militar per voler-los 
comprar perquè has d’anar a llocs molt concrets, molt especialitzats a buscar-los, 
comencen a ser-hi ara en algunes cadenes de supermercats, cosa que si comparem 
en altres països on es consumeixen més productes de comerç just, això no succeeix 
així. Per tant, vincular-ho al nivell impositiu, quan hi ha països on els cremen bastant 
més que en aquest a impostos i en canvi es consumeixen més productes de comerç 
just que en el nostre, doncs com a poc és mentida. Per tant, dit això, abstenir-se 
perquè els sap greu que al nostre Consistori -com van dir també en Comissió 
Informativa- li pugui suposar un major cost tenir en compte criteris ètics també quan 
fa contractació, doncs és el seu criteri com a partit liberal, però no menteixin.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Donem per exhaurit el debat, passem a la 

votació de les esmenes i entenem la moció perquè estan acceptades, per tant, de la 
moció amb les esmenes incorporades.  
 

TORN DE VOTACIÓ ORIGINÀRIA AMB LES ESMENES 

 

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

no 

            adscrit) 

Vots en contra: 0  

Abstencions:     4 (C’s i PP)  

 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 

 

26.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES, AMB INCORPORACIÓ 

D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, PER AL FOMENT DEL COMERÇ JUST I 

DECLARAR SANT CUGAT CIUTAT PER AL COMERÇ JUST. 

 

ATÈS que la globalització ha pres el relleu del colonialisme mantenint i 

accentuant les relacions politicoeconòmiques de dominació, dependència i explotació 
entre països de la perifèria (sud) i països del centre (nord) que generen desigualtats 
socials, econòmiques i mediambientals estructurals. Així ho evidencia l’extracció de 
Coltan a la República Democràtica del Congo, el programa ATALANTA de la Unió 
Europea, els monocultius d’oli de palma d’Unilever... entre tants altres exemples.  
 

ATÈS que el comerç internacional juga un paper rellevant en aquest sistema 

de desigualtat en tant que multinacionals aprofiten la globalització per a deslocalitzar 
els sistemes productius a països de la perifèria (sud) amb regulacions més laxes pel 
que fa al medi ambient, als drets humans, drets laborals, les desigualtats de gènere, 
la pressió fiscal... per a extreure plusvàlues més generoses i més rendiment 
econòmic.  
 

ATÈS que el comerç just és un sistema comercial solidari i alternatiu al 

convencional que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la 
pobresa. Es constitueix com a un moviment internacional format per organitzacions 
del Sud i del Nord amb l’objectiu de millorar l’accés al mercat dels productors més 
desafavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional que consoliden la 
pobresa i la desigualtat mundial. 
 

ATÈS que el moviment de comerç just comença entre els anys 40-50 als 

Estats Units on es desenvolupen les primeres iniciatives amb Ten Thousand Villages 
(Self Help Crafts), el 1964 arriba la primera iniciativa de comerç just a Europa, al 
Regne Unit, via l’ONG Intermón Oxfam i el 1968 als Països Catalans via l’ONG 
SETEM. 
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ATÈS que, segons dades d’Eurostat, l’Estat espanyol és el tercer estat 

europeu amb menys despesa anual per habitant en productes de comerç just. 
Essent la despesa anual de l’Estat espanyol en productes de comerç just de 0,71€ 
per habitant quan la mitjana de la Unió Europea de 10,74€. 
 

ATÈS que les organitzacions WFTO (World Fair Trade Organization) i Just 

IDEAS atorguen la titulació de “Ciutat pel comerç just” en complir cinc criteris: 
 
1. Aprovació, per part de l’Ajuntament, d’una Resolució favorable al Comerç Just i al 

consum d’aquest tipus de productes. 
2. Oferir productes de comerç just en cafès, restaurants i botigues de la ciutat. 
3. Compromís del sector privat i organitzacions introduint aquest tipus de productes 

en el seu consum intern. 
4. Comunicació i sensibilització a la ciutadania a fi i efecte de poder-la implicar al 

màxim en el comerç just. 
5. Creació d’un grup de treball que coordini el programa. 
 

ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució (285/V) de 

suport al comerç just i solidari el 3 d’abril de 1997 on s’instava al Govern espanyol a 
(1) atorgar una atenció especial als programes dirigits a promocionar el comerç just i 
solidari, en el marc de la seva política de cooperació per al desenvolupament; (2) 
establir relacions de cooperació amb empreses de comerç just i solidari, fundacions, 
organitzacions no governamentals i altres organitzacions que desenvolupin projectes 
en aquest camp, per a estudiar aquestes iniciatives a Catalunya, per a estimular-les, 
si escau, i participar en la sensibilització de la societat pel que fa al comerç just i 
solidari; i (3) posar en marxa les recomanacions de la Resolució sobre comerç just i 
solidari, aprovada pel Parlament Europeu el 19 de gener de 1994. 
 

ATÈS que la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica està formada per 

administracions públiques catalanes que volen prendre mesures per a lluitar contra 
l’explotació laboral de les persones treballadores dels països empobrits a través del 
seu consum i les seves compres. 
 

ATÈS que ajuntaments d’arreu dels Països Catalans, com ara Igualada, 

Esplugues, Castellar del Vallès, Maó, Mollet del Vallès, Gandia, Sitges, Manacor, El 
Prat de Llobregat, Ciutadella, Benimaclet, Sant Boi, Inca, Sant Adrià del Besòs, 
Algemesí, Gavà, Llucmajor, Badalona, Palma, València ciutat, Terrassa o Barcelona 
entre d’altres, estan fent passos cap a l’adopció del comerç just en tots els àmbits 
possibles a través de la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica, la Xarxa de 
botigues de Comerç Just de Mallorca i la Coordinadora Valenciana d’ONG. 
 

ATÈS que Sant Cugat compta amb una gran riquesa associativa que en 

l’àmbit del comerç just es concreta amb la presència d’entitats com Intermón Oxfam 
o Xarxa de Consum Solidari entre d’altres. 
 

ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat ja compta amb màquines acreditades 

per SETEM amb cafè de comerç just.  
 

ATÈS que el Ple municipal del 17 de maig de 2004 va aprovar per unanimitat 

la moció del grup municipal d’ICV-EA per l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat a 
la Jornada de comerç just i que després de 12 anys de la seva aprovació encara no 
han estat desenvolupats i aplicats tot els seus acords.  
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Per tot això, el grup municipal d’ERC-MES proposa que el plenari de 

l’Ajuntament de Sant Cugat acordi: 

 

PRIMER.-  Elaborar un pla municipal, abans de finalitzar l’any 2017, que 

englobi el conjunt de polítiques i mesures per tal de promoure i estimu lar l’ús de 
productes de comerç just i implementar de forma efectiva el comerç just als serveis i 
dependències municipals i a tots els equipaments de titularitat municipal. Aquest pla, 
entre d’altres, ha d’incloure les següents mesures: 
  
• Realitzar una campanya d’informació i sensibilització, en col·laboració amb les 

organitzacions no governamentals que impulsen el comerç just, al personal 
municipal, el conjunt de la ciutadania i els comerços de la ciutat.  

• Inserir en els plecs de condicions als concursos públics d’adjudicació de serveis 
clàusules favorables al comerç just, especialment en els àmbits de cafeteria, 
màquines expenedores i restauració. 

• Introduir criteris ètics favorables al comerç just en les compres que realitza de 
forma directa l’Ajuntament de Sant Cugat, així com també la inclusió de criteris 
socials i mediambientals. 

• Estudiar la viabilitat d’apostar per alternatives de comerç just per a material tèxtil 
promocional (samarretes, bosses, regals institucionals...). 

• Prioritzar iniciatives de comerç just en les convocatòries de subvencions 
destinades a implementar les polítiques de cooperació al desenvolupament. 

• Vetllar per la presència de paradistes que tinguin en compte criteris de comerç 
just i que n’ofereixin productes de comerç just a les diferents fires i mercats que es 
desenvolupen al municipi. 

 

SEGON.- Donar suport a totes les iniciatives que es desenvolupin a Sant 

Cugat en la promoció i l’estímul del comerç just.  
 

TERCER.- Estudiar la viabilitat d’adherir-nos a la “Xarxa Catalana per la 

Compra Pública Ètica”, i adherir-nos-hi en cas que sigui possible, per tal de treballar 
conforme les condicions que proposa la World Fair Trade Organization per esdevenir 
una ciutat pel comerç just.  
 

QUART.- Comunicar els següents acords a Intermon Oxfam, SETEM, World 

Fair Trade Organization i la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica. 
 

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

CONVOCATÒRIA D’UN PLE EXTRAORDINARI ANUAL MONOGRÀFIC SOBRE 

L’ESTAT DE LA CIUTAT. 

 
Atesa la complexitat de la vida política i la dificultat que en molts casos els 

ciutadans troben per mantenir el seguiment de temes generals de la nostra ciutat que 
els afecten o interessen, degut a que sovint són processos que s’allarguen molt 
durant el temps. 
  

Atès el compromís d’aquest Ajuntament amb la transparència i la participació 
ciutadana. 
 

Atesa la conveniència de comptar amb una sessió plenària que de manera 
integral tracti de l’estat actual dels aspectes generals més importants de la ciutat i 
poder exposar els diferents punts de vista sobre aquests punts. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.12.16                    pàg. 110 

 
ESBORRANY ACTA 

Atès que la promoció de la participació ciutadana ha de passar 
necessàriament per l’aportació de major informació, i de la manera més directa 
possible, per tal que la ciutadania es pugui formar una opinió més ben fonamentada. 
 

Atès que aquesta informació s’ha de poder facilitar als ciutadans de manera 
integrada i comptant amb els punts de vista de totes les forces polítiques amb 
representació al ple. 
 

Atès que a les sessions ordinàries del Ple, els grups municipals tracten de 
mocions i iniciatives concretes, però no es debat sobre l’estat global de la ciutat, un 
debat que només té lloc durant les campanyes electorals. 
 

Atès que la rellevància d’aquests tipus de sessions, tant al Congrés de 
Diputats com als Parlaments autonòmics, susciten un debat i un interès considerable 
en la ciutadania. 
 

Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Únic.-  Instar a l’equip de govern a convocar, cada any, un Ple extraordinari 

monogràfic sobre l’estat de la ciutat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

este caso es una propuesta que hacemos puesto que ya durante los últimos años 
nos hemos dado cuenta que hay asuntos que a pesar de que el ROM prevea que se 
puedan hacer dos Plenos sobre el estado de la ciudad durante cada mandato y 
entendemos que hacer dos en cuatro años es poco, porque hay asuntos que si bien 
son de relevancia y que sí que pueden ser tratados porque son más a largo plazo en 
dos Plenos al mandato, hay otros asuntos que requieren de ser tratados con menos 
espacio de tiempo y que son igualmente importantes y, por tanto, entendemos que 
sería recomendable hacer un Pleno sobre el estado de la ciudad una vez al año y no 
dilatarlos, porque en este mandato todavía, por ejemplo, no hemos hecho ninguno y 
ahora ya nos queda no la mitad, pero casi la mitad del tiempo para hacer los dos que 
tenemos, es decir, cuando lo recomendable, por ejemplo, hubiera sido hacer uno a 
estas alturas y hacer otro hacia el final del mandato. Bueno, nosotros creemos que 
sería bueno hacerlo así y por eso lo hemos propuesto. Ya los otros grupos nos han 
dicho que algunos no lo veían bien, bueno, estaremos a lo que diga cada uno, pero 
es una propuesta que creemos que tendría que tirar adelante.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Leyendo la propuesta la 

verdad es que no se veía ningún motivo para tener que votar en contra. Yo creo que 
aquí el Partido Popular se ha ejemplificado en los mismos debates a la Nación 
española o en Catalunya, donde tengo entendido que se hace una vez al año en 
Catalunya y en España, las puestas de cuentas, también de otros países con 
democracias avanzadas también se hace. Yo creo que es una buena oportunidad 
para que el Gobierno también ponga muchas veces sobre la mesa cosas que ellos 
consideren importante, también, porque el Gobierno es el que va a traer las cosas 
que se van a hablar en estos monográficos y sería una buena oportunidad para 
saber dónde ustedes están poniendo el acento. Yo por eso, el voto será favorable. 
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. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Si fem 

una mica d’història aquest és un articulat que es va introduir en el ROM passat, el 
ROM vigent, i que a més va ser una batalla, encara recordo, va ser una batalla 
conjuntament amb ICV-EUiA i el Partit Socialista, per introduir-ho en aquest ROM 
que tenim ara. Jo també els voldria dir que els senyors del Partit Popular, “sin 
acritud”, que dirien, que hem tingut una Comissió del ROM durant els darrers mesos 
en que hem treballat aquesta possibilitat i que no s’ha esmenat al llarg d’aquestes 
comissions i, home, em sap greu, perquè a més, en el ROM ja recull i es diu que es 
faran com a mínim dos. Per tant, el que vostès diuen si hi hagués voluntat per part de 
tot, n’haguéssim pogut fer un cada sis mesos, si haguéssim volgut. Tan de bo que 
no, perquè llavors ja..., però el ROM possibilita que com a mínim dos durant el 
mandat. Bé, estem a un any i mig, fa un any i mig que hem iniciat el mandat, potser a 
la primavera d’aquest any en podem tenir un i a la primavera de l’any que ve en 
podem tenir un altre i compliríem perfectament el que seria estrictament complir, però 
hem de veure quina és la voluntat de saber com gira. Jo crec que té sentit, perquè 
les majories han canviat, les dinàmiques del Ple també han canviat i les orientacions 
de la ciutat lògicament també han canviat, veient mocions amb diferents majories i 
que, per tant, deriven cap a un costat o cap a l’altre. Nosaltres els votarem en contra, 
perquè això ja ho possibilita en el ROM, no perquè vingui del Partit Popular, sinó 
perquè ja ho possibilita en el ROM i creiem que ja està prou recollit i a més, això no 
ha estat modificat, per tant, en el nou ROM que segurament en els propers Plens 
passarà, no sabem si el gener o el febrer, per aprovar-lo, doncs ja està incorporat. 
 

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

EUiA: Bé, molt breu, perquè s’ha dit. Jo considero també que això s’ha discutit 

àmpliament en el ROM, llavors el ROM fixa ja el que es pot fer i el que no es pot fer. 
Jo crec que el moment de debatre-ho era en aquella Comissió, per tant, si havia 
d’assistir, si havia d’aportar els criteris que un creia, s’haguessin discutit i potser 
s’haguessin aprovat i desprès de tot jo crec que val, em sembla bé fer un debat 
sobre l’estat de la ciutat si ho considerem necessari, si pensem que això pot aportar 
alguna cosa al Consistori i a la ciutadania, si no, no sé, em sembla ja fem onze 
Plens, ja potser n’hi ha prou. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 

Gràcies, Alcaldessa i en la línia dels companys i companyes, és a dir, un cop més el 
Partit Popular porta una moció en la línia de quelcom que s’està debatent i treballant 
en un altre espai, fa pocs Plens era l’horari d’aquestes sessions plenàries que 
portaven una moció demanant que es canviés l’horari per la conciliació mentre 
paral·lelament els altres sis grups municipals estàvem debatent aquesta qüestió en el 
marc d’una comissió de treball, que era la Comissió del ROM i no havent-ho esmenat 
i ara un cop tancat el ROM, que ja tenim el redactat tancat i que l’aprovarem en breu, 
porten una nova moció d’un tema sense haver treballat i sense haver participat 
d’aquesta Comissió i sense ni tan sols haver fet les esmenes pertinents. Nosaltres 
només per això i per respecte als altres grups municipals, que hem estat fent la feina 
i que hem estat treballant allà, doncs hi votarem en contra.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: En el 

mismo sentido que los demás grupos, asumimos la misma idea y hemos estado 
trabajando en la Comisión del ROM. Efectivamente, además, hay un artículo en el 
mismo Reglamento Orgánico Municipal, en el que se establece que como mínimo se 
harán dos, entonces no vemos cuál sería la aportación de la propia moción y por otro 
lado en el sentido del cumplimiento de las reglas que nos rigen a todos nosotros en 
el Ayuntamiento, somos absolutamente puristas así como lo somos en las posturas 
que tomamos en Junta de Portavoces y luego tienen que llegar a Pleno, lo somos 
también en el cumplimiento de las Comisiones que se realizan para determinadas 
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faenas. Así que por esta razón y aun estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, 
sobre todo en la parte en la que se establece que la participación ciudadana ha de ir 
unida a una fuerte dación de información por parte del Ayuntamiento, nos 
abstendremos.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Començaré amb un pronòstic i és que el ROM no l’acabarem mai de reformar. No , 
no, però m’hi jugo el que calgui, o sigui des que vaig entrar en aquest Ple, fa sis 
anys, parlem del ROM, a més quan es va acabar, quan s’implementava el ROM 
molts que vàrem entrar nous no hi érem per tant, estàvem legitimitats per dir 
revisem-lo i d’aquí a dos anys hi haurà noves eleccions i tornarà a passar el mateix, i 
estarem tota la vida així. Per sort, jo no hi seré i no veuré això. No, és que de debò, 
sempre estem amb el mateix. Nosaltres estem molt a favor de la participació 
ciutadana, de fet vàrem fer una proposta fa un parell d’anys, sobre fer una assemblea 
municipal oberta, que volia ser una mena de Ple de l’estat de la ciutat, dotant-lo de 
més contingut, perquè al nostre entendre, el Ple de l’estat de la ciutat al final cadascú 
porta el seu discurset, fa 10 minutets i cap a casa. Vull dir, que no sé si serviria de 
molt. No veiem malament la proposta, perquè amb l’argumentari el que diu és això, 
fer els plens més oberts per a la ciutadania, augmentar periodicitat, tractar temes que 
potser en el dia a dia no es tracten i són importants per totes les persones que viuen 
a Sant Cugat, però entenem que això està contemplat ja. No votarem en contra, però 
no votarem a favor, ens abstindrem, perquè creiem que encara podem esprémer les 
qüestions que estan recollides en el ROM i a més creiem que en el Ple de l’estat de 
la ciutat la qüestió important seria reformular els Plens de l’estat de la ciutat, perquè 
al nostre entendre no aporten les solucions que haurien d’aportar, seria interessant 
un Ple on es debatessin temes d’abast general, on les entitats i els ciutadans 
poguessin proposar coses, on els diferents grups ens posicionéssim sobre aquestes 
propostes, on es pogués fer un seguiment de les coses aprovades i no, i no fer més 
Plens de l’estat de la ciutat, que actualment creiem que són una mica poc operatius. 
 

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

CONVERGÈNCIA: Jo afegir-me als comentaris previs. Tenim el mecanisme per 

poder-ho fer, Sr. Benejam. Jo crec que són uns mecanismes que són bons, que són 
els establerts, els acordats i és bo fer, obligar-nos a que hi hagi aquest estat de la 
ciutat en l’equador del mandat i un altre just abans d’acabar-lo i, evidentment vostè 
està amb tota la possibilitat de poder-ho demanar. Sr. Bea, li he de donar una bona 
notícia, i és que el ROM ha acabat, el ROM el portarem, la revisió del text del ROM li 
pot confirmar la seva companya, doncs aquí aprofitar per manifestar la bona feina 
feta per tots els grups, hores i hores de reunions, prèviament per la Cristina Paraira, i 
a mi m’ha tocat, diguéssim, arrodonir-ho i aquí també el suport del Secretari. Per tant, 
Sr. Bea, tenim una bona notícia, el Ple del mes de gener portarem l’aprovació del text 
del ROM i del Reglament de Participació, que això és molt i molt important. 
 

. REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 

un aclariment. Només als companys d’ERC-MES, que nosaltres sí que hem participat 
de les Comissions del ROM, alguna potser no haurem pogut venir, però normalment 
sí, no era jo la persona encarregada, a pesar de que el Ramon Gutiérrez em 
demanava que fos jo, no sé per què, quan hi ha una persona que segurament ho ha 
fet molt millor que jo ho hagués fet si hagués anat jo, perquè sap molt més del ROM 
que jo. I per tant, nosaltres el que volíem presentant-ho era visibilitzar també el debat 
i que cadascú es posicionés aquí al debat i que això tingués repercussió, perquè les 
Comissions del ROM no tenen repercussió fora de l’Ajuntament i, per tant, és el que 
volíem i és el que hem fet. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, passem a la votació. Intentem no entrar 

en polèmica, Sr. Gómez. Vinga. A veure, jo crec que està claríssim, totes les 
posicions. Vinga, passem a la votació. Sí, té la paraula, Sr. Gómez. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Dir que 

tinc dret a tenir la paraula, vull dir, que un tema de debat i valoració. Només dir que la 
presència del Partit Popular a les Comissions del ROM va començar a partir del 
moment en que van portar una moció sobre el tema del ROM aquí i els vàrem dir el 
mateix que els hem dit ara. A partir d’aquell moment i les Actes reflecteixen qui ha 
vingut i qui no, ho dic perquè més enllà dels que estem aquí i ho sabem i, per tant, 
queda clar o no queda clar, hi ha ciutadania, això queda en Acta, vull dir, que com a 
mínim tampoc no juguem a dir una cosa. Vostès han decidit portar aquesta moció, no 
haver-la portat, però si la porten assumeixin que hi ha una realitat, que queda en Acta 
i que se sap.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:       2 (PP i regidor no adscrit) 

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

Abstencions:      6 (CUP-PC i C’s)  

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

28.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Tinc un 

prec i una pregunta.  
 

IBI URBÀ CTRA. VALLVIDRERA/AVINGUDA TARRUELL: Sí, repeteixo. És sobre la 

Carretera de Vallvidrera, 120 amb l’Avinguda Tarruell, això és la Floresta. Vàrem 
parlar amb el Sr. Damià Calvet que hi havia la possibilitat de fer algunes millores a la 
vorera, també de posar-hi algunes llums i em va dir que es tractava d’una zona que 
gestionava la Diputació. Els veïns, parlant amb ells, m’han dit que estan pagant l’IBI 
urbà i, per tant, se suposa que és una zona urbana competència del nostre municipi. 
Llavors, m’agradaria saber si es farà alguna cosa.  
 

AUGMENT MOSSOS D’ESQUADRA I PLACES SANITÀRIES: Lo hablaré en 

castellano. Es en referencia, esta semana pasada estuve en el Parlamento de 
Catalunya, presentando una moción en la que solicitaba que una propuesta de 
resolución que se pedía que hubiera más Mossos d’Esquadra en Sant Cugat. ¿De 
acuerdo? También me está llegando la noticia, básicamente de que desde 
Comisiones Obreras del Hospital General de Catalunya se están desviando 
pacientes de oncología a hospitales de Terrassa y de Sabadell ¿De acuerdo? Es una 
estrategia. Lo que les solicitaría, Sra. Conesa, como Alcaldesa y representante de la 
ciudad, que deje de hacerse fotos con esta gente y exija directamente lo que es justo 
para la ciudad, tanto plazas sanitarias como policía. La votación, como usted bien 
sabe, fue en contra, su partido con Esquerra Republicana, votó en contra, aduciendo 
cosas muy raras, como que no estaba en el Presupuesto, que sí que no, bueno, no 
se sabe. De todas maneras usted había ido una semana antes a hablar con ellos y a 
exigirles directamente lo mismo que yo solicitaba. Por tanto, me gustaría que se 
hiciera menos fotos y que exigiera realmente a su partido, a su gente, a sus 
Consellers, también a los míos por supuesto, que por favor, pongan remedio a esta 
lacra sanitaria en Sant Cugat y de seguridad, por supuesto. 
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 

CALVET (RESPOSTA):  

 

IBI URBÀ CTRA. VALLVIDRERA/AVINGUDA TARRUELL: No té res a veure l’espai 

un IBI urbà, en que la travessa diguéssim, depengui d’una o una altra administració. 
La Carretera depèn de la Diputació, encara que les propietats confrontants paguin un 
IBI urbà. Malgrat això, és evident que aquí hi ha unes mancances que volem 
resoldre, ja en el seu moment vàrem actuar en la mesura de les nostres possibilitats. 
Volem passar un cable aeri per poder-hi portar llum, també millorarem el tema dels 
contenidors i les voreres és el que més hem de pactar amb la Diputació, i amb això 
estem. Esperem que efectivament podrem arribar a un acord respecte a la millora 
d’aquesta part de la Carretera, que és de la Diputació.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

AUGMENT MOSSOS D’ESQUADRA I PLACES SANITÀRIES: I bé, jo atenc el prec, 

Sr. Ciprián, no sóc conscient d’haver-me fet fotos amb ningú, sincerament, i menys 
amb el Conseller de Salut, que sap que no em té en gaire estima. En qualsevol cas, 
jo el que sí el que li puc dir, és que nosaltres per reivindicar places sanitàries el que 
estem fent és una diagnosi a nivell de mapa sanitari de Sant Cugat, ens hem 
posicionat sempre des de l’Alcaldia, a favor de no perdre activitat a l’Hospital General 
de Catalunya, això és ben cert i, per tant, en aquest punt no compartim el criteri del 
Govern, però en qualsevol cas, evidentment la competència no és nostra i, per tant, 
seguirem reivindicant que el General de Catalunya tingui les màximes competències i 
capacitat de treball. Què ens agradaria a nosaltres? Que el General de Catalunya 
pogués esdevenir hospital de referència públic i, per tant, pogués compatibilitzar 
ambdues activitats, l’activitat privada d’una banda i activitat pública d’altra banda, que 
crec que ens aniria molt bé, però si això no és així o això s’està estudiant des del 
Govern, veurem a través d’aquesta oferta que s’ha fet quin és el desenllaç de la 
situació. Jo no prejutjo, jo el que he dit és que he acompanyat en la mesura que he 
pogut als treballadors i treballadores de l’Hospital General, que defensaré i defenso 
els drets dels ciutadans i ciutadanes i que, evidentment, per tenir una bona 
reivindicació de les necessitats de places de sanitat pública a la ciutat, estem parlant 
ara d’assistència primària, el que hem demanat és precisament una diagnosi que 
espero que tindrem en els propers sis mesos i, per tant, podrem parlar molt 
clarament de quines són les necessitats en cas de primària. I en tot cas, en l’altre 
tema, jo li dic el mateix, crec que hem de treballar des de la seriositat. Abans 
comentàvem que no més efectius garanteixen millor seguretat, jo crec que hem de 
treballar amb el Pla Local de Seguretat i ser molt exigents, evidentment, i quan cal 
ser exigents ho som. El Conseller sigui del color polític que sigui i això, com 
Alcaldessa, jo ho tinc molt i molt clar. Per tant, seguirem treballant en això i ens hi 
trobarem.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 

una pregunta que li faig a la Sra. Alcaldessa, que de fet ja li vaig fer fa uns mesos i 
espero que hagi tingut temps de pensar-s’ho.  
 

ATORGAMENT PREMI CIUTAT DE SANT CUGAT PER PART DE L’ALCALDIA: 

Era sobre els Premis Ciutat de Sant Cugat, de que en la majoria d’ells es donen de 
forma col·legiada, o com a mínim fruit d’un debat entre vàries persones i en canvi jo 
crec que vostè té la potestat de donar-ne un, per vostè mateixa, i jo crec que la 
majoria de grups d’aquest Ple hi estem en contra. Llavors, la pregunta és si s’ho ha 
pensat ja i si en la propera edició vostè tindrà aquest dret o no, o aquest premi 
passarà a ser també debatut entre vàries persones.  
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

ATORGAMENT PREMI CIUTAT DE SANT CUGAT PER PART DE L’ALCALDIA: 

Doncs m’ho he pensat molt bé i com Alcaldessa estic molt honorada de tenir el 
privilegi de poder designar alguna persona i reconèixer-la pels seus mèrits, per la 
trajectòria i, per tant, mentre jo pugui, encara que vostès hi estiguin en contra, doncs 
així ho faré. Crec que he mirat sempre de triar perfils molt estimats a la ciutat de Sant 
Cugat, que no són perfils gens sectaris i, per tant, miri, continuaré treballant com ho 
faig amb honestedat, per tant, sí que m’ho he pensat molt bé, mentre sigui 
Alcaldessa miraré de continuar així.  
 

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

DE C’s:  

 

EXPLICACIÓ RESULTATS ANALÍTICA RIERA CAN CABASSA: Es un ruego, 

agradecer a la Sra. Paraira, que nos ha enviado por fin los resultados de los análisis 
de la Riera de Can Cabassa, de abril de 2016 y solicitar que por favor esos análisis 
vayan con algún tipo de explicación, porque yo los he recibido pero no entiendo 
absolutamente nada. Entiendo la palabra nitrógeno, que no sé si quiere decir que 
salimos volando o que está todo muy bien porque tiene que haber mucho nitrógeno 
en el agua. Entonces, solicitaría por favor que los Servicios Técnicos dieran una 
respuesta de esos análisis y nos dijeran qué pasa con esa Riera y esa agua blanca.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Queda recollit el prec. 

 

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

EUiA:  

 

ADHESIÓ “SOM ENERGIA”: Bé, jo també és un prec tenint en compte que el mes 

d’octubre es va aprovar una moció en la qual un dels acords era que l’Ajuntament es 
faria soci, de moment, només soci de SOM ENERGIA i això estava apuntat a l’acord 
que seria abans de finalitzar l’any. Donat que l’any està ja que s’acaba, bé, encara 
queden uns dies, però vull dir, l’any s’està acabant, doncs demanaríem que això és 
fes efectiu abans d’aquesta data. No ho hem vist reflectit en els Pressupostos i, per 
tant, ho demanem. 
 

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

 

ADHESIÓ “SOM ENERGIA”: Doncs he estat mirant la manera de pagar la quota per 

fer-se soci, em sembla que és de 100 euros, però efectivament l’estem encaixant i 
efectivament la pagarem abans de que acabi l’any. 
 

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

 

RETIRADA SÍMBOLS FRANQUISTES: El març de 2014 i el febrer de 2016 vàrem 

aprovar unes mocions repetides en aquest Ple sobre la retirada de símbols i plaques 
franquistes. Jo n’he vist una i volia saber com estava aquest tema, si ens hem posat 
en contacte amb el Memorial Democràtic, si tenim identificades les plaques i si ens 
posarem a retirar-les ja d’una vegada. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

RETIRADA SÍMBOLS FRANQUISTES: Molt bé, doncs li contestarem a la Comissió 

Informativa. On l’ha vist si ens ho pot dir? En uns habitatges particulars? Perquè en 
els edificis públics, en principi, estan totes retirades. 
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. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA:  

 

RETIRADA SÍMBOLS FRANQUISTES: Jo no la vaig saber trobar, per tant interpreto 

que està retirada, però en canvi en la de Lluis Companys, que està, per situar-nos, 
gairebé una mica enfront de la farmàcia, per entendre’ns. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:  

 

RETIRADA SÍMBOLS FRANQUISTES: Habitatge privat, d’acord. 

 

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

EUiA:  

 

RETIRADA SÍMBOLS FRANQUISTES: Dos més que estan al carrer Monestir. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Doncs gràcies. 

 

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

dues qüestions.  
 

SUPORTS AL CARRER ZONA VIANANTITZADA: La primera és que en la zona 

vianantitzada hi ha uns suports que són com si vinguessin a ser uns postes de llum, 
però que no fan res, deuen ser suports per les garlandes de Nadal o alguna cosa, 
que són d’un color galvanitzat. No sé si tindran una altra funció o no, però hi ha molts 
pals al mig de la zona vianantitzada, pals de les càmeres, pals dels fanals, pals 
d’aquests que només aguanten el suport de..., a més amb una contradicció, és que, 
sap, no sé si pels vehicles o què, però cada un apunta cap a un punt i fa un cert 
desori que no estan ben alienats. No és que sigui jo un dallonses de l’ordre, però no 
sé, fa mal efecte. Llavors, m’agradaria saber si aquells pals són permanents o només 
compleixen la funció de donar suport a les garlandes de Nadal. Aquesta seria la 
pregunta.  
 

LIMITACIÓ ACCÉS EDIFICI BUIT VOLPELLERES: I la segona, instar a que l’edifici 

que està buit a Volpelleres, està obert i de fàcil accessibilitat, aquell que està amb 
una estructura  i ens consta que hi ha molt jovent que salta per anar a fer coses i tal i 
qual. No m’agradaria que passés algun tipus de desgràcia..., anar a fer coses vol dir 
anar a fer-se fotos o anar a fer-se..., aleshores, a veure, demanar responsabilitat, 
sabem que la situació econòmica de l’empresa propietària està com està però si 
passa alguna cosa ens demanaran responsabilitat al Consistori.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

LIMITACIÓ ACCÉS EDIFICI BUIT VOLPELLERES: Sr. Soler, avisarem de manera 

immediata a l’empresa..., ja els hem avisat, val, per tal que prenguin les mesures 
corresponents i esperem ben aviat poder presentar un projecte que aniria en aquella 
parcel·la, podria aprofitar o no l’estructura i, per tant, tindríem això solucionat en 
breus mesos. Per tant, seria una bona noticia, però prendrem les mesures pertinents 
i, per tant, advertirem a l’empresa.  
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
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SUPORTS AL CARRER ZONA VIANANTITZADA: No sé exactament a què es 

refereix, però suposo que és a suports per l’enllumenat de Nadal que el dia 8 traiem. 
No sé si hi ha alguna altra cosa que no sigui això, però en principi hauria de ser els 
suports que necessitem per l’enllumenat. 
 

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

 

SUPORTS AL CARRER ZONA VIANANTITZADA: Si fos així ja està bé, el retiraran i 

ja està, però cada vegada que fan un dallonses fan un forat a la llosa i fan malbé el 
que és el paviment i fan moure les rajoles del costat, és a dir, hauríem de buscar 
alguna cosa permanent, o els deixarem allà?  
 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  

 

SUPORTS AL CARRER ZONA VIANANTITZADA: Discutiria, no els deixarem allà, 

els traurem, però ja li explicarem a la Informativa, però si les lloses es mouen no és 
per un pal d’enllumenat que jo posi. 
 

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

Són dues coses.  
 

MOCIÓ AUGMENT DOTACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA PER TRASLLAT AL 

PARLAMENT DE CATALUNYA: La primera és que pel tema de seguretat, que ja ho 

ha comentat el Grup de C’s, vàrem lamentar que el Grup de Convergència votés en 
contra al Parlament, el Grup de Junts pel Sí, perquè donat que ja s’havia assumit que 
era una necessitat tenir més dotació de Mossos d’Esquadra, i donat que vostè ja 
s’havia reunit en vàries ocasions amb el Conseller Jané, per demanar més Mossos 
d’Esquadra a Sant Cugat, creiem que hauria estat una ocasió aprofitable pel partit 
per poder votar a favor de Sant Cugat. En aquest cas, sé que vostè ha defensat 
aquesta posició, al principi abans de l’estiu no era tant així, després ja ho va fer, que 
era una reivindicació nostra també i també li comuniquem que nosaltres presentarem 
una altra moció, amb un contingut semblant, però amb variacions i que des d’aquí li 
demanem a vostè el suport d’aquesta moció per a que puguem traslladar-ho com a 
Ple al Parlament. Ja farem la proposta, ja li donarem, però ho farem, ja li anuncio.  
 

MAJOR DIFUSIÓ ACTIVITATS GRUPS OPOSICIÓ DEPARTAMENT DE PREMSA 

AJUNTAMENT: I la segona qüestió, que és sobre el Departament de Comunicació 

de l’Ajuntament, el Departament de Premsa de l’Ajuntament, que nosaltres creiem 
que no actua d’una forma correcta, és a dir, quan fa notes de premsa, quan fa 

tweets, notes al facebook, quan penja vídeos i totes aquestes coses que es fan sobre 

comunicació del què fa l’Ajuntament, es fa des d’un punt de vista només d’equip de 
govern i no d’Ajuntament, sinó només d’equip de govern, quan a vegades també els 
regidors de l’oposició participem en coses que són Ajuntament. Quan és Ajuntament 
és Ajuntament. Per exemple, l’altre dia que va haver-hi un minut de silenci pels 
atemptats que va haver la setmana passada, atemptats terroristes, que va morir 

molta gent, es va fer un tweet on s’etiquetava només alguns regidors de l’equip de 

govern, no sé si eren tots, però només regidors de l’equip de govern quan tots 
estàvem allà, els partits refusant els atacs. És un exemple. O com també la roda de 
premsa de la Comissió Informativa Especial que hi va haver sobre el tema de 
Rabassaires i tal, que bé, hi havia una persona de l’Ajuntament, de Premsa de 
l’Ajuntament a la roda de premsa que van fer els partits de l’oposició i després l’equip 
de govern va fer una altra, però si hi ha una persona de l’Ajuntament no és només 
per fer una nota de premsa del que fa el Govern sinó del que fa l’Ajuntament i com es 
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van produir les dues coses doncs demanem que es faci almenys d’una forma una 
mica més equitativa.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

MAJOR DIFUSIÓ ACTIVITATS GRUPS OPOSICIÓ DEPARTAMENT DE PREMSA 

AJUNTAMENT: Jo entenc que bé, parlar en la Informativa la Regidora, la Tinent 

d’Alcalde, però en qualsevol cas, pensi i entenc que es poden equivocar i que en un 

moment determinat poden oblidar una arrova d’aquestes que surten en el Twitter, 

però jo entenc que és el mateix que el Servei de Premsa que té el Govern de la 
Generalitat o el Servei de Premsa que té un ajuntament i el seu equip executiu. Altra 
cosa, segur que el Parlament de Catalunya deu tenir els seus serveis propis de 
premsa i s’ha d’establir algun mecanisme, algun sistema per comunicar i jo crec que 
els Plens es comuniquen prou bé, doncs bé, això ho podem fer, però en tot cas, jo 
els emplaçaria a que ho parlin a la Comissió Informativa. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA):  

 

MAJOR DIFUSIÓ ACTIVITATS GRUPS OPOSICIÓ DEPARTAMENT DE PREMSA 

AJUNTAMENT: És que ja ho vàrem parlar a la Informativa de la setmana passada, 

que crec que no va venir, el cas concret que deia vostè de roda de premsa que 
vàrem fer, es va explicar, jo crec que perfectament per part de la Cap de Premsa. En 
tot cas, li tornaré a repetir a la propera Comissió Informativa. Els vàrem exposar els 
criteris objectius que es fan servir a l’hora de comunicar qualsevol cosa, ja sigui el 
Ple, sigui nota de premsa. Evidentment, a vegades s’equivoquen, com tothom. En el 
cas dels tweets no vàrem explicar quin criteri farem però a la propera Informativa li 
passaré els criteris que fem servir i també vaig emplaçar a la resta de persones que 
van venir a la Informativa que si troben algun error dels que ens van dir que havien 
vist que ens els portessin que els estudiaríem, perquè precisament crec que la feina 
que es fa és perfecta, evidentment amb equivocacions com pot haver-hi, però està 
objectivament treballada. Per tant, crec que l’explicació va ser correcta. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, eran dos 

preguntas. Una pregunta y el otro un comentario, un ruego.  
 

MILLORA SENYALITZACIÓ ZONA CAN BARATA: La primera era sobre la 

señalización que va hacia Can Barata. Podemos ver que cuando vamos a Can 
Barata llega un momento que se pierde la señalización y no nos lleva claramente 
hacia allá y nos tenemos que guiar o por GPS o por otras formas, preguntándole a 
algún vecino o algo. Le quería preguntar si desde la Taula de Mobilitat, Nomenclátor, 
no sé quién es el que llevaría esto, pero si lo han considerado, si está el tema 
pendiente.  
 

RECONEIXEMENT TASCA VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL: Y después la 

segunda pregunta, bueno el ruego, era poner un poco un homenaje a los agentes de 
Protección Civil que ayudaron con la búsqueda y rescate de los niños que se 
perdieron en la Floresta, sobre todo, a Felipe Valero, que sé que lo visitaron varios de 
ustedes en el hospital y que sufrió una rotura de cuatro costillas y yo creo que a 
veces en el Pleno es importante poner en alto estos tan ilustres personajes de 
nuestra ciudad.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
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RECONEIXEMENT TASCA VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL: Jo crec que tens 

molta raó. Realment es mereixen tot el reconeixement d’aquest Consistori i jo crec 
que és unànime el suport que donem als voluntaris i voluntàries de Protecció Civil i al 
Felipe que el vàrem veure l’altre dia, que està eixerit, que va endavant, per tant, 
recollim el prec i els hi podem fer arribar especialment una comunicació escrita, ens 
n’ocuparem, signada per tots els Portaveus. En relació a lo de Can Barata, prenem 
nota i ja l’informaran de com es pot senyalitzar millor. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  

 

INFORMACIÓ NOMBRE HORES PRÀCTIQUES LABORALS NO REMUNERADES 

EMPRESA CLECE: Jo només tornar a demanar el nombre d’hores de pràctiques 

laborals no remunerades de l’empresa CLECE via SOM, ho vaig fer el Ple passat 
però no sé si se sap alguna cosa. M’espero, és igual Esther, no em ve d’ara. Si ho 
tens. 
 

. REGIDORA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I FAMÍLIA, SRA. ESTHER 

SALAT (RESPOSTA):  

 

INFORMACIÓ NOMBRE HORES PRÀCTIQUES LABORALS NO REMUNERADES 

EMPRESA CLECE: Us ho vàrem fer arribar al mail del grup municipal i amb còpia a 

tots els regidors, tota la informació. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  

 

INFORMACIÓ NOMBRE HORES PRÀCTIQUES LABORALS NO REMUNERADES 

EMPRESA CLECE: Sí? És així?  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Reviseu-ho i en tot cas, mirem que la informació 

us hagi arribat. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  

 

INFORMACIÓ NOMBRE HORES PRÀCTIQUES LABORALS NO REMUNERADES 

EMPRESA CLECE: Si és així disculpa’m. No em consta. 

 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  Sí, 

ràpidament.  
 

ESTUDI CREACIÓ OFICINA PROMOCIÓ ECONOMIA SOCIAL I ESTUDI 

PRECARIETAT LABORAL AL MUNICIPI: És per preguntar per, bé, fa temps que es 

van aprovar un parell de mocions que una parlava d’estudiar una oficina de promoció 
a l’economia social, una altra sobre la realització d’un estudi sobre la precarietat, 
entenc que són dues mocions que la implementació és molt diferent la dificultat. Ha 
canviat l’organització d’Economia, per tant, volia preguntar si s’estan fent coses i tot 
plegat. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA):  

 

ESTUDI CREACIÓ OFICINA PROMOCIÓ ECONOMIA SOCIAL I ESTUDI 

PRECARIETAT LABORAL AL MUNICIPI: Amb el cas d’economia social, ja ho 

vàrem explicar també a concurs de cooperatives que vàrem fer una roda de premsa, 
la idea és com que després de 3 anys d’anar-hi treballant doncs cal readaptar i 
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reajustar el servei que oferim, aquests primers mesos hem contractat un Pla Director 
per mirar de com hem d’ajustar el servei de Cooperativa Social o Economia Social. 
La idea és el juny tenir ja el Pla Director fet i a partir del juny posar-lo en marxa en 
funció de les conclusions que ens digui el Pla cap a on hem de tirar. I l’altra no sé 
quin era. 
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:   

 

ESTUDI CREACIÓ OFICINA PROMOCIÓ ECONOMIA SOCIAL I ESTUDI 

PRECARIETAT LABORAL AL MUNICIPI: Fer un estudi sobre la precarietat laboral a 

la ciutat. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA):  

 

ESTUDI CREACIÓ OFICINA PROMOCIÓ ECONOMIA SOCIAL I ESTUDI 

PRECARIETAT LABORAL AL MUNICIPI: Aquest no sé com està i ja ho miraré. 

 

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

 

AMPLADA VORERES CARRER DIPUTACIÓ DE LA FLORESTA: Només és un prec 

en tant que la pregunta la vàrem formular als responsables d’Urbanisme i té a veure 
amb el carrer Diputació, de la Floresta, la part que toca més aviat a la banda del Pont 
del Diari, que com vostès ja saben s’està fent una obra amb la llicència corresponent, 
fins aquí no hi ha cap problema, la llicència és correcta, ens van informar des 
d’Urbanisme, el fet és que la vorera a la qual fem referència té dos pams. Dos pams , 
que és una vorera pràcticament inviable en tots els sentits, les raons tècniques les 
coneixem, ens les han explicat, hi ha un problema també de que no es van alinear 
adequadament els carrers, en qualsevol cas, es va donar la llicència i la situació és la 
que és. Més enllà de l’explicació tècnica, que s’agraeix i ajuda a entendre el per què, 
el tema és que moltes veïnes i veïns no acaben d’acceptar, diguem, de que hi ha 
aquella situació, tenint en compte que el carrer Diputació és un carrer que ja s’ha 
remodelat recentment, vull dir, que és molt difícil que a curt termini hi hagin canvis 
d’alineació. El prec per tant, seria com es podria abordar algun tipus de solució que 
evités que es consolidés la reducció de la vorera esmentada.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

AMPLADA VORERES CARRER DIPUTACIÓ DE LA FLORESTA: Doncs ja li 

contestaran, entenc que ho estudiaran i bé, veurem quines possibilitats hi ha, però és 
complex, això ens passa a molts llocs de la ciutat i sobretot a la Floresta, on en el seu 
dia les alineacions que marcava el Pla General Metropolità, que després vàrem haver 
de revisar, van haver de fer carrers més estrets i, per tant, hi ha voreres que no són 
suficientment practicables o dels estàndards que avui demanaríem, però no podem 
atacar-ho tot de cop, el municipi és molt gran i, per tant, haurem de veure de quina 
manera podem abordar aquestes situacions. Entenc els veïns, però també tenim una 
dimensió de territori molt gran per atendre.  
 

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

MES: Bé, seria un prec i una pregunta.  

 

ABOCAMENTS CARRETERA ROQUETES TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA 

DEL VALLÈS: El primer prec que va sortir arrel d’un debat al Consell de Barri, era en 

referència a la Carretera de Roquetes a Can Magí, però no al terme municipal de 
Sant Cugat, sinó que va sortir sobre la taula o es va dir, que hi ha determinats 
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abocaments en la part que seria de Cerdanyola. Evidentment sé que nosaltres 
solament actuem en els espais municipals, però que també vostès tenen relació amb 
el Govern de Cerdanyola, com és normal. Clar, és un prec i una pregunta. Saben si 
és cert això, jo ho desconec, faig un trasllat i en tot cas sí que els demanaria que 
poguéssim fer alguna actuació, encara que sigui des del punt de vista visual, que 
després, si s’escau, o sinó no, per si s’escau, tenir alguna conversa amb el Govern 
de Cerdanyola.  
 

COMPLIMENT NORMATIVA ACCESSIBILITAT TERRASSES MERCAT VELL: 

L’altra és una pregunta, sense cap mena de mala intenció, com sempre, és les 
terrasses del Mercat Vell compleixen la normativa d’accessibilitat per a persones amb 
discapacitat visual? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

ABOCAMENTS CARRETERA ROQUETES TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA 

DEL VALLÈS: Sr. Villaseñor, no sabem res d’això que comenta vostè. En 

determinades èpoques sí que havíem tingut notícies, ara no, per tant, contactarem 
amb l’Ajuntament de Cerdanyola i de la resta no li sé dir, per tant, ja li contestaran. 
 

Doncs acabem aquí, precs i preguntes i, per tant, aixecaríem la sessió del 
plenari, complint en horari, complint, per tant, amb el nou Reglament, els felicito a tots 
i totes i haurem de procurar que en el proper Ple siguem tan eficaços i eficients com 
hem estat en aquest. 

 
Conclòs l’anterior i essent les 20:02 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 

al principi indicat, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


