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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 
P. SOLER I ARTALEJO 
 
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 
A. BENEJAM I PERETÓ 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÓS 

 Al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila de Sant Cugat del 
Vallès, essent les setze hores del 
dia vint-i-quatre d’abril de dos mil 
disset, 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, regidores i regidors. En primer 

lloc, constatar si tenim quòrum, que entenc que tenim quòrum suficient, Sr. Secretari i, 
per tant, podem iniciar la sessió de Ple ordinari i abans de fer-ho, per indicació del 
Secretari, els demano la ratificació del Decret d’Alcaldia 1188/2017, pel qual es 
trasllada la data de celebració del Ple ordinari corresponent al mes d’abril. 

 
- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA SOBRE TRASLLAT 

DATA CELEBRACIÓ PLE ORDINARI. 
 
 - RATIFICAR en els seus propis termes i textualitat literal, la Resolució 
d'Alcaldia núm. 1.188/17, decretada en data 21 d’abril, i concernent al trasllat de la 
data del Ple ordinari corresponent a l'actual mes d’abril, del dia 17 al 24 del mateix 
mes. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 
 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 22 
membres electius presents). 
 
DESPATX D’OFICI 
 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DELS 
PLENS DE DATES 20 DE MARÇ (EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA) DE 2017. 

 
- APROVAR, per assentiment dels 22 membres electius presents, els 

esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 20 de març 
(extraordinària i ordinària) de 2017. 

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

CONVERGÈNCIA CONCERNENT A CANVI DE DENOMINACIÓ. 
 
- RESTAR ASSABENTATS del canvi de denominació del “Grup municipal de 

Convergència” pel de “Grup municipal del PDeCAT-Demòcrates” segons 
comunicació escrita adreçada a Secretaria General, tot això de conformitat amb allò 
que disposa l’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
vigent text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
 3.- DACIÓ DE COMPTE DE DESIGNACIÓ PARCIAL DE REPRESENTANTS 
DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VEÏNS EN ELS CONSELLS DE BARRI. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de les següents designacions comunicades per 
part de diverses associacions veïnals i entitats del municipi dels corresponents 
representants designats per a formar part com a membres dels  Consells de barri de 
conformitat amb la composició establerta per l’art. 37 del Reglament de Participació 
Ciutadana.  
 
Consell de barri del Centre Est 
 
AMPA Escola Collserola:  Andreu Sierro Vaquero    
 
Associació de veïns de Can Magí: Ferran de Juan 
            
Suplent: Francesc López    
      
Club Muntanyenc Sant Cugat:  Silvano Bendinelli 
       
Suplent: Alfredo Arechavala Torre 
 
Consell de barri del Centre Oest 

  
Associació Voluntaris Protecció Civil Sant Cugat:   Francesc Fernández Caro     
                  
Suplent: Marta Cachinero Varderi 

 
Associació Castelllers de Sant Cugat: 
Suplent: Ferran Ballester    Elena Ramis  
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 (En aquests moments, essent les 16:03 h. s’incorporen a la sessió els 
regidors Sr. Ramon Gutiérrez i Sra. Núria Gibert). 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Bé, en aquest 
punt donem compte de diferents designacions de diferents entitats, en dos dels 
Consells de Barri, en particular al Consell de Barri Centre Est, l’AMPA de l’Escola 
Collserola nomena com al seu representant el Sr. Andreu Sierro; l’Associació de Veïns 
de Can Magí designa com a representant titular el Sr. Ferran de Juan i com a suplent 
el Sr. Francesc López; i el Club Muntanyenc, com a titular el Sr. Silvano Bendinelli i 
com a suplent Alfredo Arechavala. En el cas del Consell de Barri del Centre Oest, 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Cugat, designen com a titular el 
Sr. Francesc Fernández i com a suplent la Sra. Marta Cachinero. I pel que fa a 
l’Associació de Castellers de Sant Cugat, modifiquen el representant suplent, que era 
el Sr. Ferran Ballester, per la Sra. Elena Ramis.  
 

(En aquests moments, essent les 16:04 h. s’incorpora a la sessió la 
regidora Sra. Mayte Pérez). 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs gràcies i és una dació de compte i, per 
tant, queda exposat en aquest plenari. Passem als punts de Medi Ambient. 
 
ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Medi Ambient 
 

4.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD  ADOPTAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 14.03.2017 EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DE LES 
BASES ESPECÍFIQUES I DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A LA 
UTILITZACIÓ TEMPORAL DE TERRENYS PER A HORTS URBANS. (EXP. 
7019/2017). 
 

- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS als efectes procedents, de 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 14 de març de 2017 epigrafiat de la 
següent textualitat: 

 
“ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I DE  LA 
CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE 
TERRENYS PER A HORTS URBANS A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 
En l’anterior legislatura, el Consistori va fomentar la recuperació de les activitats 
agràries i va introduir la producció agrícola de proximitat en els objectius de gestió del 
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica de la legislatura 2012-2015. 
 
Al juny de 2012, el Ple municipal  va aprovar la Moció institucional per a la promoció 
d’activitats agràries urbanes com a aproximació del ciutadà a la terra, l’afavoriment de 
l’autoconsum alimentari i la valoració dels productes de proximitat. 
 
A l’octubre de 2015, el Servei d’Ocupació de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament una  
subvenció per contractar un agent d’Ocupació de Desenvolupament Local per 
impulsar el programa d’agricultura urbana i periurbana. 
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El 12 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el Programa d’horts urbans 
de l’Ajuntament amb la finalitat d’impulsar i facilitar la creació d’una xarxa urbana 
d’espais verds productius, socialment i agronòmicament sostenibles. 
 
El 26 d’abril de 2016, davant  l’interès de diverses entitats i ciutadans per sol·licitar 
terrenys municipals per a la pràctica hortícola d’autoconsum, es van aprovar les bases 
i convocatòria per a la utilització temporal de terrenys per a horts urbans, resolent-se 
l’esmentat concurs el 22 de novembre de 2016 amb l’adjudicació dels terrenys per 
horts d’Amposta sud i els terrenys per horts de Can Canyameres (Volpelleres).  
 
En els darrers mesos, diverses entitats i ciutadans a títol individual han seguit 
sol·licitat terrenys municipals per a la pràctica hortícola d’autoconsum, a la vegada que 
a través del pressupostos participatius han guanyat dues propostes per a la execució 
d’horts al Centre de la ciutat i a la Floresta. 
 
En base a l’anterior, la Junta de Govern Local adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
1r.- APROVAR la convocatòria per a la utilització temporal de terrenys per a horts 
urbans a Sant Cugat del Vallès en els següents emplaçaments: 
 
- Horts a la Floresta, carrer Estel, amb una superfície de 1.313 m2. Clau 27 
- Horts al parc Ildefons Cerdà, amb una superfície de 670 m2. Clau 6b 
- Horts a l'avinguda Roquetes, darrera la deixalleria, amb una superfície de 2.938  

m2. Clau 7b 
- Horts al turó de Can Mates, amb una superfície de 1.875 m2. Clau 6c 
- Horts al carrer Andana, amb una superfície de 458 m2. Clau 6b 
- Horts al carrer Amposta nord, amb una superfície de 1.713 m2. Clau 6b 
 
2n.- APROVAR les bases que amb caràcter específic han de regir l’esmentada 
convocatòria i els models de sol·licitud, que s’adjunten com annex d’aquest acord. 
 
3r.- PUBLICAR  la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament: www.santcugat.cat. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple municipal.” 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Bé, en la 
citada Junta de Govern Local de 14 de març, es van aprovar les bases específiques i 
la convocatòria de concurs per utilització temporal de terrenys per a horts urbans a 
Sant Cugat del Vallès, en particular sis noves localitzacions que tenen aquí descrites i, 
per tant, aprovem el què són la convocatòria i les bases. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, si hi ha algun comentari o intervenció? 
Doncs queda també feta la dació de compte en el plenari i passem al punt 5è. 
 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS (PPI) DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 

D’acord amb la Llei 6/1988 Forestal de Catalunya, de 30 de març, les entitats 
locals situades en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès al  
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca per ser aprovat. 
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El municipi de Sant Cugat està situat en una zona d’alt risc d’incendi forestal i 

un 40% del seu territori es troba dins del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 

L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació 
de Barcelona dóna suport tècnic a les Agrupacions de Defensa Forestal per la 
redacció i revisió dels Plans municipals de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). 
Aquest pla inclou un conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les 
causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció. Té una vigència de 4 
anys. 
 

El PPI de Sant Cugat actual es va redactar l’any 2014 amb la col·laboració dels 
serveis tècnics municipals, l’EMD de Valldoreix, l’ADF de Sant Cugat i el Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola i és vigent fins l’any 2018. 
 

La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic als ajuntaments per finançar 
les actuacions incloses en els PPI i en aquest sentit a l’any 2014, l’Ajuntament, l’ADF i 
la Diputació van signar un conveni de cooperació i col·laboració per a la gestió i 
l’execució del PPI de Sant Cugat, on s’especificava el percentatge de les subvencions. 
 

Per fer efectiu l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona, és 
necessari que el PPI sigui aprovat pel Ple Municipal. 
 

Atès l’informe tècnic de 20 de març de 2016. 
 

Atès el que disposen els articles 13.2) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 40 de la Llei  6/1988 
Forestal de Catalunya, de 30 de març, el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals haurà de ser aprovat inicialment per aquest Ajuntament i tramés al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva aprovació definitiva. 
 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal d’aquesta Corporació l'adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 

1r.- APROVAR, dins de l’àmbit competencial d’aquesta Corporació el Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Sant Cugat del Vallès per 
al període 2014-2018. 
 

2n.- REMETRE, de conformitat amb els articles 13.2) del Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 40 de la 
Llei  6/1988 Forestal de Catalunya, de 30 de març, l’esmentat Pla al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 

3r.- NOTIFICAR el present acord al Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, a l’EMD de Valldoreix i a Protecció Civil de l’àmbit de gestió de Seguretat 
Ciutadana i Via Pública de l’Ajuntament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: El Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis que es presenta avui a aprovació es tracta d’un 
document que conté el conjunt de previsions i mesures que calen prendre per reduir 
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les causes d’incendi limitant els efectes i facilitant-ne l’extinció. Aquestes previsions i 
mesures es presenten a través d’informació escrita en la qual es presenta de cada 
una de les actuacions quin és l’any en que s’efectuarà aquesta actuació, quina és la 
mesura que es proposa, a on es farà, quin és l’amidament, quin és l’abast de cada 
una de les mesures i quin és el cost. Val a dir que això ho fem amb conveni amb la 
Diputació de Barcelona, del qual una part important és una subvenció que tenim de la 
Diputació de Barcelona, una part del 80% i un 20% que són aportacions pròpies de 
l’Ajuntament. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Grups que volen intervenir? 
Doncs si no hi ha intervencions, els agraeixo molt que puguem aprovar aquest Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, perquè evidentment és una eina 
estratègica i fonamental, atès la característica o les característiques del nostre 
municipi. Per tant, els demanaré el vot. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

(Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. De veritat, molt agraïda perquè 
com saben, cada estiu arribem en una situació que sempre ens preocupa i, per tant, 
disposar d’una eina i un instrument consensuat per tots els Grups polítics sempre és 
una garantia. Passem als punts de Joventut. 
 
PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Joventut  
 

6.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL PUNT NÚM. 19 DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 28.02.2017 REFERENT A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 
PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2014-2016 DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS.  
 

- RATIFICAR, en tots els seus extrems, propis termes i textualitat literal, el punt 
núm. 19 de la Junta de Govern Local de data 28.02.2017, concernent a pròrroga del 
Pla Local de Joventut de Sant Cugat 2014-2016 fins el 31.12.2017 o fins l’aprovació 
del nou Pla Local de Joventut 2017-2020, de produir-se amb anterioritat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR D’ESPORTS I JOVENTUT, SR. ELOI ROVIRA: El 2014 es va 
aprovar en aquest Ple el Pla Local de Joventut, que acabava el desembre de 2015 i 
vam arribar a l’acord amb la Direcció General de Joventut, per prorrogar el Pla actual 
fins a finals d’any, perquè estem fent ja un procés d’elaboració del nou Pla Local de 
Joventut i vam considerar que era important, per no trobar-nos sense Pla, doncs 
aprovar aquesta pròrroga pactada amb la Direcció, que és la millor manera per poder 
seguir fent. Vam fer a la Informativa l’estudi i us vam presentar l’avaluació que ens 
han fet des de la Diputació de Barcelona de l’acompliment d’aquest Pla de 2014 a 
2016, on es va explicar a quin grau d’acompliment havíem arribat, per què no s’havia 
fet alguna de les accions, algunes que s’havien modificat durant l’elaboració i les de 
noves que no s’havien contemplat en el Pla però que s’han elaborat i ara tindrem 
també uns quants mesos més de pròrroga per aconseguir un grau més alt 
d’acompliment, alhora que elaborem aquest nou Pla Local de Polítiques Locals de 
Joventut. 
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. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, moltes gràcies. En primer lloc, posar de manifest que si el Pla efectivament 
caducava a finals de l’any passat, creiem que anem tard en la presentació d’aquesta 
pròrroga, així com en el procés d’elaboració del nou Pla. Suposem que la necessitat 
de tenir línies d’estratègia política i notar la necessitat de rebre algun tipus de 
subvenció és el que fa avui que es posi a votació aquesta pròrroga. Constatem el que 
vam dir en la seva aprovació. Nosaltres consideràvem que era un bon Pla i 
considerem que és un bon Pla i vam votar a favor, per la bona feina que s’havia fet, 
sobretot tècnica, sort en tenim dels treballadors i dels tècnics de la casa. Tot i així vam 
posar en consideració que els continguts del Pla no responien del tot al context social 
actual d’aquell moment i també d’ara. No tenia en compte l’escenari de crisi i post-
crisi, com impacta això en les trajectòries de la gent jove, com obstaculitza l’exercici 
de la plena ciutadania i que un escenari com el que estàvem i com el que estem 
requeria i requereix de propostes innovadores i dinàmiques a través de les quals es 
poguessin articular alternatives per a poder avançar. Nosaltres creiem que queda clar 
que aquesta mancança era més important del que semblava, no cal més que fixar-se 
en la situació actual de falta d’oportunitats de la gent jove per a quedar-se a Sant 
Cugat, per exemple, per tant, esperem que aquest fil a l’agulla que ja s’ha posat en la 
redacció del nou Pla vagi en bona línia i que es faci una bona anàlisi i que aquest Pla 
sigui millor que l’anterior. Nosaltres en aquesta pròrroga, per tant, hi votarem a favor. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
lamento discrepar amb el company d’ICV-EUiA. Al nostre parer, el Pla Local de 
Joventut 2014-2016 no era un bon Pla, era un Pla poc ambiciós, poc valent i poc 
adaptat, sobretot, a la realitat juvenil santcugatenca. De fet, això mateix, fins i tot, ens 
ho corrobora l’avaluació que ens ha lliurat la Diputació de Barcelona, que aquest Pla 
està poc adaptat a la realitat santcugatenca, cosa que de fet tampoc sorprèn quan 
permanentment anem descentralitzant l’elaboració d’aquest tipus de documents en 
òrgans externs. Nosaltres no vam participar de l’elaboració d’aquest Pla. Creiem que 
vostès no tenen projecte, ni estratègia global de ciutat en matèria de joventut. Ho 
creiem nosaltres i també traspua de l’avaluació d’aquest Pla, i els convido a que la 
llegeixin, perquè també ho diu. Per tant, ens satisfà que els tècnics de la Diputació de 
Barcelona hagin arribat a una conclusió de quelcom que nosaltres venim repetint. 
Però pel que fa a la pròrroga, nosaltres, jo he llegit detingudament, les Joventuts 
d’Esquerra hem llegit detingudament l’avaluació, i no estem satisfets tampoc amb la 
implementació que se n’ha fet. Eix viure a Sant Cugat Educació 63% realitzat, 
ocupació realitzat el 77%, habitatge el 50% i m’hi detindré, perquè d’aquest 50% fa 
riure que en puguem dir 50%; participació, pel que fa a informació 40% realitzat i a 
participació pròpiament 75% realitzat; i a l’eix de gaudi, esport realitzat el 37%, cultura 
67% i lleure el 50%. Si fem els càlculs podríem dir així en línies generals que bé, que 
hem complert el 50% del Pla, bé, suposo que en termes educatius podríem dir que 
han aprovat, el problema és quan ens aturem i jo m’aturaré en un parell de punts 
només, per manca de temps, perquè m’agradaria poder-m’hi aturar molt més, però 
quan deia que era un Pla poc ambiciós, per exemple, si ens aturem a parlar de les 
polítiques d’habitatge i el que han realitzat, trobem com la política de foment de 
l’habitatge jove en una ciutat com Sant Cugat, que patim i patíem quan es va elaborar 
aquest Pla, un èxode juvenil brutal a les ciutats de l’entorn, perquè el jovent no es pot 
emancipar a la nostra ciutat, la seva màxima política era que teníem 235 habitatges 
de lloguer jove fets o projectats, per cert, per part d’Esquerra Republicana, quan va 
ocupar l’Àrea de Joventut, teníem 235 habitatges de lloguer jove, dels quals, de fet, ja 
podem dir que en tenim 220, perquè la manca d’habitatge per Serveis Socials l’hem 
cobert també, almenys això diu a l’avaluació d’aquest Pla i sinó vol dir que la Diputació 
està confosa, l’hem cobert també amb habitatge juvenil. Evidentment, cal afrontar la 
necessitat d’habitatge dels Serveis Socials, potser que ho féssim amb els habitatges 
de promocions de venda que estem fent i no a costa de reduir l’oferta juvenil que fa 
més de 10 anys o vora 10 anys que es fa ni un sol habitatge de lloguer jove. Per tant, 
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considerar que sí que s’ha realitzat aquesta acció, per exemple, a nosaltres ens 
molesta, és a dir, amb habitatge el 50% realitzat segons la diagnosi, no, no, jo 
m’atreviria a dir el 25% i amb sort. I un altre exemple i acabo i m’agradaria poder-m’hi 
detenir més és si ens anem sobretot a la part de lleure i totes les accions no 
realitzades. Casualment totes tenen a veure amb l’ocupació de l’espai públic, amb 
l‘ocupació de l’espai públic per part del jovent, el qual vostès també han expulsat de 
l’espai públic de la ciutat i el propi Pla de Joventut corrobora que aquestes accions no 
s’han dut a terme. Sí que els vull felicitar, perquè no tot són crítiques i també ho vull 
dir, que pel que fa a joves 13-16 sí que hem assolit un èxit, el Consell de Joves 13-16 
funciona, n’estem contents, però lamentablement en polítiques de joventut vostès 
suspenen, suspenen molt, l’avaluació del Pla de Joventut així ho corrobora i confiem 
que aviat puguem tenir de debò una visió global de ciutat en matèria de joventut. Al 
cap i a la fi estem parlant de vora el 20% de la població d’aquesta ciutat.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La 
meva intervenció crec que va o està entre mig camí entre la que ha fet el Sr. Gutiérrez 
i el Sr. Gómez. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt de l’Ordre del Dia. Ho farem, 
sobretot perquè creiem que cal fer-ne una lectura política més enllà del que se’ns va 
explicar a la Comissió Informativa i que de fet va ser, jo crec, prou interessant o molt 
interessant i per començar aquí sí que haig de coincidir amb el representant d’ERC-
MES, sense criticar ni molt menys la feina feta per les empreses externes que ens 
assessoren a l’hora de treballar sobre aquests Plans o d’altres, en aquest cas ho va 
fer Portacabot. Creiem que és possible internalitzar aquests processos i, per tant, 
estalviar-nos uns diners. Creiem que veritablement estem prou qualificats per tirar 
endavant la majoria de Plans sense que minvi, en absolut, ni la qualitat, ni el procés 
d’execució, ni el resultat o conclusions finals. Per altra banda, i torno a dir que aquí sí 
que estic d’acord amb el Sr. Gómez, no deixem de prorrogar un Pla Local que el que 
diu és que per exemple troba que hi ha especialment moltes mancances per als joves 
entre 14 o 18 anys. En realitat estem prorrogant un Pla que no ha funcionat. Això 
també ens fa pensar que l’abstenció és l’opció més coherent, no volem posar pals a 
les rodes, però també com a mínim deixar constància i posar de manifest que hem de 
millorar molt en quant a poder complir les expectatives i les demandes dels nostres 
joves.  
 

. REGIDOR D’ESPORTS I JOVENTUT, SR. ELOI ROVIRA: Bé, jo veig 
interpretacions de l’avaluació que va fer Portacabot, se’n poden fer cadascú des del 
seu punt de vista i se les pot fer o les pot manipular com vulgui, o sigui, jo crec que 
essent objectius l’acompliment del Pla és força alta, perquè a més he dit al principi 
que és cert que hi ha una part que precisament és la que tu comentaves, Èric, la de 
l’ocupació de la via pública, que a més és la que estem acabant de desenvolupar ara, 
perquè és una àrea molt transversal i una cosa són polítiques que tu pots elaborar des 
de la pròpia Regidoria de Joventut, perquè només afecta a un col·lectiu, i l’altra són 
coses com via pública, que s’ha de treballar transversalment amb Cultura, amb 
Esports, amb Via Pública, bé, amb molts Departaments i ens ha costat més, és cert, 
però estem en l’elaboració d’aquesta part final del document,que ens donarà una 
solució també perquè a més el fet d’intentar fer participar a aquest col·lectiu, sobretot 
del Consell 13-16, per veure quin ús o també fer les enquestes i fer el buidatge 
d’informació dels instituts per veure quins usos volien fer els joves de l’espai públic 
doncs també no ha sigut fàcil i això també ens ha fet endarrerir una miqueta tot el que 
és l’anàlisi de la situació per a fer propostes que siguin interessants per ells, per no 
inventar-les nosaltres i del que diu de l’habitatge tampoc puc estar gens d’acord, si hi 
ha un municipi que hagi fet més habitatge de lloguer per a joves ens agradaria saber-
ho també i que segur que n’hi ha, però jo crec que aquí a Sant Cugat s’ha fet una 
feina molt, molt intensa des de polítiques d’habitatges per a que això no sigui així i els 
joves de Sant Cugat tenen oportunitats per emancipar-se, però bé, això és un punt de 
vista, i el que sí que li agrairia és que ara en aquesta fase d’elaboració del nou Pla 
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Local doncs facin les aportacions quan tingui la seva oportunitat per mirar d’encabir-
les en el nou document. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies. Per al·lusions? Doncs 
puntualment, Sr. Gómez. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, en 
primer lloc dir que trobo molt greu, però molt greu, que se m’acusi de manipular res. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No exageri. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No 
exagero. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És que no es pot estar enfadat. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No, no 
exagero. I en tot cas, si exagero no és una apreciació personal seva, que li respecto 
absolutament, però en tot cas, jo tinc tot el dret a considerar greu que el Regidor de 
Joventut m’acusi de manipular les dades d’una valoració del Pla Local de Joventut. 
Tinc tot el dret i així ho manifesto en aquest moment. Jo no he manipulat res, les 
dades que he donat són les que són, no feia una anàlisi global de polítiques 
d’habitatge, per exemple, el Pla mateix diu, la pròpia avaluació diu que només han 
complert vostès el 50% del que es van proposar. Això no és manipular res, això són 
dades i jo a més dono una dada més, és que donen com a realitzada una política 
d’habitatge concreta i és que han mantingut els 235 habitatges de lloguer, el propi Pla 
diu que en realitat no els han mantingut, sinó que han dedicat a Serveis Socials una 
part d’aquests habitatges. Per tant, jo el que constato és que si no els han mantingut 
aquesta política, en realitat, no està realitzada i, per tant, no arribem al 50%. Això no 
és manipular res, això, jo els convido a que llegeixin el Pla, per tant, no he manipulat 
res i tampoc he manipulat res quan parlava de l’ocupació de l’espai públic, igual que 
no es manipula res saber que aquest Ple municipal va aprovar una moció en relació, 
per exemple, al Pacte per la Nit, consensuat, vinculat amb anteriors Plans Locals de 
Joventut, i que vostès estan incomplint de forma flagrant i que ara externalitzen. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No és veritat, no hem incomplert.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: I tant 
que han incomplert! 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, miri, si s’ha de justificar tant perquè li han dit 
que manipula potser sí que és que manipula Sr. Gómez, de veritat. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Ara sí 
que em sembla gravíssim, realment.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És que és igual. Li sembla gravíssim. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo la 
convido a que em digui quines dades són les que considera que manipulo. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Li sembla gravíssim, a vostè tot li sembla 
gravíssim. Escolti, de veritat, el Pacte per la Nit no l’hem incomplert, i el Pacte per la 
Nit compleix els horaris que es van dir, i el Pacte per la Nit no satisfà a tothom. Ja 
sabem que a vostè no el satisfà. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.04.17                    pàg. 10 

 
ESBORRANY ACTA 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: El Pacte 
per la Nit ara mateix està en fase de que una empresa externa vingui a fer allò que 
vostès no han estat capaços de fer. Això és una realitat constatada. Per tant, a partir 
d’aquí parlem-ne, però no hi ha cap punt de cap acord del Pacte per la Nit que 
preveiés que una empresa externa se n’ocupés. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Gómez, el Pacte per la Nit amb els horaris que 
es van dir és el que ha complert aquest Govern.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Confon 
l’Ordenança de Terrasses amb el Pacte per la Nit, d’activitats de lleure. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: L’Ordenança de Terrasses compleix el que va dir 
el Pacte per la Nit. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
L’Ordenança de terrasses, que no és només el Pacte per la Nit. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí, molt bé. I si hi ha persones i Grups polítics que 
no han volgut estar d’acord amb l’Ordenança de Terrasses i han estat bel·ligerants 
aquests han estat vostès, que volen que a la nit s’allargui la festa fins tard, fins les 3 
hores, les 4 hores i les 5 hores del matí. Ja està.  
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Però 
Sra. Conesa, jo no parlava de l’Ordenança de Terrasses. Parlava del Pacte per la Nit, 
de les activitats de lleure que organitzen les activitats juvenils, no parlava de 
l’Ordenança de Terrasses. Això ho ha fet vostè. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ja està, no passa res. Sr. Gómez, no passa res. 
Mirem de fer les coses ben fetes, mirem de fer les coses ben fetes. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No, 
vostè és qui ha barrejat l’Ordenança de Terrasses amb els horaris de les activitats que 
organitzen les entitats de la ciutat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Gómez, potser si vostè s’ha de justificar tant, 
potser sí que manipula les paraules. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Qui 
s’està justificant tant és vostè amb relació al Pacte per la Nit.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, jo no em justifico. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: I tant! I 
força! 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, un 50% que jo sàpiga és un aprovat. 
No és pas un suspens. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Ostres! 
Realitzar la meitat de les polítiques és un aprovat? Posem el llistó molt baix. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, doncs és un aprovat objectivament. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Doncs 
vostès aproven en polítiques d’habitatge, si vostès estan satisfets els joves que 
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marxen a la resta de ciutats de l’entorn per emancipar-se segur que també ho deuen 
estar.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. Podem passar a la votació? 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     14 (PDeCAT-Demòcrates, ICV-EUiA i PSC) 
Vots en contra:   3 (ERC-MES) 
Abstencions:      8 (CUP-PC, C’s, PP i regidor no adscrit) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs queda ratificat i continuarem treballant pel 
jovent de Sant Cugat. 
 
URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 
 
Urbanisme 
 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE L’ILLA 21 DELIMITADA PEL 
CARRER FRANCESC MORAGAS, CARRER DEL DOS DE MAIG I RAMBLA DE 
CAN MORA A SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXPEDIENT NÚM. 83004/15). 
 

Atès que l’any 1999 es va aprovar definitivament la Transcripció a escala 
1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent en el nucli antic, la qual va 
determinar unes àrees de referència on les modificacions de PGM i el planejament 
vigent, o la manca de determinacions, fan necessari el desenvolupament de 
planejament especial i/o gestió urbanística. 
 

Vist que la dita Transcripció va delimitar una àrea de referència (R-16) amb 
l’objecte de resoldre les alçades de l’edificació en la totalitat de l’illa, tenint en compte 
l’existència d’un edifici d’alçada superior a la vigent ARM permesa del PGM i, al 
mateix temps, situar l’edifici a l’alineació oficial pel carrer de Francesc Moragas i que 
existeix un interès en desenvolupar aquesta àrea, tal i com s’estableix al punt 5.1) de 
la memòria quan diu: “5.1.- Desenvolupament de les àrees de referència R: En les 
àrees de referència R s’haurà de formar i aprovar l’instrument de planejament i/o de 
gestió adient per aconseguir, com a mínim, els objectius de les solucions als 
problemes que es descriuen en el punt 1.2 Àrees R d’aquesta memòria.” 
 

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

1r.- INICIAR expedient de modificació puntual del PGM a l’àmbit de l’illa 21 
delimitada pel carrer Francesc Moragas, carrer del Dos de Maig i Rambla de Can 
Mora a Sant Cugat del Vallès, de conformitat amb l’article 97.1) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara 
endavant TRLUC), amb la finalitat de potenciar la millora del paisatge urbà mitjançant 
una reordenació de volums i espais que permetin una regeneració i renovació urbanes 
destinades a la creació de nous espais públics que, a més d’esponjar el nucli urbà, 
facin possible una nova connectivitat per als vianants entre dues vialitats ara 
inconnexes i que afavoreixin la potenciació de l’eix comercial del nucli urbà, com a 
principal motivació envers l’oportunitat i conveniència en relació als interessos públics i 
privats concurrents. 
 

2n.- INICIAR el procés participatiu, d’acord amb el que determina l’article 8 del 
TRLUC, als efectes de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió. 
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3r.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum previst en l'article 47.2.ll), de la 

Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i article 96 en relació al 85 del TRLUC (el primer en la 
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), el projecte de modificació puntual 
del PGM a l’àmbit de l’illa 21 delimitada pel carrer Francesc Moragas, carrer del Dos 
de Maig i Rambla de Can Mora a Sant Cugat del Vallès, assumint aquest Ajuntament 
la iniciativa pública de la seva formulació, proposada a instància de l’entitat 
CARRENOVA, SL, segons projecte tècnic elaborat a l’efecte per part dels arquitectes 
Ignacio i Javier Comella i Gutiérrez.  
 

4t.- ACORDAR la suspensió, d’acord amb el que determina l’article 73.2) del 
TRLUC, en relació amb l’article 102 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el seu Reglament (RLUC), de la tramitació de plans urbanístics 
derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, com també 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, que afecta a aquest sector, allà on les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic, per termini d’UN ANY, procedint a 
publicar el corresponent edicte que incorporarà l’àmbit territorial de suspensió en els 
termes previstos tant en el TRLUC com en el RLUC, als efectes de poder tramitar el 
corresponent projecte de modificació puntual del PGM a l’àmbit de l’illa 21 delimitada 
pel carrer Francesc Moragas, carrer del Dos de Maig i Rambla de Can Mora a Sant 
Cugat del Vallès, sense perjudici d’aquelles actuacions administratives necessàries, 
mitjançant ordres d’execució i/o llicències urbanístiques, per tal de garantir les 
condicions objectives de seguretat i salubritat de les edificacions i instal·lacions 
existents, referit a l’àmbit de referència. 
 

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

6è.- SOL·LICITAR informe als organismes amb competència concurrent, que 
s’haurà d’evacuar en el termini reglamentari, d’acord amb allò que preveu l’article 
85.5) del TRLUC. 
 

7è.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat CARRENOVA, SL, a l’entitat 
GERMANS CARRE GARCIA, CB i a l’equip redactor, als efectes procedents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Aquest és, de fet, l’únic punt pròpiament d’Urbanisme que tenim en aquest 
plenari i és una modificació puntual del Pla General Metropolità, en una illa del centre 
de Sant Cugat, l’illa delimitada pels carrers Francesc Moragas, Dos de Maig i Rambla 
de Can Mora. L’objecte de la modificació, senzillament, poder reordenar els volums 
edificables d’aquesta illa. En aquesta illa actualment hi ha un edifici d’habitatges, 
construït als anys 60 i un establiment comercial. Aquesta reordenació pretén 
aconseguir dos objectius principals: primer, millorar la relació visual i funcional entre el 
carrer Francesc Moragas i la Rambla de Can Mora, que és un carrer de vianants, 
mitjançant la creació d’un nou espai lliure, en el nivell del carrer Francesc Moragas, és 
a dir, a dalt, saben que la Rambla de Can Mora passa per sota del carrer Francesc 
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Moragas, just a continuació del pont existent damunt de la Rambla, des de la qual 
aquest espai nou es pugui crear un espai mirador cap a la Rambla i que es pugui 
crear també un nou accés de baixada a la Rambla de Can Mora; aquest nou espai 
lliure es formalitzarà amb una plaça pública de forma triangular que s’estendrà a partir 
de la vorera del carrer i s’obrirà cap a la Rambla. Aquesta plaça pública, per tant, és 
un nou espai públic guanyat a la ciutat si aconseguim que aquesta modificació puntual 
segueixi tot el seu tràmit i s’aprovi definitivament. El segon gran objectiu d’aquesta 
modificació és millorar la integració arquitectònica i paisatgística entre les noves 
edificacions previstes sobre l’actual establiment comercial i l’edifici d’habitatges 
existent, de forma que les dues edificacions, l’existent i la nova, configurin un únic 
front, un únic volum continu que permeti també substituir l’actual mitgera, molt evident, 
des de Francesc Moragas. Per tant, en definitiva, amb aquesta modificació el que 
pretenem és exercir la nostra responsabilitat com a garants de la planificació 
urbanística de Sant Cugat, millorar la ciutat, millorar el paisatge urbà de la ciutat, per 
especificar una mica més, la nova proposta volumètrica planteja l’ordenació d’un 
volum edificable enfront el carrer Francesc Moragas, amb una alçada de planta baixa i 
tres plantes, la mateixa, per cert, que la resta del carrer, coincidint també amb el 
planejament vigent actual, que donarà continuïtat a les façanes de l’actual front del 
carrer. La reordenació volumètrica que proposem no comporta un increment del 
sostre edificable existent, ni del que preveu el planejament i, finalment, ja com 
explicació inicial d’aquesta modificació, especificar que pel que fa a l’edifici 
d’habitatges existent, aquell el qual ens referíem ara amb aquesta gran mitgera molt 
evident des del carrer Francesc Moragas, la proposta de planejament que portem a 
aprovació inicial contempla el seu manteniment i consolidació, llevat de la darrera 
planta, que s’enderrocarà. D’aquesta manera es conformarà un únic volum edificable 
a planta baixa més tres. Una modificació que, insisteixo, el que pretén és millorar 
l’espai urbà de la ciutat, el paisatge de la ciutat, permetre que la ciutat en aquest àmbit 
tan central respiri, s’oxigeni en tant en quant el planejament vigent és molt massiu, és 
un planejament que comporta l’edificació total d’aquesta illa. Per tant, exercim la 
nostra, insisteixo, responsabilitat per tal de millorar el paisatge de la ciutat. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres normalment votem abstenció als punts d’Urbanisme, en aquest cas és una 
aprovació inicial i nosaltres canviarem el sentit del vot que normalment fem per dues 
qüestions: la primera, perquè entenem que en aquest cas hi ha un interès general que 
demana l’aprovació d’aquest punt, per dues coses, la primera, una reordenació 
d’aquella parcel·la per guanyar un tros d’espai públic que millorarà l’entorn, millorarà la 
zona; i la segona perquè també millorarà estèticament aquell entorn, donat que 
s’obliga o és una obligació del propietari de l’edifici del costat, d’aquell edifici antic que 
deia vostè dels anys 60, a homogeneïtzar tota la peça amb la construcció que es faci 
nova. Per tant, nosaltres en aquest sentit valorem positivament que es faci així, que 
s’hagi aconseguit arribar a un acord amb el propietari perquè ho faci també, a costa 
seva, i que s’aconsegueixi millorar aquesta zona. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres ens hem mirat el document, força llarg per cert, de tot el planejament 
i creiem que presenta dos aspectes positius: un és l’enderroc de la planta sisena i de 
la planta cinquena de l’edifici que és fora d’ordenació, de la parcel·la B; i l’enllaç 
peatonal de Francesc Moragas amb la Rambla de Can Mora. Però en contrapartida i 
discrepant del que acaba de dir ara el Tinent d’Alcalde, nosaltres considerem que sí 
que hi ha un augment del sostre edificable d’aproximadament uns 460 m2 i permet 
que el conjunt tingui encara una planta més que l’edifici actual B fora d’ordenació i ens 
sembla que això és una contradicció ja que si bé s’aconsegueix rebaixar en una planta 
que resulta molt visible de l’edifici B, afegir-ne un altre a l’edifici A no ens sembla la 
solució. D’altra part, també potser ho hem interpretat malament però ens sembla que 
hi ha un ball de números perquè s’assegura que no s’augmenta el sostre edificable 
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residencial. Mirant els números del que hi ha ara entre tots dos edificis i del que es 
proposa, entenem que sí que es rebaixa l’espai dedicat a centre comercial, però en 
canvi s’incrementa el què és l’espai residencial si tenim en compte també els dos 
edificis. I d’altra banda, amb les imatges aquestes renders, això potser és falta 
d’imaginació, considerem que a la pàgina, per exemple, 74 hi ha una gran visibilitat de 
les plantes que es posaran afegides, especialment de la darrera planta i en dos 
pàgines més cap allà d’aquest mateix informe, pensem que o bé no s‘ha inclòs allà la 
imatge de l’edifici B i, per tant, doncs es falseja l’objectiu o bé que es reproduirà una 
remodelació total d’aquest edifici B, que implicarà enderrocar-lo, modificar totes les 
façanes d’obra de vista actual, recular la façana, etcètera i, per tant, si és així 
probablement és positiu, però tampoc sabem si és que hi ha hagut o un error o s’ha 
falsejat la imatge, etcètera. Per tant, nosaltres, la nostra posició inicial per tots aquests 
dubtes seria l’abstenció.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bona tarda. Avia’m, aquesta és una operació a instància dels propietaris on el 
què fem és un tractament unitari, o el que es fa és un tractament unitari de l’illa i 
s’intenta solucionar problemes com les alçades, s’ha comentat, la part de dalt de 
l’edifici actual que és fora d’ordenació, il·legal, en aquest cas, les afectacions a les 
mitgeres, apart d’un tema visual, n’hi ha d’altres també de criteri tèrmic i també un 
tema de criteri urbanístic. Nosaltres entenem i en tot cas farem una interpretació del 
què hem entès de tot l’expedient, si hi ha alguna cosa si us plau ens ho corregeix o en 
tot cas, o ens interpreta atès les intervencions que han realitzat els companys. 
Nosaltres entenem que s’alineen dos cossos, entenem que no es tira a terra l’edifici 
actual, excepte la part de dalt, la part que estava fora d’ordenació, que era il·legal, 
passem d’un planejament vigent de 2.685 m2 a 3.146 m2, per tant, hi ha un increment 
de 460 m2 en planejament, existeix un estudi de valoracions que és negatiu, per tant, 
malgrat l’existència d’aquest augment de sostre, diguem-ne, hi ha un decrement de 
plusvàlues urbanístiques, però malgrat tot, el fet de que hi hagi un augment de sostre 
fa que tal com marca la normativa, hi hagi un 15% d’increment, que s’hagi de destinar 
aquest increment, un 15% de l’aprofitament s’ha de destinar a cedir aquest sòl o la 
seva quantificació monetària. Per tant, l’operació aquesta, aquest 15%, es distribueix, 
com queda clar per aquí, en vialitats, parcs i jardins, etcètera. Nosaltres entenem que 
el que es destinarà a parcs i jardins i vialitat, que ve a ser la plaça que comentàvem, 
són uns 30.000 euros, és possible que hi hagi alguna cosa més que estigui dintre dels 
altres conceptes i tenim dubtes sobre qui realitzarà el manteniment d’aquesta plaça, 
com a mínim en els primers anys, si és que se n’ha parlat o no. Jo crec que queda 
clar en l’expedient que qui farà l’obra és al qui li toca, que és el promotor i llavors hi 
haurà una recepció per part de l’Ajuntament. Si ens concreten aquests dubtes, el 
nostre grup hi donarà suport. 
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Después de todos los datos que han establecido los compañeros, voy a hacer 
la intervención más breve. Nos sumamos a casi todos ellos. Vamos a justificar nuestra 
abstención brevemente. Se dice que no varía el aprovechamiento y, sin entrar en 
números ni en planos, simplemente con el sentido común, lo que está claro es que 
donde ahora hay aire en un futuro muy cercano va a haber pisos recién construidos 
que se venderán a precio de Sant Cugat y en el centro de la ciudad. En segundo 
lugar, señalar que en principio esto no deberíamos valorarlo como malo, en absoluto, 
porque para eso está Planeamiento y Territorio y por supuesto las potestades que 
tiene el Ayuntamiento para hacerlo. Pero no entendemos los criterios, no entendemos 
la discriminación entre unos propietarios y otros en el Urbanismo de Sant Cugat y no 
entendemos el orden, atendiendo a quien lo solicita, cuántos proyectos aparejados, 
cuántos entran. Entendemos que todo esto debería someterse a cualquier cambio de 
planeamiento a criterios infinitamente más transparentes y objetivos.  
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: En tot cas, agrair en primer lloc el to i el contingut de les intervencions, 
perquè totes serviran per aclarir encara més aquesta proposta de modificació que 
volem portar a aprovació inicial. Sra. Casamitjana, els renders són indicatius, no els 
ha fet l’Ajuntament sinó que els fa el promotor d’aquesta modificació i, per tant, és 
veritat que expressen unes volumetries que un ha de veure i entendre en dimensió 
tridimensional, per entendre’ns i és veritat que el punt de vista d’aquests renders de 
vegades, que els fan amb l’ordinador, doncs poden variar inclús la percepció que es 
tindrà físicament, que tindrà físicament l’ull humà. Aleshores, només que amb un 
render augmentis una miqueta o pugis una miqueta o baixis el punt de vista de 
l’ordinador, doncs pot provocar que no s’acabi de percebre bé, insisteixo, el que serà, 
però els renders són indicatius, no són normatius, el que compta és que l’aprovació 
inicial té una sèrie de paràmetres, d’ocupació d’alçades, que són els que es 
correspondran amb els projectes, que hauran de tenir llicències d’edificació i hauran 
de tenir llicències de primera ocupació i que s’hauran d’adaptar escrupolosament a la 
modificació, no en el render. Vull dir, el render és purament indicatiu. Per tant, no és 
que es falsegi res, es senzillament un document de suport visual que pot estar, pot ser 
més o menys afortunat, però en tot cas el que compta són els números que 
s’expressen en aquesta aprovació, o en aquest document de modificació que avui 
portem a aprovació inicial. L’edifici existent està fora d’ordenació, en part, que no vol 
dir que sigui il·legal, és diferent, no vol dir que sigui il·legal, no té cap expedient de 
disciplina urbanística, està fora d’ordenació i un edifici fora d’ordenació es pot estar 
així tota la vida i, per tant, sobre aquest edifici fora d’ordenació i via aquesta 
modificació, el que es proposa és una homogeneïtzació respecte a uns paràmetres 
que ajudaran a millorar la volumetria del conjunt. Per tant, és veritat que l’edifici fora 
d’ordenació que té un sostre de 791,86 m2, el sostre potencial és de 323,34 m2, 
efectivament hi ha el manteniment de 461 m2, són aquests que deia vostè, que 
incrementen o es mantenen més que incrementen, corregeixo, es mantenen respecte 
al potencial del planejament, si s’enderroqués tot, però insisteixo, un edifici fora 
d’ordenació es pot mantenir tota la vida, tota la vida podríem tenir aquest edifici més 
alt fora d’ordenació i amb la mitgera i, per tant, amb aquesta modificació el que fem és 
que, diguéssim, harmonitzant-se amb la volumetria, tot i augmentar l’edificabilitat que 
té el planejament, l’harmonitzem i on no hi ha increment d’edificabilitat, que és on em 
referia jo és en la part on actualment hi ha l’establiment comercial, que això té un 
potencial de 2.362 m2 i en canvi la modificació en proposa 2.354 m2. O sigui, anem 
per sota del sostre previst en el planejament respecte a aquesta modificació. 
Aleshores, no hi ha 15% d’aprofitament mig, Sr. Villaseñor, el que hi ha, perquè fixi’s, 
l’increment, l’aprofitament mig es dóna amb increment d’aprofitament i en aquest cas, 
en tant en quan es rebaixa de sostre residencial a sostre comercial no hi ha increment 
d’aprofitament. Aleshores, el que sí que hi ha és que atès que hi ha tota una 
reordenació d’aquests volums cap al carrer Dos de Maig, això es compensa amb unes 
càrregues de cessió i urbanització de l’espai lliure que van, efectivament, a càrrec del 
promotor i això és la part interessant que via una reordenació volumètrica que no 
incrementa l’edificabilitat en la part nova, que redueix un edifici que podria estar tota la 
vida fora d’ordenació, redueix, però no el porta als paràmetres del planejament vigent, 
tenim una cessió pública d’aquesta plaça que va a càrrec del promotor i que, en tot 
cas, una vegada s’hagi urbanitzat i rebut per part de l’Ajuntament, lògicament anirà, el 
manteniment, a càrrec de l’Ajuntament, com tota la resta d’espais públics. Per tant, jo 
insisteixo que el que estem fent amb aquesta modificació és exercir la nostra 
responsabilitat de valorar el que tenim en el planejament vigent, escoltar als promotors 
privats, els promotors privats venen quan venen, Sra. Munia Fernández-Jordán, venen 
quan venen. Nosaltres tenim solars de llicència directa que arriben aquí i es fa el 
tràmit per a que tinguin llicència i puguin edificar i tenim àmbits en els que hi podem 
pensar i treballar a l’avançada, però que en moltes ocasions el que fan els promotors, 
els propietaris d’aquests àmbits és venir-nos a buscar per tal de veure de quina 
manera poden desenvolupar els seus projectes. Si creiem que desenvolupant-los 
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segons el planejament vigent s’obté el millor resultat per la ciutat, doncs endavant, 
però si creiem que del diàleg amb els propietaris n’ha de sorgir un millor paisatge 
urbà, una millor ciutat, un millor encaix volumètric, una millor integració a la ciutat, 
doncs lògicament la nostra obligació és treballar-ho. Amb els promotors d’aquests 
àmbits hem estat treballant vora de 10 mesos, per tal de trobar el millor encaix 
possible, però venen quan venen i quan venen els atenem i no discriminem a ningú. 
En tot cas, el que proposem és portar-ho a aprovació inicial, passar a informació 
pública, podrem escoltar, si hi ha al·legacions dels mateixos propietaris, dels veïns o 
de vostès com a Grups polítics i, en tot cas, continuaríem la tramitació, insisteixo que 
amb aquesta modificació el que pretenem és millorar la ciutat. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     16 (PDeCAT-Demòcrates, ERC-MES, PSC i PP) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:      9 (CUP-PC, C’s, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Iniciem aquesta tramitació i, per tant, obrim la 
informació pública. 
 

TRACTAMENT CONJUNT PUNTS NÚMS. 8 I 9 
 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DELS CLUBS SOCIALS DE CONSUMIDORS DE 
CÀNNABIS A LA CIUTAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXPEDIENT NÚM. 
82003/16). 
 

Atès que, per sessió plenària de data 20 de juliol de 2015, es donà compte de la 
Resolució de Tinència d'Alcaldia número 1.525/15, de data 6 de juliol de 2015, en 
virtut de la qual fou suspesa, a l’empara de l’article 73.1) del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i de 
conformitat amb els criteris orientadors que es desprenien dels respectius informes 
del Servei de Planejament Municipal i de la Secció de Salut Pública, la tramitació i 
concessió de llicències urbanístiques, ambientals i recreatives, tant en règim de 
sol·licitud de llicència com de comunicació prèvia d’inici d’activitats per a la instal·lació 
i/o ampliació de Clubs Socials Privats consistents en Associacions de consumidors de 
cànnabis, deixant constància que aquesta suspensió es feia amb la finalitat de 
procedir als estudis previs tendents a la regulació, en matèria de competència 
municipal, sobre la ubicació, instal·lació i condicions tècniques dels clubs de fumadors 
de cànnabis a tot l’àmbit del municipi de Sant Cugat del Vallès classificat com a sòl 
urbà (suspensió publicada en el BOPB núm. 18134 de 08.07.2015 i núm. 19513 de 
30.07.2015).   
 

Vist que el Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el 21 de setembre de 
2015, va aprovar una moció institucional per a constituir un grup de treball als efectes 
d’impulsar, des de la participació social, una regulació normativa consensuada sobre 
la ubicació dels clubs socials privats de cànnabis; de les condicions d’exercici de la 
seva activitat a Sant Cugat del Vallès i de les mesures en matèria de promoció de la 
salut destinades a la població en general i especialment a la població diana 
(adolescents, joves i drogodependents). Les reflexions, opinions i consideracions 
formulades per part dels diferents integrants del grup, recollides en les actes de cada 
sessió, han servit de base per elaborar la proposta d’aquest Pla Especial. 
 

Atès que, per Resolució de Tinència d'Alcaldia núm.1483/16, de data 1 de juliol 
de 2016, es va aprovar inicialment la proposta de “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
D’ORDENACIÓ DELS CLUBS SOCIALS DE CONSUMIDORS DE CÀNNABIS A LA 
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CIUTAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS”, de promoció pública municipal, destinada a 
regular els paràmetres urbanístics bàsics per a la implantació, en sòl urbà, de clubs 
socials privats consistents en associacions de consumidors de cànnabis al municipi, 
per tal d’assolir l’equilibri de l’entorn urbà entre el dret de l’exercici de la referida 
activitat i la garantia d’una ciutat sostenible. 
 

Vist que el referit Pla fou sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública i 
participació ciutadana, a través dels corresponents edictes inserits en el Butlletí Oficial 
de la Província, premsa escrita, tauler d’edictes municipal i mitjans telemàtics, donant 
lloc a una efectiva participació per part de diversos interessats i organismes amb 
competències concurrents juntament amb tots aquells avanços resultants del procés 
continu de participació ciutadana vehiculat mitjançant la creació d’un grup de treball 
anomenat Clubs de Cànnabis, integrat per representants de tots els grups polítics de 
l’Ajuntament, de la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat, de l’Associació 
de Veïns del barri de Can Magí, de les dues associacions cannàbiques FEDAC i 
Shiva, tècnics de la Generalitat i tècnics municipals; participació i avanços que han 
estat objecte de la corresponent instrucció per part de l’equip redactor i han derivat en 
la formulació de nova documentació tècnica que, pel seu contingut, podia inserir-se 
dins els supòsits de canvis substancials en els termes de l’article 112 i concordants 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme (RLUC) i, en conseqüència, aquesta nova documentació fou aprovada 
inicialment per segona vegada i sotmesa novament al correlatiu tràmit d’informació 
pública i participació ciutadana segons Resolució de Tinència d'Alcaldia número 
243/17, de data 7 de febrer de 2017.   
 

Vist que aquesta nova documentació s’ha sotmès a informació pública per 
termini d’UN MES, de conformitat amb l’article 85.4) del TRLUC en relació amb 
l’article 23.1.b) i 2 del RLUC, d’acord amb el següent: 
 
• Diari El Punt Avui de 24 de febrer de 2017 
• Butlletí Oficial de la Província de 2 de març de 2017  
• Tauler d’edictes municipal del 6 de març de 2017 fins el 6 d’abril de 2017 
• Pàgina web municipal 
 

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

1r.- CONSTATAR que durant el nou termini d’informació pública a que s’ha 
sotmès el projecte aprovat inicialment per segona vegada s’ha donat degut 
compliment als punts sisè i setè de la Resolució de Tinència d'Alcaldia número 
243/17, de data 7 de febrer de 2017, i DESESTIMAR les al·legacions formulades per 
la senyora Amina Omar Nieto, advocada del DESPATX OMAR NIETO, Boutique 
Legal, d’acord amb l’informe tècnic jurídic que s’incorpora com a motivació específica 
en els termes previstos 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, 
aplicable per raons de temporalitat, i que es contrau als següents continguts i 
consegüents valoracions: 
 
1.1 Contingut: Les al·legacions són, bàsicament, reiteració de les presentades, per la 
mateixa al·legant i en la mateixa representació en data 4 d’agost de 2016 (Núm. 
Registre: 29055/2016) en relació als aspectes de manca de justificació de les 
distàncies, manca d’estudis sobre la incidència i funcionament dels clubs, deficiències 
en l’Avaluació Econòmica i Ambiental, manca de l’estudi de mobilitat i sol·licitud d’una 
disposició transitòria que reguli els clubs preexistents. 
 
Valoració: En tots els extrems expressats ja varen ser informats en el moment de 
l’acord de la segona aprovació inicial i si bé s’ha de reconèixer el dret de l’al·legant a 
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reiterar els mateixos motius no s’ha produït cap canvi que pugui fer variar el criteri que 
es va informar en el seu moment en els informes tècnics i jurídics de dates 7 i 13 de 
desembre respectivament, valoració en la que ens reiterem però que als efectes 
formals adients reproduïm a continuació: 
 
- Es considera suficient i adient l’anàlisi de la situació actual efectuat pel document 

envers les activitats socials dels consumidors de cànnabis al municipi, per tal de 
localitzar totes les interrelacions de convivència amb les activitats de l’entorn 
considerades com a susceptibles de protecció, als efectes de consecució dels 
objectius d’establir les condicions urbanístiques que es consideren més adequades 
per compatibilitzar el dret d’associació de les persones consumidores de cànnabis 
amb l'exercici d'altres drets fonamentals com són la protecció de la salut i el gaudi 
d'un entorn adequat per al desenvolupament de la persona, així com la protecció 
del que es consideren usos col·lectius protegits. Aquesta anàlisi ha permès amb 
escreix assolir els objectius urbanístics concrets d’aquest Pla i definits a l’apartat 
corresponent de la memòria (concreció de l’adscripció de les activitats de clubs 
socials privats i associacions de cànnabis a un ús concret; establiment d’un règim 
de distàncies mínimes respecte d’altres usos i dels paràmetres bàsics de 
desenvolupament d’aquest ús: condicions d’emplaçament, còmput de distàncies i 
mesurament,...) deixant per una posterior regulació, via ordenança, totes les 
especificitats relatives a les condicions tècniques, materials i de funcionament de 
les activitats. 

 
- D’altra banda i en relació a la manca de documentació, insistir novament, en el fet 

de la seva innecessarietat: no cal estudi de mobilitat en tant la proposta no planteja 
la implantació de nous usos (només concreta la regulació dels ja permesos) i no cal 
avaluació econòmica en tant que, de conformitat amb l’abast del propi pla, no ens 
trobem davant d’una ordenació que comporti l’establiment d’una gestió urbanística, 
amb una agenda i pla d’etapes que determinin el desenvolupament d’actuacions 
d’execució urbanística amb implicació pel pressupost municipal (sense perjudici 
dels efectes derivats de l’entrada en vigor de la DA1a de la normativa d’aquest pla, 
quines conseqüències mai estaran relacionades amb la viabilitat d’aquest 
planejament).  

 
- Si bé el document aprovat inicialment ja contenia la justificació i conveniència de la 

redacció del pla (tal i com també reconeixen els tres al·legants en els seus 
respectius escrits) en la necessitat de regular els paràmetres urbanístics bàsics per 
la implantació dels usos derivats dels clubs socials privats de fumadors de cànnabis 
als efectes de donar satisfacció a una qüestió de salut pública incardinada en la 
resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris per orientar les 
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la 
seva activitat per als ajuntaments de Catalunya (sense deixar de banda el fet que 
aquests criteris compten amb el consens de les federacions representatives dels 
clubs cannàbics, segons literalitat de la referida resolució autonòmica), el cert és 
que es procedirà a complementar aquesta justificació en la memòria amb major 
precisió d’aquelles motivacions, no només relacionades amb la salut pública i 
protecció dels drets dels menors sinó també aquelles justificacions relacionades 
amb el desenvolupament correcte dels usos protegits (educatiu, esportiu,...) perquè 
no hem d’oblidar que les entitats locals són competents (article 25 de la Llei 7/1985, 
del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local) en matèria d’ordenació 
urbanística, protecció de la salubritat pública i, pel cas que ens ocupa, de les 
activitats o instal·lacions culturals (i, segons els escrits presentats, tots estem 
d’acord en què “l’activitat de club social privat de fumadors de cànnabis s’emmarca 
dins de les Normes Urbanístiques Metropolitanes del Pla General Metropolità 
aprovat el 16 de juliol de 1976 que el qualifiquen com a ús cultural”). 
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- Atès que les associacions no formen part de l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, tal i com es desprèn de l’article 4 de la referida llei, es modifica el 
document urbanístic i s’equipara l’activitat de les associacions de clubs socials 
privats de fumadors de cànnabis a una modalitat de l’ús cultural.  

 
- L’objecte del pla especial és exclusivament establir les condicions urbanístiques 

que es consideren més adequades per compatibilitzar el dret d’associació de les 
persones consumidores de cànnabis amb l'exercici d'altres drets fonamentals com 
són la protecció de la salut i el gaudi d'un entorn adequat per al desenvolupament 
de la persona, així com la protecció del que es consideren usos col·lectius protegits. 
En aquest sentit, el pla no té per objecte prohibir la implantació dels referits clubs 
sinó limitar la seva implantació en ordre a garantir la convivència ciutadana i el dret 
a l’associació.  

 
1.2 Contingut: La resolució SLT/32/2015 ha estat anul·lada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i les mesures orientatives que conté han desaparegut de 
l’ordenament jurídic. 
 
Valoració: No consta en seu d’execució de sentència definitiva i ferma l’anul·lació de 
la resolució SLT/32/2015. No obstant, la resolució esmenta una sèrie de criteris que, 
més enllà de la seva obligatorietat (que no consta a la resolució) no impedeix que es 
tinguin en compte com a criteri contrastat i per organisme competent a fi de minimitzar 
situacions de risc, per tant la seva remissió en quant a justificació i no en quant a 
imperatiu normatiu és procedent. 
 
1.3 Contingut: Qüestiona les restriccions derivades de les distàncies previstes al Pla 
especial respecte als propis clubs de cànnabis en base a la Llei 17/2009, sobre lliure 
accés a les activitats de servei. 
 
Valoració: La Llei 17/2009, de lliure accés a les activitats de serveis és una 
transposició de la Directiva Comunitària 2006/123/CE i l’article 2 que regula l’àmbit 
objectiu d’aplicació de la llei es refereix a “1. Esta Ley se aplica a los servicios que se 
realizan a cambio de una contraprestación económica y que son ofrecidos o prestados 
en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro 
Estado miembro.” I l’article 3 defineix el concepte de servei als efectes de la llei: “1. 
«Servicio»: cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a 
cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado de la 
Comunidad Europea”. Per tant, en cap cas és d’aplicació als clubs de cànnabis ja que 
del contrari estaríem davant d’una activitat econòmica prohibida per la llei penal i, en 
conseqüència, no li són d’aplicació els criteris de lliure competència establerts al 
precepte legal esmentat.  

 
1.4 Contingut: Imprecisions tècniques del document referides a manca de justificació 
de les distàncies emprades. 
 
Valoració: Com a resultat de les al·legacions formulades respecte de la primera 
aprovació inicial es van modificar les distàncies prèviament establertes -que eren 
superiors- i es va justificar l’estimació parcial de l’al·legació, distàncies i contingut del 
Pla Especial que ha estat debatut llargament en el si del grup de treball creat a l’efecte 
i del que forma part, entre d’altres representants socials, polítics i veïnals, el col·lectiu 
de clubs de cànnabis representats per la Federació d’Associacions de Cànnabis de 
Catalunya i en el si d’aquest grup de treball, tal i com consta a l’expedient, s’han 
debatut i arribat a les consideracions que es reflecteixen en el document de 
planejament urbanístic, fòrum de representació en el que s’ha estudiat i debatut 
àmpliament tots els paràmetres continguts al Pla Especial. 
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D’altra banda fer esment que el planejament urbanístic defineix què s’entén per  “clubs 
privats de consumidors de cànnabis” en l’art. 6 de les NNUU: “Són locals de fumadors 
i consumidors d'ús continuat de cànnabis o els seus derivats, establerts sota la 
titularitat d'associacions de consumidors de cànnabis legalment constituïdes o altres 
entitats sense ànim de lucre que puguin incloure aquesta activitat en el seu objecte 
social.” Per tant, contràriament al que sembla exposar l’al·legat no es limita l’activitat 
associativa com a tal, sinó només quan va lligada al consum de la substància.” La 
referència a possibles limitacions respecte d’altres establiments és una consideració 
que no pot encabir-se dins del marc tècnic ni jurídic, ja que la manca de regulació, en 
el seu cas, de determinat ús no significa la impossibilitat de fer-ho respecte d’altres. 

 
Respecte a la desproporcionalitat de la densitat dels clubs privats de cànnabis, no 
essent una activitat d’interès públic o un servei públic, no procedeix l’establiment d’una 
hipotètica densitat mínima, sinó que aquesta vindrà donada per l’efectivitat dels 
establiments que s’implantin acomplint la normativa d’aplicació. 
 
1.5 Contingut: Inclusió d’una disposició transitòria per a la regulació dels clubs 
preexistents. 
 
Valoració: Tal situació ve regulada en la Disposició Addicional Primera de les NNUU 
del Pla Especial: “Les activitats objecte d’aquest Pla Especial i, en concret, els clubs 
socials privats de consumidors de cànnabis prèviament autoritzats per l’Ajuntament i 
en funcionament, que no compleixin les condicions establertes als articles 7, 8 i 9 del 
present Pla Especial es consideraran, d’acord amb el que estableix l’article 119.2) del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, en règim d’ús disconforme i podran ser objecte de 
canvis de titularitat i de renovació de les llicències d’ús, sense perjudici que s’hagin 
d’adaptar a allò que disposa el present Pla Especial i altres reglamentacions 
municipals d’aplicació.” 
 
1.6 Contingut: El document es reserva el dret per ser modificat per altres estudis 
quan s’havia realitzat una suspensió de llicències prèvia a l’aprovació inicial. 
 
Valoració: El que estableix el document de planejament és que es limita a regular els 
paràmetres estrictament urbanístics, corresponents a altres reglaments la regulació 
d’altres paràmetres sectorials i així s’està tramitant per Ordenança municipal la 
corresponent a la regulació de les condicions tècniques i mediambientals de l’activitat. 
 

2n.- APROVAR PROVISIONALMENT, d’acord amb el que determina l’article 67 
en relació amb el 85.1) del TRLUC, el “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ 
DELS CLUBS SOCIALS DE CONSUMIDORS DE CÀNNABIS A LA CIUTAT DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS”, de promoció pública municipal i aprovat inicialment per 
segona vegada per Resolució d'Alcaldia núm. 243/17 de data 7 de febrer de 2017. 
 

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

4t.- NOTIFICAR el present acord a l’únic al·legant, als efectes procedents. 
 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.04.17                    pàg. 21 

 
ESBORRANY ACTA 

5è.- TRASLLADAR els presents acords al Servei d'Intervenció en l'Ús del Sòl, 
l’Edificació i Activitats, als efectes oportuns. 
 

9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
UBICACIÓ DE CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS I DE LES CONDICIONS 
D’EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT. (EXP. 262/2017). 
  

Vista l’aprovació inicial, per part del Ple municipal, en sessió ordinària celebrada 
el passat 23 de gener de 2017, de l’Ordenança reguladora de la ubicació de clubs 
socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat. 
 

Vist que es va sotmetre dit expedient a informació pública per un termini de 30 
dies d’acord amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i que a comptar des del dia següent de la 
publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al taulell d’anuncis així com en la 
pàgina web municipal, tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient ha 
estat disponible per examinar-se a les dependències municipals.  
 

Atès que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, 
reclamació i/o suggeriment segons certificat del Servei d’Atenció Ciutadana de 20 de 
març de 2017, i que segons el que estableix l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l’aprovació 
inicial ha quedat elevada a definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 

Atès que s’ha observat l’existència en el darrer paràgraf de la Disposició 
Transitòria de l’Ordenança d’una errada material de transcripció de la locució 
tecnicojurídica de la legislació urbanística, de situació de “fora d’ordenació” en el sentit 
que ha de dir “ús disconforme”. 
 

En base a tot l’anterior es fa dació de compte al Ple municipal que pren formal 
coneixement dels següents extrems: 
 

PRIMER.- RESTAR ASSABENTATS que ha quedat elevada a definitiva 
l’aprovació inicial acordada pel Ple municipal en sessió de 23 de gener de 2017 de 
l’Ordenança reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions 
d’exercici de la seva activitat, en no haver-se formulat cap al·legació en el termini 
d’informació pública, tot quedant rectificada l’errada material advertida en el darrer 
paràgraf de la Disposició Transitòria pel que fa a la transcripció de la locució 
urbanística “fora d’ordenació” en el sentit que ha de dir “ús disconforme”. 

 
SEGON.- CONSTATAR la procedència de la publicació legalment preceptiva 

del text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província als efectes de la seva 
entrada en vigor en els termes establerts per l’article 66.1) del ROAS en relació amb 
l’article 65.2) i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 

TORN PRESENTACIÓ CONJUNTA PUNTS 8 I 9 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Efectivament, jo el que proposo és que puguem fer una explicació dels 
punts 8 i 9 conjuntament, tot i que entenem que la votació serà evidentment per 
separat. En primer lloc, agrair la feina del grup de treball que durant un any ha estat 
treballant, tant l’ordenança com el Pla Especial, en relació a l’activitat dels clubs 
socials de consumidors de cànnabis. Recorden que ara fa aproximadament un any, 
vam tenir un conflicte, perquè no dir-ho d’aquesta manera, al voltant de l’establiment 
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d’una activitat d’aquestes característiques en un lloc molt concret de la ciutat, que 
aquell conflicte va motivar una suspensió de l’activitat i l’inici d’una feina de regulació 
de l’activitat d’aquests clubs socials i pilotat pel Sr. Puigdomènech, com a responsable 
de Participació a l’Ajuntament, vam constituir un grup de treball, amb la participació de 
tots els Grups aquí presents i també de les Associacions de Veïns i també dels Clubs 
Cànnabics i de les federacions o de la Federació de Clubs Cànnabics. Fruit de tot 
aquest treball vam acabar proposant dues figures urbanístiques, perdó, dues figures 
reguladores, una ordenança i un Pla Especial, que es van, inclús, presentar 
públicament ara fa uns mesos i que avui pretenem doncs culminar la part de 
tramitació municipal d’aquests instruments. L’Ordenança la vam aprovar inicialment 
ara fa dos Plens, ha passat per informació pública, no ha rebut cap al·legació i, per 
tant, el que proposem, que de fet és el punt núm. 9, és aprovar definitivament aquesta 
ordenança i el Pla Especial també va passar per aprovació inicial, per informació 
pública i malgrat a la Comissió Informativa, que va servir per preparar els punts 
d’aquest Ple, jo vaig advertir que no teníem constància de que hi hagués cap 
al·legació, sí que és veritat que hi ha hagut una al·legació, ens va arribar amb 
posterioritat a la Comissió Informativa, una al·legació particular d’un gabinet jurídic 
que els Serveis Jurídics de la casa han considerar desestimar. Desestimar doncs amb 
tot el raonament jurídic pertinent, però també més enllà del raonament jurídic perquè 
el Pla Especial i l’ordenança, insisteixo, responen a tot allò que hem estat treballant 
durant un any conjuntament. L’Ordenança el que contempla és el control administratiu 
de les condicions d’obertura de les activitats, és a dir, el règim de llicència que han de 
tenir aquest tipus de clubs socials de consumidors de cànnabis, també els aspectes 
urbanístics, és a dir, la regulació d’ús i les condicions d’implantació, els aspectes 
tècnics d’aquests clubs, és a dir, la regulació de les condicions tècniques i els 
materials que han de tenir els locals on es desenvolupin aquestes activitats i també, 
finalment, els aspectes funcionals, és a dir, la regulació de les condicions del règim de 
funcionament d’aquests clubs. En concret, diguéssim, podríem resumir en que en 
aquest tipus d’activitats se’ls exigirà una llicència d’activitats, se’ls exigirà unes 
distàncies mínimes entre ells, de 200 metres, i també tot un règim de distàncies 
mínimes amb equipaments educatius, equipaments sanitaris i assistencials, 
equipaments esportius, etcètera, també de 200 metres. Vull recordar que a l’inici del 
grup de treball teníem discrepàncies al voltant d’aquestes distàncies i vam poder-les 
portar totes a 200 metres. També es permet la instal·lació d’aquests clubs en les 
plantes baixes dels edificis plurifamiliars, atès que el règim de llicència garanteix un 
correcte diàleg amb els veïns d’aquests immobles, l’ordenança també especifica 
aquestes condicions mínimes necessàries en quant a sorolls, renovació d’aire, 
contaminació odorífera d’aquesta activitat, les condicions de funcionament, és a dir, 
l’horari, el període màxim d’obertura, les prohibicions d’accés a menors de 18 anys, 
etcètera, etcètera i, finalment, important també, la mateixa ordenança preveu la 
creació d’una taula de seguiment. Jo crec que aquest punt és molt important en tant 
en quan això va comportar un debat ciutadà, un debat en el Ple i un grup de treball del 
que jo n’estic especialment content. No ha sigut sempre fàcil treballar en el marc 
d’aquest grup de treball, però finalment, doncs de la feina conjunta de molts i 
consensuada doncs en surt aquesta doble regulació, ordenança i Pla Especial, que 
esperem que siguin els instruments bàsics per tal de tenir molt ben regulada, i de cara 
als ciutadans això és important, aquesta activitat. Per tant, la proposta, Sra. 
Alcaldessa, he fet aquesta explicació dels dos punts alhora, és poder aprovar 
provisionalment el Pla Especial, que passaria ja a la Comissió d’Urbanisme 
Metropolitana per la seva aprovació definitiva i aprovar definitivament, aquest és el 
punt núm. 9 la pròpia ordenança reguladora de l’activitat. Gràcies. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres el que volem fer palès avui és, ho ha mencionat el regidor, ha mencionat el 
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problema que va ocasionar al començament dels treballs per fer aquesta ordenança i 
aquesta modificació del Pla Urbanístic vigent, respecte a la instal·lació dels clubs de 
cànnabis. I és veritat, aquell fet, aquell conflicte entre uns veïns que vivien o que viuen 
a un edifici plurifamiliar on a baix hi ha un local comercial que es volia instal·lar un club 
cànnabic, hi va generar un problema perquè ja quan estaven fent les obres i deien que 
ja s’havia posat com d’una manera estanca el local, les olors de les persones que hi 
eren fumant encara que l’activitat no estigués aprovada o començada legalment, 
pujaven cap els pisos, pisos on hi havia nens petits, famílies en definitiva que hi vivien, 
que hi viuen i com que aquest va ser el problema, nosaltres sempre hem tingut amb 
aquesta qüestió una dificultat com per aprovar l’ordenança tal qual estava plantejant-
se. Avui aprovem per un costat o es porta a aprovació per un costat la modificació 
urbanística a la qual nosaltres no ens oposarem, perquè entenem que està 
correctament feta, però sí ens oposarem a l’aprovació tal i com està feta de 
l’ordenança, perquè entenem que allò que va originar el problema no es resol amb 
aquesta ordenança i és que es puguin instal·lar clubs cànnabics a edificis 
plurifamiliars d’habitatges i, per tant, nosaltres votarem en contra, perquè no es resol 
el problema, altres problemes sí que es resolen, el tema de les distàncies amb centres 
esportius, amb centres educatius, evidentment resol una part del problema, però no 
tot, perquè no resolem el problema si s’està realitzant aquesta activitat de fumar 
cànnabis en un lloc on a 20 metres cap amunt o a 5 metres cap amunt hi ha persones 
menors d’edat o majors d’edat a les quals els molesta les olors, perquè a més tenen 
efectes psicotròpics.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres votarem a favor, tant de la desestimació de les al·legacions, com de 
l’ordenança, per una qüestió de manteniment del consens assolit entre tots. Creiem 
que hi ha alguns elements que amb les al·legacions, per exemple, estem més d’acord 
que amb el text aprovat, però volem ser lleials a allò que vam aprovar, allò que vam 
acordar i construir entre totes les persones i entitats que vam participar al grup de 
treball. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, 
nosaltres estem contents i satisfets de que per fi puguem avui aprovar de forma 
definitiva l’ordenança. Nosaltres hi votarem a favor. També votarem a favor del Pla 
Especial urbanístic pel que fa al club, malgrat les al·legacions presentades. Entenem 
que tant una cosa com l’altra, com bé deia el Tinent d’Alcalde, respon al treball conjunt 
de sis forces polítiques i del veïnat i els clubs cànnabics i, per tant, que hem de 
mantenir el consens. Vull posar en relleu l’esforç que han fet les associacions de 
veïns, que ja en la mateixa taula van manifestar que no estaven contents amb aquesta 
ordenança i malgrat això no han presentat cap al·legació, per tant, crec que també 
des d’aquí, des del Ple, igual que allà quan calia es discutia amb el contingut i jo, 
possiblement, comparteixo amb el company d’Iniciativa que estem més a prop, a 
vegades, amb plantejaments que proposen algunes de les al·legacions presentades 
que amb el propi text, però cal posar en relleu que s’ha assolit aquest consens. 
Nosaltres n’estem satisfets i, per tant, votarem a favor d’ambdós texts.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, 
nuestro grupo municipal  dará su voto a favor, tanto del plan urbanístico provisional 
como la ordenanza reguladora definitiva de los clubs sociales de consumo de 
cánnabis en nuestra ciudad. Recordar al Sr. Calvet, que muchos estudios surgen de 
una moción presentada por Ciutadans Sant Cugat en el 2015, que fue aprobada por la 
totalidad de los grupos municipales de este Consistorio. Tras la creación del grupo de 
trabajo, junto a asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores y la mayoría 
de los representantes de los partidos políticos, dos años después, no uno, por fin 
tenemos el resultado de las propuestas que todos los partidos y asociaciones 
participantes consensuadas. Resaltamos la palabra consensuada, como ha dicho el 
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Sr. Gómez, porque ha sido una labor de estudio continuo que ha implicado 
negociación y cesión de propuestas y posicionamientos por todas las partes. Por ese 
motivo debemos sentirnos satisfechos todos. Estamos convencidos que la primera 
versión de esta ordenanza no es la mejor posible, pero creemos que se han 
establecido mecanismos para que en un futuro y en base a la corrección de los 
errores sea una de las mejores. Para ello confiamos que se cumplan los acuerdos de 
control que se han establecido en el texto y que implica una mesa de seguimiento 
compuesta por los representantes de los partidos políticos de este Consistorio, con 
reuniones periódicas, para revisar la aplicación de la ordenanza municipal. Gracias y 
felicidades a todos de nuevo por el gran trabajo.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
També avancem, com ja li vam dir al Tinent d’Alcalde, i vam dir a través del grup, que 
nosaltres votarem a favor de l’ordenança, atenent al consens aconseguit i a l’esforç de 
negociació i d’aprenentatge mutu entre els diferents actors que entenem que en molts 
casos deu haver sigut complicat i també ens interessa posar-ho en valor a tots els 
actors que han participat, diguem-li, d’aquest conflicte que és cert que va venir aquí al 
Ple ara ja fa bastants mesos. També és cert que nosaltres dins de les al·legacions hi 
vèiem algunes coses interessants, o també a priori hi podríem estar d’acord, però en 
bé d’aquest consens, diguéssim, que també participem en desestimar-les. La nostra 
posició des del principi va ser que la de distància zero, si ho recorden, perquè 
enteníem que obeïa més aviat a un prejudici que a una afectació real, tenint en 
compte que els clubs han de ser innocus de per si i el fet de que no ho siguin ja és 
una anomalia absoluta. Pel fet d’aquesta comissió de seguiment, que tindrà 
representants polítics al seu si, i que representa que ha d’anar validant les llicències 
cada 5 anys, demanar com que hi hagi el compromís que aquesta revalidació, aquest 
seguiment d’aquestes llicències, no es faci des d’un prisma només polític sinó que 
s’intenti seguir la voluntat d’acompanyament tècnic, qualificat i col·legiat que hi ha 
hagut en aquesta comissió. És veritat que les històries estan bé si s’acaben bé, però 
jo haig de comentar-ho, perquè així m’ho han demanat, que ha sigut una comissió que 
s’ha allargat molt en el temps, que al principi no funcionava massa bé, en diverses 
ocasions no hi havia ni tan sols ordres del dia, o va costar molt d’arribar a acords i al 
final, acabar de dir, per tant, ho hem de celebrar tots de l’esforç que hem fet.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, evidentment, la posició del govern ja l’ha explicat el 
Tinent d’Alcalde, el Sr. Damià Calvet. Només és perquè creia que aquesta comissió, 
aquest grup de treball es va crear quan nosaltres estàvem a l’oposició, nosaltres hi 
vam participar i senzillament era per felicitar a tota la gent que ha estat treballant i que 
ens ha dut a bon port a presentar aquesta documentació. Creia que com a força 
política i com a grup municipal que hi ha participat havia també d’agrair l’esforç i la 
feina de tothom que hi ha col·laborat.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Jo crec que és evident de les intervencions que s’han fet que cada grup 
polític presenta una visió diferenciada del què és l’activitat d’aquests clubs cànnabics. 
Hi ha hagut intervencions que s’han mostrat més favorables a un tipus de regulació, i 
intervencions que s’han mostrat favorables a algunes altres regulacions, però en tot 
cas, posar en valor que efectivament el gran valor d’aquesta ordenança i d’aquest Pla 
Especial és haver sabut trobar el consens entre grups polítics, consens suficients, 
insisteixo, venint de visions diferenciades per disposar d’aquests instruments i, per 
tant, reflectim a nivell polític el què és en definitiva la necessària convivència de 
qualsevol tipus d’activitat a la ciutat. Pel que fa a la possibilitat de que aquestes 
activitats s’instal·lin en plantes baixes dels edificis plurifamiliars, jo vull dir que a 
nosaltres, com a grup polític i m’estic referint al Partit Demòcrata i a Demòcrates, 
doncs també teníem una posició inicial que s’ha vist compensada també per la 
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possibilitat que aquestes activitats vagin per llicència d’activitats i, per tant, ha sigut, 
insisteixo, una gran feina de consens per poder disposar d’aquestes eines, que sense 
ser, segurament, les més bones eines que una ciutat pugui tenir, sí que pretenem que 
es puguin aplicar bé i que serveixin de model a altres ciutats. Hem portat a una 
pràctica política i a uns instruments, per la necessària convivència de tot tipus 
d’activitats a la ciutat. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, doncs passem a la votació del punt 8è. 
 

TORN DE VOTACIÓ PUNT NÚM. 8 
 
Vots a favor:     23 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA 

          i PSC) 
Vots en contra:  0  
Abstencions:      2 (PP i regidor no adscrit) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Secretari, una qüestió d’ordre?  
 
. SECRETARI GENERAL, respecte al punt número 9 explicita que no pot tenir 

encaix legal el vot en contra a l’aprovació definitiva de l’Ordenança anunciat per part 
del regidor del PP tota vegada que en l’acord d’aprovació inicial es va determinar de 
conformitat amb la llei que en el cas de no ésser formulades al·legacions o 
reclamacions durant el període d’informació pública, l’aprovació inicial de l’Ordenança 
del Cànnabis queda automàticament elevada a definitiva tal com s’assenyalava en els 
propis acords plenaris, i en aquest sentit no resulta necessari sotmetre a votació ara 
una aprovació definitiva ja produïda. 
 
Economia i Hisenda 
 

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
NÚMERO 13 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER A L’EXERCICI 2017. 
 

A requeriment de l'Alcaldia-Presidència, i en aplicació del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual 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 (TRLRHL). 
 

D’acord amb els articles 175 a 181 del TRLRHL, 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. 
 

D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de 
26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes 
i Ens Locals, en relació amb el contingut de l’article 32 i de la disposició addicional 
sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, que estableix que s’haurà de tenir en compte la disposició 
addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

Atès el corresponent i preceptiu informe d’Intervenció de data 18 d’abril 
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. 
 

ASPECTES CONCRETS DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
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INVERSIONS FINANÇADES AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 
 
1. Segons l’informe del tècnic municipal de la unitat d’Obres Públiques emès el 24 de 

març d’enguany, dins de l’acció del Pla de millora urbana de la Floresta, hi ha el 
projecte constructiu de la pavimentació del carrer Planeta, entre l’Avinguda de les 
Mines i l’Avinguda Montserrat. Aquest projecte es va aprovar per la Junta de 
Govern Local del 20 de desembre de 2016, i ascendeix a 84.001,53 €.  

 
2. Segons l’informe del tècnic municipal de la unitat d’Obres Públiques emès el 24 de 

març d’enguany, dins de l’acció del Pla de millora urbana de la Floresta, hi ha el 
projecte constructiu de la pavimentació del carrer Vallvidrera, entre l’Avinguda 
Montseny i el Passatge del Fumet. Aquest projecte es va aprovar per la Junta de 
Govern Local del 7 de juny de 2016, i ascendeix a 108.903,04 €. 

 
3. Segons l’informe del tècnic municipal de la unitat d’Obres Públiques emès el 24 de 

març d’enguany, el projecte de vianantització dels carrers Balmes i Sant Medir, es 
va aprovar per la Junta de Govern Local del 5 d’abril de 2016, i ascendeix a 
792.134,94 €. Durant l’any 2014 l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar 
atorgar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès una subvenció de 331.432,50 €, 
dins del “Pla metropolità de suport als ajuntaments: actuacions renovació i millora 
urbana”. Recentment, s’ha sol·licitat una pròrroga a l’AMB per poder executar les 
obres i iniciar-les durant el 2017. Es preveu cobrir el cost de les obres amb aquesta 
subvenció i, la resta, 460.702,44 €, amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals (superàvit). 

 
4. Segons l’informe emès per la cap del Servei d’Esports el 30 de març d’enguany cal 

fer unes actuacions de millora en el pavelló municipal de Can Llobet per import de 
46.000,00 €. 

 
5. Segons l’informe emès el 30 de març d’enguany pel Cap del Servei de Mobilitat la 

Junta de Govern Local del dia 29 de novembre de 2016 va aprovar signar el 
conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a l’impuls 
de la mobilitat sostenible mitjançant la promoció de la bicicleta com a mitjà de 
transport intermodal en el marc del projecte europeu BiTiBi. Amb aquest conveni, 
l’Ajuntament es compromet a construir un aparcament segur per bicicletes a 
l’entorn de l’estació de Sant Cugat, al carrer de l’Andana. Per dur a terme 
l’execució d’aquest aparcament, cal executar una sèrie d’actuacions a les 
instal·lacions d’aigua, sanejament i elèctrica, entre d’altres, amb un cost total de 
85.000,00 €.  

 
6. Segons l’informe emès el 30 de març d’enguany pel Cap del Servei de Mobilitat la 

Junta de Govern Local del dia 19 de juliol de 2016 va aprovar la redacció del 
projecte de la rotonda de la carretera de l’Arrabassada, Avinguda de Gràcia i carrer 
Sant Crist de Llaceres. És voluntat de la corporació iniciar l’execució d’aquestes 
obres durant el 2017, l’import de les quals és de 165.002,70 €. 

 
7. Segons l’informe emès el 30 de març d’enguany pel Cap del Servei de Mobilitat la 

Junta de Govern Local del dia 19 de juliol de 2016 va aprovar la memòria del 
Projecte d’implantació de carril bici a la carretera de Rubí entre l’AP-7 i l’avinguda 
Lluís Companys per completar la connexió en carril bici amb el municipi de Rubí i 
els diferents equipaments existents en aquest àmbit d’actuació. L’Àrea 
Metropolitana de Barcelona el 29 de novembre de 2016 va notificar a l’Ajuntament 
l’atorgament de la subvenció per un import de 200.000,00 € per a l’execució 
d’aquest projecte, i la Junta de Govern Local la va acceptar el dia 13 de novembre 
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de 2016. La despesa d’aquestes obres és de 627.445,73 €, 200.000,00 € dels 
quals es finançaran amb la subvenció de l’AMB i la resta, 427.445,73 € amb 
RLTDG, per iniciar les obres enguany. 

 
8. Segons l’informe de la cap de la secció d’Obres i Projectes emès el 31 de març 

d’enguany hi ha la voluntat d’executar les obres del Pla de Millora de la Floresta 
fase 1 per import de 98.679,54 €, 37.014,43 € dels quals es finançaran amb 
RLTDG i la resta, 61.965,11 € es poden minorar de l’aplicació pressupostària 
corresponent a la biblioteca central.  

 
9. Segons l’informe de la tècnica de la secció de Manteniment Urbà emès el 3 d’abril 

cal executar una sèrie d’inversions en el clavegueram per import de 146.947,15 €. 
 
10. Segons l’informe de la tècnica de Manteniment Urbà emès el 4 d’abril la corporació 

té la voluntat de millorar el paviment de l’espai de les escultures de Pep Godó, a 
l’avinguda del Pla del Vinyet, essent l’import de les obres 34.800,00 €. 

 
Totes aquestes actuacions anteriors no es van poder incorporar al Pressupost de 
l’exercici 2017 per manca de crèdit. Una vegada s’ha fet la liquidació de l’exercici 
2016, es poden finançar amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals de l’exercici 2016 (superàvit). 

 
11. Segons l’informe de la tècnica de Parcs i Jardins emès el 3 d’abril d’enguany, la 

corporació té la voluntat de substituir l’arbrat de gran part de la ciutat. Inicialment, 
s’ha seleccionat l’arbrat de les vies principals i d’accés a la ciutat, de la zona centre 
i zones comercials i de carrers amb moltes baixes. L’Ajuntament no disposa de la 
maquinària adient ni del personal suficient per dur a terme les tasques de tala, 
arrabassament de soca dels exemplars morts i la plantació dels nous exemplars. 
Aquestes despeses de substitució de l’arbrat seleccionat són de 65.282,00 €. 

 
12. Segons l’informe emès pel cap de Parcs i Jardins el 3 d’abril d’enguany, per donar 

resposta al projecte participatiu d’ordenació i millora ambiental de l’estany de la 
Guinardera i poder executar les obres, s’ha d’incrementar el crèdit de l’aplicació 
pressupostària en 458.892,00 €, 188.892,00 € dels quals es financen amb el 
RLTDG i la resta, 270.000,00 €, amb baixes per anul·lació. 

 
13. Segons l’informe emès pel cap del servei de Logística el 3 d’abril d’enguany s’han 

de realitzar en edificis municipals una sèrie d’actuacions de previsió de compliment 
normatiu per import de 48.490,00 €. 

 
14. Segons l’informe emès pel director de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i 

RRHH, l’EMD Valldoreix va notificar a l’Ajuntament durant el 2016 l’import de les 
obres a realitzar a Can Monmany (bassa d’acumulació d’aigües pluvials i xarxa de 
sanejament). L’Ajuntament va acordar assumir el 50% del cost d’aquestes obres, 
que ascendeixen a 48.701,78 €. 

 
Aquestes quatre últimes actuacions ja existeixen en el Pressupost de l’exercici 
2017, però amb consignació pressupostària insuficient. Una vegada s’ha fet la 
liquidació de l’exercici 2016, es poden dotar de més finançament amb el romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2016 (superàvit). 

 
BIBLIOTECA CENTRAL (TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES) 
 
15. Segons l’informe de la cap de la secció d’Obres i Projectes emès el 31 de març 

d’enguany hi ha la voluntat d’executar les obres del projecte d’urbanització de la 
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plaça Miquel Olivella de la Floresta per import de 501.519,89 €, finançada amb 
baixes de l’aplicació pressupostària corresponent a la biblioteca central. 

 
D’aquesta manera, l’aplicació pressupostària corresponent a la biblioteca central 
finançarà 501.519,89 € del projecte d’urbanització de la plaça Miquel Olivella de la 
Floresta, i 61.965,11 € de les obres del Pla de Millora de la Floresta fase 1 (explicat 
en el punt 8). 

 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
16. Segons l’informe emès per la tècnica de Mobilitat el 6 de març d’enguany cal 

instal·lar mòduls per invidents als semàfors, ja que és una actuació que va sortir 
guanyadora en les votacions dels Pressupostos Participatius, per import de 
17.863,39 €.  

 
També és un pressupost participatiu, i s’engloba dins de les inversions finançades 
amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, el projecte d’ordenació 
i millora ambiental de l’estany de la Guinardera, explicat a l’apartat 12. 

 
RESTA D’INVERSIONS 
 
17. Segons l’informe del tècnic municipal de la unitat d’Obres Públiques emès el 27 de 

març d’enguany, per complementar les obres del Pla de Millora Urbana de la 
Floresta, 1a fase – Pavimentació, que van permetre millorar l’ordenació de l’espai 
públic, la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat viària, cal millorar la protecció de la 
infraestructura ferroviària d’aquesta zona. Les actuacions de millora es faran 
conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Donat que FGC ha 
adjudicat l’execució de part d’aquestes actuacions, cal que l’Ajuntament executi a 
la major brevetat la col·locació d’una barrera de seguretat. L’import d’aquestes 
obres és de 46.940,00 €. 

 
18. Segons l’informe de l’arquitecta municipal emès el 28 de març d’enguany, cal 

executar les obres d’urbanització puntual i adequació parcial de la mitgera situada 
a la cruïlla de l’Avinguda Lluís Companys i el carrer Manel Farrés, per import de 
48.656,90 €. 

 
19. Segons els informes del cap del Servei de Logística emesos el 2 i el 21 de març 

d’enguany és necessari substituir la central ATS i el lector biomètric de la barrera 
d’entrada al pàrquing de la plaça de la Vila, i instal·lar un videoporter a la porta de 
la policia municipal a la plaça de la Vila, 2. L’import d’aquestes actuacions és de 
20.000,00 €. 

 
20. Segons l’informe emès per la cap de la Secció d’Obres i Projectes el 6 de març 

d’enguany la corporació té la voluntat de construir l’accés al pont de maçoneria 
sobre els FGC i pavimentar el carrer Can Llobet per import de 55.000,00 €. Cal 
classificar correctament l’aplicació pressupostària. 

 
21. Segons l’informe emès pel director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat el 7 de 

març d’enguany han sorgit inversions necessàries a diferents edificis municipals 
(dues planxes de transició entre paviments al casal de Mira-sol, substitució de les 
finestres de l’aula de psicomotricitat de l’escola bressol La Mimosa i substitució de 
dues portes de la Casa Aymat) i a espais de parcs i jardins (jardineres a instal·lar a 
la sortida de la sala de Plens i 10 bancs de mobiliari urbà). L’import d’aquestes 
actuacions és de 33.522,23 €. 
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22. Segons l’informe emès per la tècnica de Mobilitat el 21 de març d’enguany ha 
sorgit la necessitat d’adquirir un carro propulsat per a la màquina de pintura per 
facilitar les feines de manteniment de senyalització horitzontal, l’import del qual és 
de 7.865,00 € al llarg del 2017. 

 
23. Segons l’informe emès per la tècnica de Mobilitat el 27 de febrer d’enguany hi ha la 

voluntat d’elaborar un estudi de trànsit i microsimulació a la zona de l’hipòdrom de 
la carretera de Rubí, d’import de 25.000,00 € per fer front a la despesa durant el 
2017. 

 
24. Segons l’informe emès pel tècnic de participació ciutadana el 23 de març 

d’enguany està previst adquirir aparells gimnàstics per instal·lar-los a la plaça dels 
Jocs Florals per 6.000,00 €, del barri centre oest. És per això que cal traspassar 
aquest crèdit de l’aplicació pressupostària “Reserva per accions territorials barri est 
i oest”. 

 
Aquestes inversions estan finançades amb baixes de crèdits d’altres aplicacions 

pressupostàries i per transferències de crèdits entre aplicacions pressupostàries. 
 

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

1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 13 del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2017 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 100.000,00 €. 
 
Crear diverses aplicacions pressupostàries de despeses via crèdit extraordinari, per 
un import total de 2.519.849,33 €, 200.000 € dels quals finançats amb majors 
ingressos, 724.032,31 € finançats amb baixes per anul·lació de diverses aplicacions 
pressupostàries i 1.595.817,02 € finançats amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals de l’exercici 2016 (superàvit). 
 
Incrementar el crèdit de diverses aplicacions pressupostàries de despeses via 
suplement de crèdit, per un import total de 621.365,78 €, 270.000,00 € dels quals 
finançats amb baixes per anul·lació de diverses aplicacions pressupostàries i 
351.365,78 € finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici 2016 (superàvit). 
 

2n.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d'anuncis d'aquest Ajuntament l'edicte d'aquesta modificació del pressupost de 2017, 
durant un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb allò 
establert en els articles 169 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si durant 
aquest termini 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 econòmico-
administratius d’aquesta específica modificació de Pressupost. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: En primer lloc, aquesta modificació número 13 del Pressupost, que és una 
modificació que té diversos conceptes, no els vull avorrir amb tots i cadascun d’ells, en 
tot cas, diré els blocs amb els que es divideix: en primer lloc, un bloc d’inversions 
financerament sostenibles que es financen amb el romanent del líquid de Tresoreria 
per despeses generals i, per tant, ho portem ara a aquesta modificació perquè primer 
havíem de procedir a la liquidació del Pressupost de 2016; aquí, entre altres, hi ha 
accions del Pla de Millora Urbana de la Floresta, la vianantització dels carrers Balmes 
i Sant Medir, millores en el Pavelló municipal de Can Llobet, també de la Floresta, 
diverses activitats relacionades amb el projecte europeu BITIBI de desplaçaments 
amb bicicleta, la implantació del carril bici a la Carretera de Rubí, etcètera; el segon 
gran bloc de modificacions correspon al diferiment d’allò previst en el Pressupost per a 
desenvolupar la Biblioteca Central, per tal transferències de crèdit negatives, en tant 
en quan aquest és un projecte que té un ritme, diguéssim, que té velocitats diferents 
de les del propi Pressupost i aquests diferiments van cap a també un projecte 
d’urbanització de la Plaça Miquel Olivella de la Floresta, una de les places que van ser 
objecte del procés participatiu que vam engegar el 2015, si no recordo malament; 
també en aquesta modificació hi ha un bloc de modificacions relatives a projectes 
derivats dels pressupostos participatius, com per exemple, els mòduls per invidents 
als semàfors o el projecte d’ordenació i millora ambiental de l’Estany de la Guinardera; 
i finalment, hi ha tot un conjunt, en un bloc que anomenem “resta d’inversions”, que 
són canvis de partida, entre d’altres hi ha també doncs obres d’urbanització puntual a 
la mitgera de l’Avinguda Lluis Companys amb el carrer Manel Farrés, ja saben que 
hem enderrocat molt recentment l’immoble que estava fora d’ordenació en aquest 
àmbit, l’accés, la millora del Pont de la Maçoneria, sobre els Ferrocarrils, i diverses 
inversions que mereixen d’aquests canvis de partides. És un expedient complex, jo 
crec que no val la pena relacionar-ho tot, només he fet un petit resum d’allò més 
significatiu.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Portem a Ple efectivament com ha dit el Sr. Calvet, una modificació de Pressupost 
que és veritablement important i podríem dir que hi estem d’acord amb la gran 
quantitat de partides que hi són incloses. Valorem com a molt positiva, per exemple, la 
vianantització dels carrers Sant Medir o Balmes, que ha comentat també el Sr. Calvet, 
per posar un exemple. Tot i així el nostre vot serà l’abstenció. Es dóna la paradoxa de 
que quan hem de negociar els pressupostos amb l’equip de Govern es dóna la 
circumstància de que no ens hi posem d’acord perquè nosaltres considerem, 
Ciutadans, posem molt èmfasi en el que és una dotació pressupostària major en 
pavimentació de carrers o millora de les voreres i poc menys que ens titllen de 
vegades, o ens ha donat la sensació, d’exagerats. Posteriorment veiem que quan hi 
ha romanent de Tresoreria doncs aquests diners s’han d’emprar per aquests tipus de 
necessitats, per tant, sempre hem d’acabar tirant del romanent de tresoreria que és 
una variable, que com a mínim, a priori, mai s’acaba de controlar totalment. Tenint en 
compte que encara a Sant Cugat hi ha zones amb una pavimentació incorrecta, 
sobretot a la Floresta, i zones de voreres en mal estat, nosaltres hem fet algun tipus 
de campanya que potser a la Sra. Paraira no li ha acabat d’agradar massa, però sí 
que hem rebut, diguem-ne, un feedback de ciutadans que ens donaven la raó de que 
l’estat de les voreres era molt millorable, vaja, amb tot això, conseqüentment ens 
abstindrem.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
tan sols per explicar el sentit del vot. És una modificació majúscula, hi ha molts temes, 
amb uns podem estar més a favor, amb uns menys. En tot cas, hi ha coses derivades 
de pressupostos participatius, qüestions de manteniment, inversions diverses. 
Nosaltres quan, com per exemple, ho expliquem avui, ho expliquem de nou, quan hi 
ha suplements de crèdit que alteren significativament el pressupost, votem en contra, 
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en aquest cas, però, apart que se’ns explicava abastament les modificacions, creiem 
que no hi ha cap de les qüestions que estigui fora de lloc, ni que suposi una manca de 
previsió excessiva i, per tant, ens abstindrem en comptes de fer el nostre vot contrari, 
com fem habitualment. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:     16 (PDeCAT-Demòcrates, ERC-MES, PSC i regidor no adscrit) 
Vots en contra:   0  
Abstencions:      8 (CUP-PC, C’s*, ICV-EUiA i PP) 
 
(*) Es fa constar l’absència en el moment de la votació de la regidora Sra. Munia 
Fernández-Jordán. 
 

11.- PROPOSTA  D’ACORD D’APROVACIÓ DE PREUS PUBLICS PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ, CURS 
2017-2018. 
 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 41 a 47 el procediment per 
l’establiment de Preus Públics per a la prestació de serveis o la realització d’activitats 
de la competència de l’entitat local sempre que no concorri cap de les circumstàncies 
especificades a l’article 20.1.B) i per tant, que no siguin de recepció obligatòria i que 
puguin ser prestats pel sector privat. 
 

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 pel mateixos. 
 

Vistos els resultats consolidats de la tarifació social aplicada als preus públics 
del Patronat Municipal d’Educació (PME) durant el curs 2016/2017, i amb la finalitat 
d’augmentar el percentatge de bonificació en coherència amb la resta de serveis de 
l’Ajuntament que apliquen aquest tipus de  tarifació. 
 

Amb el propòsit de facilitar als usuaris la concessió d’ajuts, i a l’Ajuntament  la 
seva gestió administrativa. 
 

A la vista de la proposta de modificació de preus públics presentada pel 
Patronat Municipal d’Educació: Grup XI de “Preus Públics per la prestació de serveis 
del Patronat Municipal d’Educació”. 
 

Tal i com s’ estableix en l’article  47.1) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, la competència per 
l’establiment o modificació de preus públics correspon al Ple municipal sense perjudici 
de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local. Per aquesta disposició 
legal i mitjançant  l’acord plenari de 18 de novembre de 2013 el Ple municipal  va 
reassumir la competència que havia estat delegada a la Junta de Govern local en 
sessió 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 per al curs 2017-2018 en tant no s’aprovi la seva 
modificació o derogació: 
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1r.- APROVAR els preus públics per la prestació dels serveis del Patronat 
Municipal d’Educació Grup XI per al curs 2017-2018, de conformitat amb el text que 
figura incorporat a l’expedient com Annex I. 
 

2n.- PUBLICAR els anteriors preus públics, d’aplicació per al curs 2017-2018, 
als mitjans de comunicació municipals pel seu general coneixement, als efectes 
previstos en l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 

3r.- NOTIFICAR els anteriors acords al Patronat Municipal d’Educació als 
efectes pertinents. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: Aquest és un punt que explico jo circumstancialment perquè el podria 
explicar la Regidora d’Educació, la Sra. Esther Salat; de fet, davant dels mitjans de 
comunicació divendres passat el va explicar ella mateixa, en tant en quant sempre 
fem aquesta informació avançada als punts que portem a aprovació del plenari. Jo li 
demanaria a la Sra. Salat també que si creu que en algun moment de la meva 
presentació hi ha alguna cosa que s’hagi de matisar demanant-li permís a la Sra. 
Alcaldessa doncs ho faci, evidentment. És un tema molt important. És un tema que és 
continuïtat del que vam iniciar l’any passat i que vam anomenar la tarifació social dels 
preus públics, en concret dels preus públics del Patronat Municipal d’Educació. 
Recordaran que aquest va ser un tema objecte d’acord entre alguns dels Grups 
polítics aquí presents, concretament doncs l’acord amb Esquerra Republicana, però 
també era un element recorrent del debat amb els Grups de la CUP i també 
d’Iniciativa i, per tant, de tot plegat en va sorgir una proposta, la vam anomenar de 
tarifació social que en el 2016 nosaltres considerem que ha donat un bon resultat. I 
també amb el PSC, perdó, és veritat, Pere, també amb el PSC. He dit Govern, he dit 
Govern, efectivament. La valoració de l’aplicació en l’any 2016, insisteixo, ha estat 
positiva. Vam definir 12 trams de renda, 10 nivells d’unitats familiars, vam establir tots 
uns paràmetres d’ajust de fins a quines rendes es podien subvencionar aquests preus 
del Patronat Municipal d’Educació. El resultat, vam establir evidentment uns 
percentatges sobre les tarifes, tant de l’Escola Bressol, com de l’Escola de Música i 
del Conservatori, com de l’Escola d’Art i Disseny i el resultat l’any 2016 ha estat, 
insistim, prou bo. S’han acollit 120 alumnes en total, repartits entre 90 de l’Escola 
Bressol, 19 de l’Escola de Música i Conservatori i 11 a l’Escola d’Art i Disseny, amb un 
import total bonificat, això són xifres de 2016, de 64.586,98 €, per tant, xifres, 
insisteixo, importants i que responien amb aquesta voluntat de tarifació social. No 
obstant, de l’aplicació de tots aquests paràmetres en el 2016, encara hi van haver 86 
alumnes que es van adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament per ajuts 
complementaris i això va fer que ens plantegéssim en l’elaboració d’aquesta tarifació 
social pel 2017, doncs, reorientar d’alguna manera tant els índex de referència com 
els propis percentatges de bonificació, de subvenció, més que de bonificació, a les 
quotes per tal d’optimitzar-les encara més si era possible i vam començar a treballar 
els equips tècnics de l’Ajuntament, amb una nova estructura tarifària, amb uns 
objectius molt clars: primer, augmentar el percentatge de bonificació sobre el preu 
dels serveis del Patronat Municipal d’Educació, prioritzant el valor social dels diferents 
serveis educatius, per la millora de la universalitat en l’accés dels alumnes. Es 
tractava, per tant, de dirimir fins a quin punt havíem d’augmentar percentatges per tal 
de, si em permeten utilitzar la paraula, evitar que més enllà d’aquesta tarifació social 
encara s’hagués de recórrer als Serveis Socials per complementar-ho, el qual no 
deixava de ser un contrasentit. Si estàs fent una tarifació social és perquè sigui 
complerta no perquè després s’hagi de complementar amb els propis ajuts específics 
dels Serveis Socials i, per tant, vam estar rumiant, pensant de quina manera podíem 
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fer front a aquest repte; el segon, també, el segon objectiu que ens vam plantejar amb 
aquesta elaboració d’aquesta nova estructura tarifària, va ser la de dotar-la d’una certa 
coherència, la màxima possible, en els criteris i taules de tarifació social de la resta de 
subvencions de l’Ajuntament. Jo vull fer esment, sobretot, a aquelles que vam establir 
a finals de l’any passat per les persones i famílies amb escassa capacitat econòmica, 
que és un nom, segurament, no massa afortunat, però que en definitiva són les 
ajudes, les subvencions a l’IBI, que vam definir a finals de l’any, que vam tenir ja un 
cert marge d’aplicació i que en aquest any doncs pretenem tenir definides des del 
principi de l’any, per tal de que encara siguin acollides doncs per qui ho necessiti amb 
més facilitat. Coherència, de manera que aquelles subvencions tinguessin uns barems 
de regulació referenciats al IRSC, que és el que seria el que abans s’anomenava el 
Salari Mínim Interprofessional, el màxim de coherents. Amb aquells paràmetres que 
s’utilitzen correntment amb tot el que són Serveis Socials d’una vegada, una vegada i 
mitja, dues vegades, dues vegades i mitja, aquest Salari Mínim Interprofessional, ara 
s’anomena IRSC. També, com a tercer objectiu, volíem millorar la gestió 
administrativa dels ajuts i d’aquestes bonificacions socials, fer-ho fàcil, tant per les 
famílies com per la pròpia maquinària de l’Ajuntament que ha de fer front a una sèrie 
de valoracions abans d’atorgar efectivament doncs aquestes subvencions; i per últim, 
també fruit de l’experiència de 2016, el quart objectiu principal va ser el d’incloure en 
aquests preus públics el material no docent de l’Escola d’Art, fins a un màxim del 50%. 
Aquest és un aspecte que fa augmentar ta tarifa, la quota de les persones que 
utilitzen, les persones i famílies que utilitzen l’Escola d’Art i, per tant, vam considerar 
incloure-ho. Tot plegat ens ha donat doncs una taula que creiem que és prou 
entenedora de trams de famílies que podran acollir-se en aquest tipus de 
subvencions, fins a una vegada i mitja l’IRSC, augmentant a 1.500 euros per membre 
de la unitat familiar també d’acord amb el que són les ajudes a Serveis Socials, fins a 
dues vegades i fins a dues vegades i mitja. Això ens dóna l’univers de famílies 
destinatàries d’aquesta tarifació social i sobre aquest univers, insisteixo, barems de 
Salari Mínim Interprofessional i membres de la unitat familiar hi posem els 
percentatges de bonificació i potser el més destacable és que per a les Escoles 
Bressol en el primer tram s’arriba a una subvenció del 70%. Aquesta xifra, que l’any 
passat era doncs inferior, era del 37 al 15,57% en els 7 primers trams, aquest és un 
sol tram, hem simplificat i l’hem augmentat de cara a aquesta voluntat de no haver de 
duplicar, en principi, les famílies que s’acullin en aquest tram de bonificació, creiem, 
pels estudis previs que hem fet, que no hauran d’adreçar-se majoritàriament als 
Serveis Socials, malgrat tot, els Serveis Socials continuen estant oberts per tal de 
complementar, si s’escau. En l’Escola de Música trams del 30, 20 i 10%, a l’Escola 
d’Art i Disseny, incloent aquest 50% del material no docent, trams del 50, 30, 15% i en 
el Conservatori també trams del 30, 20 i 10%. I el més destacable, i acabo, Sra. 
Alcaldessa, és que tot això ho fem sense augmentar les quotes per les famílies no 
subvencionades. Això, si em permeten lluir-ho, no ho fa tothom, perquè en moltes 
ocasions el que es fa precisament per compensar pressupostàriament que augmentes 
bonificacions en els trams més baixos, és augmentar els trams més alts i nosaltres els 
trams més alts els deixem igual, per tant, no hi haurà augment de quotes per les 
rendes mitges, les rendes altes tan fa que augmentis quotes o no, però en tot cas, no 
hi haurà augments de quotes per les rendes mitges i en canvi augmentem molt 
significativament les quotes per aquests trams, fins a una vegada i mitja, dues i dues 
vegades i mitja l’IRSC. La previsió de despesa pel conjunt d’aquestes subvencions 
creiem que pot estar en aquest 2017 al voltant dels 136.000 euros, per tant, 
augmentem més d’un 50% la destinació de 2016. Vam passar, passarem d’aquests 
64.586,98 euros, això ho veurem a la liquidació, fins els 136.000 euros en el 2017. 
Gràcies Sra. Alcaldessa. És un tema molt important. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’ha passat molt del temps, Sr. Calvet. 
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. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET: És un tema molt important. Disculpi’m. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Esto fue también una de 
las peticiones que se hizo durante los Presupuestos, una de las peticiones fue 
aumentar las becas de guardería y pasó un tiempo y no sabíamos bien cómo se 
podría afrontar esto. El Gobierno comenzó a comentar que estaban trabajando un 
proyecto para meter todo este gran universo de las subvenciones y poner aquí, Esther 
Salat me pudo explicar personalmente todo el sistema de subvenciones y la verdad 
que tengo que decirlo, que superó mucho, con creces, las expectativas que tenía en el 
momento simplemente un aumento puntual de becas bressol, con lo cual eso sólo 
refiriéndose a las becas bressol de todo el universo de lo que acaba de mencionar el 
Sr. Calvet y con la tarifación, con todo lo que se está construyendo, es 
verdaderamente ilusionante porque vemos que ya comenzamos a salir de ese hueco 
que tenían muchas familias de la ciudad de Sant Cugat del ver que la guardería era 
una cosa casi prohibitiva y parece que caminamos ya hacia la universalización de las 
becas en este sentido, por lo cual no puedo más que estar contento y decirles que el 
voto por este tema y en general, va a ser favorable. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres fa un any quan van presentar la primera proposta de preus públics 
tarifats pel Patronat Municipal d’Educació, ens vam abstenir i ho vam fer perquè 
malgrat considerem que la tarifació social és clau i és bàsica i és important com deia 
el Damià, i per això s’ha enrotllat tant, creiem que tenia uns greus dèficits i faltava un 
estudi de rendes que ens digués exactament quin impacte podíem fer. Creiem que 
estàvem fent els trams a ull, sense tenir clares les conseqüències. Ho fèiem sense 
tenir en compte com s’estava desenvolupant al nostre voltant, a altres municipis on 
s’estava desenvolupant això. També sense el consens de tots els Grups municipals i 
sobretot consideràvem la tarifació com una subvenció al cost i no com un preu 
diferenciat en funció de les rendes. Per a nosaltres aquesta proposta d’avui no és 
continuïtat, nosaltres creiem que aquí hi ha una correcció i hi ha una correcció de 
canvis substancials. Molts dels arguments que ens van fer no votar a favor fa un any 
s’han corregit, però no fruit de voler comptar amb el suport de l’oposició, vull dir, fora 
d’explicar-nos-ho a la Comissió Informativa i enviar-nos un mail per demanar el nostre 
suport, no hem pogut participar en cap cas, ni del seguiment, ni de la nova definició de 
la proposta. Però la proposta s’assembla més al que nosaltres haguéssim fet, gràcies 
suposo a que l’experiència d’un any, del treball amb altres municipis en el marc dels 
espais supramunicipals i suposo que han vist que algunes coses teníem raó. 
Celebrem que en la definició de proposta, malgrat el Tinent d’Alcalde ho hagi explicat 
al revés, no es consideri subvenció al preu, sinó preu per renda, és a dir, que en 
funció de la renda tens un preu diferent, celebrem que els trams doncs es facin també 
tenint en compte les rendes de les persones usuàries i no s’ha fet un estudi de rendes, 
però sí tenim les dades de l’any anterior i, per tant, doncs que es faci amb criteri. 
Nosaltres hi votarem a favor, aquest cop, però ho farem, seguirem reclamant que un 
projecte que és tan important i necessari doncs l’equip de Govern no el pot fer sol. 
Esperem al compliment de les mocions, esperem que es vagi més enllà dels preus del 
Servei d’Educació i que es faci amb el consens i amb el treball de tots els Grups.  
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Avia’m, malgrat que les actuals circumstàncies no són les mateixes que quan 
es va iniciar la negociació entre ERC-MES i Convergència sobre la tarifació, ens 
sentim molt contents que aquesta segona fase hagi evolucionat, hagi fet una tarifació 
2.0 de la que es va pactar i que es va desenvolupar per primera vegada globalment en 
tres àmbits el 2016. Bé havíem de començar per alguna vegada. Segurament podíem 
haver començat per aquesta aquest any i hauríem perdut un any. Jo crec que va ser, 
nosaltres creiem que va ser molt encertat haver definit una primera tarifació social, 
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que ens ha permès unes dades a partir de les quals arriba aquesta 2.0, com dèiem 
anteriorment, o aquesta tarifació que té el concepte més aviat renda disponible sobre 
l’anterior. I jo coincideixo que el que s’ha fet en aquest àmbit respon, primer, a 
l’experiència de tot aquest any, a les dades rebudes, sense dades era impossible fer 
res, del que s’ha mirat en altres ajuntaments, com és lògic, i també posar una cosa: 
del que es mirarà d’aquesta tarifació per part d’altres ajuntaments que entenem que 
és una de les més avançades, si no la més avançada del nostre àmbit territorial 
proper. Important, no destacaré res del que deia, o no repetiré res del que ha dit el 
Tinent d’Alcalde, perquè ho ha fet bé i llarg, en tot cas, sí que entenem que les 
bonificacions, el concepte passa de bonificació global i tarifació i deixar l’àmbit Serveis 
Socials, era un tema important, segurament al final, la rebuda per part de les persones 
que necessitaven o que rebien aquests diners serà la mateixa, però el concepte és 
molt diferent i aquest concepte era el que aquesta fase 2.0 el que ens porta a terme. 
Per tant, nosaltres ens sentim molt contents d’haver participat com pares, com uns 
altres pares dels que hi ha aquí, la de 2016 i també en aquesta revisió i també la fem 
nostra.  

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

nuestro Grupo en este punto del Orden del Día también se va a sumar a lo que han 
dicho los compañeros y vamos a votar favorablemente. En primer lugar, porque creo 
que todos los partidos, cada uno con su visión, pero más o menos todos hemos 
estado detrás de un sistema de tarifación social y vemos, o por lo menos yo creo que 
es la primera vez que de forma tangible aparece algo, como se suele decir, “amb cara 
i ulls”. Sé que el año pasado, diríamos, ya se hizo un intento, vamos a decirlo así, que 
ha servido como punto de partida, pero creo que este año se ha mejorado bastante. 
No me quiero repetir tampoco, lo que ha dicho el Sr. Calvet, al final la parte bonificable 
creo que ha dicho que era que suponía un aumento del 50%, en realidad es un 
aumento, creo, que del 100%, porque prácticamente dobla, por lo tanto, es un 
aumento del 100%, además las categorías establecidas son mucho más sencillas, 
más entendedoras para la ciudadanía y luego, también hay que decir, efectivamente 
que, bueno, pues que el dinero que pongamos de más a nivel de bonificación para el 
Patronat, pues teóricamente nos lo vamos a ahorrar en Serveis Socials y que siempre 
seguramente es mucho más fácil para el ciudadano que se le aplique un descuento, 
vamos a llamarlo así o alguna bonificación en un servicio como el Patronat, que no 
tener digamos que ir a Servicios Sociales aunque seguro que al final habrá una parte 
de la ciudadanía que por desgracia tendrá que seguir acudiendo. Por todo lo dicho, 
votaremos favorablemente.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, nosaltres com també hem avançat, ens sembla un bon pas endavant, ho 
celebrem per molts motius, ho celebrem perquè en qüestió d’educació els preus de 
l’Escola Bressol, ja ho vaig dir una vegada, que guarderies és un terme que no està 
molt ben vist entre educadors i demès, els preus de l’Escola Bressol clamaven 
absolutament al cel, eren més d’un 60% del Salari Mínim Interprofessional i, per tant, 
doncs, eren prohibitius. Malauradament, a nosaltres ens agradaria que fossin 
absolutament gratuïts, ja sabem que tot aquest pes, ara per ara, pesa sobre els 
ajuntaments i doncs ara per ara no pot ser, però almenys sí que fem un pas endavant 
a l’hora de que puguin fer ús d’aquest servei tan bàsic i tan imprescindible per a les 
famílies i pel desenvolupament dels tutors legals que no s’hagin de quedar a casa fent 
les cures i sobretot amb qui acostuma a recaure això doncs són les mares i que 
puguin, i que sàpiguen que els nens estaran cuidats. Nosaltres no creiem que sigui 
una línia de subvenció, creiem doncs que qui menys té, qui menys recursos té, hi ha 
una sèrie de serveis públics que els ha de tenir assegurats, per descomptat el primer 
de la llista és l’Escola Bressol, però després doncs el dret i la universalitat de 
l’educació doncs també celebrem que hi sigui. Com ha avançat el Sr. Calvet, nosaltres 
som molt més ambiciosos en aquest sentit, a nosaltres ens agradaria que tot el que 
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surti de l’Administració, els preus però també les sancions, per exemple, estiguin 
adequats completament a la renda que cadascú percep, vostès ho sabran, no és el 
mateix que et posin una multa de 100 € quan en cobres 600€, a quan en cobres 
3.400€, per tant, diguéssim, ni les Ordenances, ni els preus, ni els serveis, al final 
acaben tenint la mateixa afectació en famílies amb rendes diferenciades i, per tant, 
doncs també celebrem que no era tan difícil saber les rendes i, per tant, podem seguir 
caminant cap aquest carnet de renda que ens permeti tarifar-ho tot absolutament. 
Penso que no em deixo res més i ja està, avançar el vot que serà favorable.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:    24 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC 

         i regidor no adscrit) 
Vots en contra:  0  
Abstencions:     1 (PP) 
 
MOCIONS INSTITUCIONALS 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Entrem ara amb les mocions institucionals i 
anuncio que tenim tres mocions institucionals. En primer lloc les prèviament 
anunciades, com el punt 12 i 13, i en segon lloc el punt 20è de l’ordre del dia on hem 
aconseguit i assolit, i ho agraïm, tots els vots favorables i per tant la passarem a moció 
institucional. Vull donar la benvinguda per acompanyar-nos avui en el plenari als 
representants de l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett que tindran la paraula 
atesa que una de les mocions presentada, en aquest cas per ERC-MES, ha 
esdevingut moció institucional i també vull donar la benvinguda a l’Associació 
Catalana per la Integració del Cec i a tots els seus representants que després 
anomenaré i a qui també donaré la paraula atès que una de les altres mocions, en 
aquest cas presentada per Convergència i PSC, també ha tingut el suport de tots els 
grups municipals. 
 
 Les mocions institucionals són importants perquè impliquen el compromís de la 
ciutat. Avui la nostra ciutat sortirà compromesa amb tres eixos que considero 
fonamentals i d’alta importància, i per això els hi vull agrair per avançat el suport de 
tots els grups polítics en aquestes qüestions que són, com deia, de cabdal importància 
i que són qüestions que a partir d’avui la nostra ciutat també abanderarà. Per tant en 
primer lloc tractarem el punt 12è.  
 

12.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER L’ERRADICACIÓ DE LA MUTILACIÓ 
GENITAL FEMENINA. 
 

El passat 6 de febrer es va celebrar el “Dia Internacional de Tolerància Zero 
amb la Mutilació Genital Femenina”. Aquesta greu vulneració dels drets humans està 
molt estesa. D’acord amb UNICEF, al menys 200 milions de dones i nenes al món ha 
patit aquesta greu pràctica, donant-se majoritàriament entre menors de cinc anys. 
 

44 milions de nenes menors de 14 anys han patit ablació, principalment a 
Gambia (56%) i  Mauritània (54%). Els països amb més prevalença són Somàlia 
(58%), Guinea (97%) i Djibouti (93%).  
 

Si la tendència actual continua al 2030 aproximadament 86 milions de nenes 
patiran algun tipus de mutilació genital.  
 

A la Unió Europea, i segons dades del Parlament Europeu, més de 500.000 
dones i nenes l’han patit, i a Espanya, segons els darrers estudis, 17.000 persones 
corren el risc. 
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El Secretari General de las Nacions Unides ha dit: “Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible contienen una meta específica que insta a poner fin a la mutilación genital 
femenina. El pleno abandono de esta práctica tendrá repercusiones positivas que 
resonarán en todas las sociedades a medida que las niñas y las mujeres recuperen su 
salud, derechos humanos y enorme potencial”.  
 

La mutilació genital femenina comprèn tots els procediments consistents en 
alterar o danyar els òrgans genitals femenins per raons que res tenen a veure amb 
decisions mèdiques, i és reconeguda internacionalment com una violació dels drets 
humans de les dones i de les nenes.  
 

Reflexa una desigualtat entre sexes molt arrelada i constitueix una forma 
extrema de discriminació contra dones i nenes.  
 

La pràctica viola els seus drets a la salut, la seguretat i la integritat física, el dret 
a no ser sotmeses a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida 
en els casos en que el procediment finalitza produint la mort.  
 

Per abandonar la pràctica de la mutilació genital femenina, és imprescindible 
realitzat esforços sistemàtics i coordinats que involucrin comunitats senceres que 
dirigeixin la seva mirada als drets humans i a la igualtat de gènere. Aquests esforços 
inclouen el diàleg i l’atenció a les necessitats de salut sexual i reproductiva de les 
dones i nenes que pateixen les conseqüències.  
 

Atès que des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través de la Comissió 
tècnica per combatre i erradicar la violència de gènere, realitza també tasques de 
prevenció, formació i atenció per tal de prevenir aquesta pràctica que atempta 
clarament contra la llibertat de les persones.  
 

ACORDS 
 

1r.- Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat expressa el seu ferm rebuig cap 
a la mutilació genital femenina i declara el seu compromís a contribuir a eliminar la 
mutilació genital femenina i a donar el màxim suport a qui la pateix o estigui en risc de 
patir-la. 
 

2n.- Que a través de la Comissió tècnica per combatre i erradicar la violència de 
gènere a Sant Cugat, se segueixi treballant en la línia actual intensificant, si cal, la 
prevenció, conscienciació, formació i atenció per prevenir i erradicar la mutilació 
genital femenina. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ 

 
 (En aquests moments el regidor Sr. Álvaro Benejam dóna lectura de 
l’anterior moció). 
 

13.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE DONAR SUPORT A 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SINDROME DE RETT. 
 

ATÈS que la Síndrome de Rett és un trastorn neurològic infantil de base 
genètica caracteritzat per una evolució normal inicial seguida de la pèrdua de l’ús 
voluntari de les mans, un creixement retardat del cervell i del cap, dificultats per 
caminar, convulsions i retard mental.  
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ATÈS que aquesta síndrome afecta sobretot a nenes i dones ja que la malaltia 
la causa principalment una mutació esporàdica del cromosoma X. Es caracteritza per 
una fase inicial de desenvolupament normal, una detenció i després un retrocés amb 
pèrdua de les capacitats adquirides que s’acostuma a produir entre els 6 i 18 primers 
mesos de vida. 
 

ATÈS que l’origen de la síndrome va ser descobert pel Dr. Andreas Rett, d’aquí 
que la malaltia porti precisament el seu nom. 
 

ATÈS que l’any 1994 va néixer l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett i 
des del 2013 està declarada com a entitat d’utilitat pública. 
 

ATÈS que l’Associació Catalana de Síndrome de Rett agrupa pares i mares 
amb filles afectades per aquesta síndrome, amb la finalitat d’aconseguir una millora en 
la seva qualitat de vida i per tal d’intercanviar experiències i donar visibilitat a aquesta 
malaltia. 
 

ATÈS que és fonamental per a les famílies de nenes amb la Síndrome de Rett 
poder compartir les seves preocupacions i inquietuds i alhora beneficiar-se dels 
serveis, consells i experiències que l’associació ofereix a les famílies.  
 

ATÈS que existeix escassa informació i un nombre reduït de professionals i 
centres preparats per al diagnòstic i el tractament de les nenes i dones Rett, els 
períodes de detecció de la malaltia són molt llargs. 
 

ATÈS que l’equip del Dr. Manel Esteller de l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge i de la Universitat de Barcelona treballa per aconseguir un tractament 
farmacològic que reverteixi la malaltia de Rett. 
 

ATÈS que la Síndrome de Rett no va ser descoberta fins als anys 90, avui 
tenim moltes dones que en el seu dia, quan van aparèixer els primers símptomes de 
la síndrome, no van ser diagnosticades com a afectades de Rett, sinó que se’ls va 
atribuir una malaltia errònia. 
 

ATÈS que les necessitats de les malaltes adultes de Rett són sobretot de tipus 
assistencial, necessitant centres de dia i espais que els hi permeti una millor integració 
social. 
 

ATÈS que la Síndrome de Rett és considerada una malaltia minoritària o 
malaltia rara, que són aquelles dolències que si bé amenacen la vida de les persones 
afectades, o bé els hi causen una invalidesa crònica, són de baixa prevalença entre la 
població, amb la qual cosa acostuma a haver-hi falta de conscienciació social i de 
recursos destinats a la seva investigació. 
 

ATÈS que malgrat que l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett compta 
amb 20 famílies associades entre el Vallès Occidental i l’Oriental, no en té identificada 
cap a Sant Cugat, malgrat haver-hi malaltes de Rett, cosa que sens dubte seria un 
gran suport per a elles, per tal de poder començar a treballar en la conscienciació 
social de la malaltia, a recaptar recursos per a la investigació, així com a fer més 
digne la vida de les persones afectades i oferir suport a les seves famílies. 
 

Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès 
acordi: 
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PRIMER.- Donar suport a totes les iniciatives que impulsi l’Associació Catalana 
de la Síndrome de Rett a la nostra ciutat per tal de donar visibilitat i conscienciar 
socialment sobre la Síndrome de Rett. 
 

SEGON.- Incorporar la data del 28 de febrer, Dia mundial de les malalties 
minoritàries, entre les diades commemoratives del municipi, com a compromís per 
ajudar a donar visibilitat i conscienciar socialment sobre la realitat inherent a aquestes 
malalties. 
 

TERCER.- Comunicar l’assumpció d’aquests acords a l’Associació Catalana de 
la Síndrome de Rett, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries i al Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.   
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. GERARDO-ÁNGEL JUÁREZ HERNÁNDEZ, EN 
REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT, 
EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
Mi nombre es Gerardo-Ángel Juárez Hernández, soy vocal de la Asociación Catalana 
de la Síndrome de Rett, es una Asociación que se creó en 1994 por un grupo de 
padres y madres con la intención de, en primer lugar, buscar sistemas de curación, 
para ello contactamos con médicos para la investigación así como ayudar también a 
las niñas afectadas y a sus familias, este era el primer motivo. ¿Qué es el síndrome 
de Rett?, es un trastorno de base genética que muta esporádicamente un gen de la 
cadena del cromosoma X, dicho gen es un regulador de las proteínas, esta 
enfermedad está catalogada como enfermedad minoritaria. ¿Qué produce el 
síndrome de Rett?, origina una pérdida de las capacidades adquiridas y puede 
producir diferentes anomalías como pueden ser amneas, epilepsias, problemas 
respiratorios, neumonías, escoliosis, etc. Se caracteriza por el denominado lavado de 
manos, frotamiento de las manos, perímetro encefálico inferior a lo normal, 
dificultades para caminar, un 80% no andan, pierden el habla o no llegan a adquirirla, 
y en los casos en que hay mala deglutación las niñas llegan a tener que utilizar el 
botón gástrico para su alimentación. El síndrome de Rett se manifiesta 
mayoritariamente en mujeres, algún caso tenemos masculino pero es minoritario ya 
que los hombres no llegan a nacer. En la actualidad la Asociación se ha marcado 
cuatro puntos importantes de trabajo que es dar a conocer la enfermedad a la 
sociedad y poder acoger a todas aquellas familias Rett que por desconocimiento no 
conocen dicha Asociación. Segundo, la investigación, para ello contamos con el 
equipo del Dr. Manuel Esteller. Bienestar de las niñas mujeres Rett, para ello se han 
creado acuerdos con instituciones públicas y privadas para el tema de centros de día 
y residencias, y también hemos instaurado becas de terapias alternativas. Efectuar 
eventos tanto para recaudar fondos para la investigación como para terapias 
alternativas para niñas mujeres Rett. En la actualidad hay registrados en la base de 
datos de la Asociación 20 niñas mujeres en la zona del Vallès Occidental y Vallés 
Oriental. En vista de todo lo cual tuvimos contacto con el grupo municipal de Esquerra 
Republicana y les solicitamos como nos podían ayudar desde el Ayuntamiento y se 
planteó presentar esta moción al Pleno para crear un Día Rett en la localidad de Sant 
Cugat, en el cual pudiéramos hacer visible la enfermedad y ejecutar los cuatro puntos 
que habíamos comentado. Por lo tanto doy las gracias a todos por la buena acogida 
que ha tenido esta iniciativa. Muchas gracias, estoy a su disposición. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda doncs aprovada aquesta moció 
institucional i per tant el suport a l’Associació per a promoure i difondre el coneixement 
de la síndrome i també ajudar i col·laborar evidentment en la lluita contra la síndrome. 
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 Passem a la tercera moció institucional, en aquest cas és una moció 
presentada en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial. Avui ens acompanyen i donem la benvinguda als assistents de 
l’Associació Catalana de la Integració del Cec, el Sr. Llorenç Sabaté, el Sr. Àngel Mas, 
la Sra. Elisabeth Pont, el Sr. José Angel Carrey, la Sra. Neus Salvat i la Sra. 
Montserrat Trias. La Sra. Trias té la paraula i a més la saludem especialment, és 
veïna de Sant Cugat i no és la primera vegada que visita aquest plenari. 
 

(En aquest moment l’Alcaldia en exercici de les facultats inherents a la 
Presidència dels òrgans col·legiats, disposa l’alteració de l’ordre de despatx, tot 
entrant-se en el punt número 20). 
 

20.- MOCIÓ INSTITUCIONAL EN FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I NO 
DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL. 
 

ANTECEDENTS 
 

Atès que en ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de 
discriminació vers les persones i encara més quan aquesta es fonamenta en aspectes 
concrets que avui dia la tecnologia hi dona una resposta adequada. 
 

Atès que a l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 
15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb 
discapacitat sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el 
seu consentiment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt 
novè on es regula que «Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente 
en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen 
los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de 
acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere 
afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el 
Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el 
acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el 
consentimiento». Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de 
juny del 2017 i per tant totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar 
un aspecte tan discriminador de la normativa abans que entrés en vigor. 
 

Atès que en aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu 
i així ens ho ha comunicat, que cal modificar la disposició final esmentada, per tal de  
modificar els articles 56 del Codi Civil i el 58.5) de la Llei de Registre Civil. 
 

Atès que aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb 
discapacitat sensorial i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però 
potser, en aquests moments, és la que consideren més urgent, atesa la incidència en 
un aspecte tan íntim i personal. 
 

Atès que altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan 
referencia als àmbits testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques. 
 

Atès que segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és 
necessària la intervenció de testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna 
persona de les parts ho sol·licitin, o quan algun dels atorgants no sàpiga o no pugui 
llegir ni escriure. Tot i que les persones amb discapacitat sensorial saben llegir i 
escriure (braille i avenços tecnològics com els lectors de pantalla) a la pràctica 
s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, fet que vulnera el dret 
d’aquestes persones. 
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Atès que en referència als testaments, les persones amb discapacitat visual, a 

la pràctica, només poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis 
idonis, fet que vulnera la seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet 
injustificable tenint en compte les possibilitats tècniques existents avui dia. 
 

Atès que caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a 
més de mantenir les mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil 
espanyol, manté la prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja 
derogada en el Codi Civil Estatal. 
 

Per aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Instar al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la 
reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la modificació 
immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5) de la Llei del Registre Civil, 
per tal de suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat 
mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial. 
 

Segon.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la 
reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de documents públics 
així com de testaments i concretament les modificacions immediates de l’article 697 
del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per tal de 
suprimir l’obligatorietat de presència de dos testimonis en l’atorgament de documents 
públics i testaments oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i 
d’introduir l’ús de les noves tecnologies per a facilitar a aquestes persones la 
possibilitat de llegir i signar per si mateixos els documents i testaments i 
conseqüentment la modificació de l’article 708 del Codi Civil espanyol per tal de 
suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat sensorial d’atorgar testament 
tancat.  
 

Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a la modificació del Dret Civil català 
per fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial 
en matèria testamentària. Concretament la modificació dels articles 421-10  apartat 2 
per tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial, del 421-14 apartat 5 
per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal 
de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.   
 

Quart.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès seguirà treballant per realitzar 
els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb 
discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipal. 
 

Cinquè.- Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a 
l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, a la Federació de Municipis i a la 
Associació Catalana de Municipis, així com a les regidories municipals que són 
necessàries per introduir els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les 
persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració 
municipal. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
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INTERVENCIÓ DE LA SRA. MONTSERRAT TRIAS, EN REPRESENTACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA INTEGRACIÓ DEL CEC (ACIC), EN ELS 
TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
Moltes gràcies per les seves paraules, bona tarda a tothom. Primer de tot vull agrair a 
la Sra. Alcaldessa i als regidors de l’Ajuntament que hagin volgut prendre en 
consideració la moció que l’Associació Catalana per a la Integració del Cec vam 
presentar per la defensa de la igualtat dels drets de les persones amb discapacitat 
sensorial en el Codi Civil, tant en l’espanyol com en el Codi Civil català. La qüestió 
d’aquesta moció va néixer quan el col·lectiu de les persones cegues ens vam 
assabentar que està aprovada i està previst que entri en vigor el 15 de juny una llei 
que a partir d’aquesta data ens obliga a les persones amb discapacitat visual i auditiva 
a presentar un certificat mèdic quan vulguem contraure matrimoni a fi de poder 
certificar que som capaces de donar el consentiment matrimonial. Això el col·lectiu ho 
va rebre amb sorpresa, amb astorament, és una cosa que no ens cab al cap i amb 
molta indignació perquè fins ara no ha sigut així i no té raó de que sigui així pel simple 
fet que no hi veiem o que no hi sentim. Les nostres capacitats de raonament i de 
poder donar consentiment a un acte com és el del matrimoni, no queden pas 
afectades pel fet de no veure-hi o de no sentir-hi. Nosaltres davant d’això vam decidir 
demanar el suport dels ajuntaments per a fer pressió a fi que aquest article es pugui 
modificar. Jo crec que tothom entén que si qualsevol de les persones que estan aquí 
-esperem que no- en un moment donat perdessin la vista, la seva capacitat de raonar i 
de conèixer el que fan no queda pas disminuïda. A més a més, actualment, aquest fet 
té menys sentit que mai perquè justament actualment les persones amb discapacitat 
visual tenen més formació que mai a la història, hi ha un elevadíssim nombre de 
persones que tenen nivell universitari, que tenen formació com advocats, com 
psicòlegs, com fisioterapeutes, com a informàtics i en molts altres camps i que 
exerceixen aquestes professions. No té sentit que puguin ser sanitaris, fisioterapeutes 
per exemple, i no puguin decidir si es poden casar per ells mateixos. 
 
Tampoc té massa sentit davant dels nivells d’educació actuals, dels recursos 
tecnològics que tenim actualment en el segle XXI que altres aspectes del Codi Civil 
estiguin contemplats com ho feien fa 50 anys, fa 100 anys, o fa 150 anys. Estic parlant 
de l’acte de fer testament, actualment quan volem fer testament ens veiem obligats a 
fer testament obert, no tenim la possibilitat de fer-lo tancat, ens veiem obligats a més 
a més de fer-lo obert a fer-ho amb uns testimonis que no poden ser de la família, que 
han de ser persones no relacionades, poden ser amics o coneguts, però és clar això 
implica dues coses, primer que és una vulneració i una falta a la nostra intimitat, però 
a més a més aquest fet que està originat per voler protegir a les persones cegues que 
no poden llegir ni escriure perquè no s’abusi de la nostra condició de no veure-hi 
contradictòriament ens implica haver de confiar amb persones que no són 
necessàriament potser de la nostra confiança o del grau de confiança que implica un 
acte així. Actualment a més del nivell formatiu que hem assolit la immensa majoria del 
col·lectiu hi ha molts mitjans tecnològics que ens permeten accedir als textos escrits, 
a poder escriure nosaltres mateixos a través de l’ordinador i de les impressores amb 
un format que qualsevol persona vident pot llegir perquè podem imprimir amb tinta, i a 
més a més que no som analfabets perquè som lectors majoritàriament del sistema 
Braille, i si no som lectors del sistema Braille és perquè hi ha resta visual suficient per 
poder llegir lletres amb tinta com tothom. Per tant el que demanem és que s’incorporin 
les noves tecnologies en el acte de poder fer testament a les notaries, o de la manera 
que la llei disposi, però que s’incloguin a fi que per una banda puguem fer testament 
tancat i de l’altra no haguem de dependre necessàriament, només els casos que així 
ho desitgin, de testimonis de terceres persones no implicades. 
 
Això és el que l’Ajuntament de Sant Cugat avui ens dóna el seu suport i que agraïm i 
valorem especialment que ens faci costat. Moltíssimes gràcies. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltíssimes gràcies, de veritat, els hi agraeixo a 
tots la seva assistència, sabem que no és fàcil ni senzill venir a un plenari municipal, 
però a tots vostès que lluiten pels seus drets els hi agraïm que ens hagin volgut fer 
partícips i nosaltres com a ciutat de manera consensuada tots els grups polítics que 
els puguem recolzar, per tant de veritat avui enhorabona per a fer aquestes passes 
valentes a totes les organitzacions que han vingut avui aquí a defensar el que són els 
seus drets, aquest Ajuntament els acompanyarà en aquest camí. Moltes gràcies i molt 
bona tarda. Si vostès ara volen continuar el plenari que és molt llarg estarem molt 
contents però si vostès han de marxar perquè tenen altres obligacions ho entenem 
perfectament i estan més que excusats. Moltíssimes gràcies per l’assistència i 
nosaltres continuarem amb l’ordre del dia, bona tarda. 
 

(Es fa constar que es reprèn el normal ordre seqüencial de despatx amb el 
punt núm. 14) 
 
MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

14.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, 
CONVERGÈNCIA, ICV-EUiA I PSC SOBRE LA INFRAFINANCIACIÓ PER PART DE 
L’ESTAT ESPANYOL DEL CENTRE D’ALT RENDIMENT (CAR). 
 

Exposició de motius 
 

El Centre d’Alt Rendiment (CAR) és una entitat de dret públic de les reculades 
al Capítol III de la Llei 4/85, del 20 de març, que fou creada per la Llei 13/88, del 31 de 
desembre (DOGC 1988), amb personalitat jurídica pròpia, que actua en règim 
d’empresa mercantil i gaudeix d’autonomia en la seva organització.  
 

Està adscrit a la Secretaria General de l’Esport, que té un conveni de 
finançament amb el Consejo Superior de Deportes.  
 

La seva vinculació amb el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya es 
produeix a través del Departament de la Presidència, al qual queda adscrit mitjançant 
la Secretaria General de l’Esport.  
 

El CAR és funcionalment una estructura de suport de la màxima qualitat 
cientificotècnica per l’esport en general i molt especialment per l’esport d’alt nivell: 
necessària per a assolir l’excel·lència esportiva i que no és assumible per les 
federacions i clubs aïlladament. Aquest Centre inicià les seves activitats l’any 1987 
com a instrument de millora de l’esport d’alt rendiment, posant a la seva disposició els 
mitjans materials, tècnics, pedagògics, científics i humans necessaris, vetllant sempre 
per la seva formació integral i fent arribar a la societat els coneixements generats per 
aquestes activitats.  
 

En aquests últims anys el compromís de finançament al 50% amb la Generalitat 
no s’ha complert. El CAR disposa d’un pressupost d’11,5 milions, dels quals 7,5 es 
financen a través del Consejo Superior de Deportes (2,5 milions), el Consell Català de 
l’Esport (5,9 milions) i els altres 3,1 milions procedeixen dels recursos propis que 
genera bàsicament a través de concentracions d’esportistes i seleccions d’altres 
països.  
 

Al mes passat, la Comissió d’Educació i Esport del Congrés dels Diputats va 
aprovar una comissió d’Esquerra Republicana per subsanar l’infrafinançament estatal 
que arrossega el CAR des del 2011, que es va aprovar amb esmenes del PSOE i el 
grup mixt (PDeCAT) i els vots favorables de Podem i el PNB. Malgrat aquest 
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compromís parlamentari, els Pressupostos Generals de l’Estat no resolen el 
finançament del CAR. 
 

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

PRIMER.- Instar a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Senat a presentar i recolzar les esmenes necessàries per tal d’incorporar als 
Pressupostos Generals de l’Estat les partides necessàries per tal de subsanar 
l’infrafinançament estatal que arrossega el CAR des del 2011 i garantir-ne el 
finançament futur del CAR entre el Consejo Superior de Deportes i el Consell Català 
de l’Esport a parts iguals. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord al CAR, al Consell Català de l’Esport, al 
Consejo Superior de Deportes i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
del Senat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Seré 
molt breu perquè de fet la moció també és molt breu i crec que aquí a Sant Cugat no 
cal que em detingui a explicar què és el CAR, ja el coneixem tots i per tant podem 
anar directament de cara a barraca i així acabarem abans. 
 

La moció l’única cosa que pretén és que, en la línia del que ja es va aprovar el 
passat 22 de març a la Comissió d’Educació i Esports del Congrés i que un cop 
presentats els Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any hem vist que això no 
es compleix, l’Estat compleixi amb el seu compromís de finançar amb el 50% el 
Centre d’Alt Rendiment i alhora que compleixi també amb el deute històric que té amb 
el CAR en tant que l’any 2011 ja no va fer cap mena d’aportació per al finançament del 
CAR de Sant Cugat i des d’aleshores el finançament que ha anat fent des del 2012 
fins l’any actual també és insuficient donat que els Pressupostos Generals de l’Estat 
no contemplen aquesta partida pressupostària, i per tant ja que el Govern del Partit 
Popular ha incomplert el compromís el qual va prendre al Congrés dels Diputats el 
que demanaríem ara a tots és que des de l’Ajuntament de Sant Cugat on rau aquest 
equipament educatiu i esportiu, els grups polítics que som aquí fem pressió i ens 
comprometem també a presentar esmenes a aquests Pressupostos Generals de 
l’Estat per tal d’aconseguir aprovar uns pressupostos amb el finançament que el 
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat es mereix. Moltes gràcies i crec que he 
aconseguit ser breu. 

 
. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA: Aquesta moció és una iniciativa que s’ha portat a plenari per part 
d’Esquerra Republicana i a la qual ens hi hem sumat nosaltres també i això és fruit del 
treball que s’està duent a terme en el Congrés dels Diputats, conjuntament amb el 
nostre grup Socialista al Congrés dels Diputats, hem tingut oportunitat de parlar amb 
el nostre representant, el nostre especialista en esports, i senzillament puntualitzar 
que no és només la situació del CAR i estar patint un dèficit d’inversió per part de 
l’Estat, sinó que en tot l’Estat hi ha més de 40 Centres d’Alt Rendiment que estan 
patint aquesta sagnia, per dir-ho d’alguna manera, inversora, i això fa que en aquest 
cas, senzillament per posar de relleu que en aquest cas el que estem fent avui és 
tallar les ales del futur esportiu més proper en els propers anys. Per tant no només 
revertir la situació que tenim actualment en el CAR de Sant Cugat sinó a la resta de 
l’Estat, i a més a més també puntualitzar que cal un refinançament no per les partides 
que s’han deixat de pagar sinó per les partides de futur. 
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TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros en este caso lo que podemos decir sobre el problema que pueda tener el 
CAR en su financiación es que el problema es de dos naturalezas, la primera 
efectivamente como decía el Sr. Gómez es porque en el año 2011 el Estado no aportó 
la cantidad comprometida para el presupuesto del CAR y el CAR tuvo que hacer 
frente a esos gastos que tenía previstos con recursos propios, lo cual dio lugar a unas 
pérdidas económicas que a día de hoy arrastra. Evidentemente ahora entrar en las 
causas por las que el Estado no procedió a pagar ese importe sería difícil ahora 
porqué en el año 2011 y 2012 la situación de las arcas del Estado era muy difícil, todo 
el mundo lo sabe, a nadie se le escapa, y el Estado sí que hizo el esfuerzo para 
continuar cumpliendo con esos compromisos de pago en los ejercicios posteriores y 
de hecho en los siguientes ejercicios ha cumplido al 100% todos los pagos 
comprometidos. La otra problemática es la falta de recursos del CAR con respecto a 
todos los servicios que quiere dar. Es decir el CAR daría muchas más becas a 
muchos más estudiantes deportistas pero no puede porque tiene unos recursos 
limitados, y esos recursos limitados con los que cuenta son los que tanto la 
Generalitat como el Estado -porque el CAR es una entidad compartida entre las dos 
administraciones- recibe, entonces con ese importe que recibe que aproximadamente 
son 11 millones y medio como ustedes dicen en la moción, hacen lo que pueden 
hacer, no pueden hacer más; está claro que si recibieran 20 en total, o 30, o 50, pues 
podrían dar muchas más becas y muchos más estudiantes y deportistas podrían estar 
allí recibiendo formación y entrenándose para competiciones deportivas; lógicamente 
no puede ser a no ser que entre todos los partidos en el Congreso decidamos que sí 
que hace falta fomentar el deporte para que los deportistas del futuro hoy se formen y 
se entrenen, pero los recursos son limitados, son los que son, y si se ponen más 
recursos en el Consejo Superior de Deportes para que el Consejo Superior de 
Deportes dé más dinero al CAR, pues hay que sacarlo de otro sitio, es decir o más 
impuestos, o sacarlo de otras partidas presupuestarias, que a día de hoy no ha sido 
posible. Por lo tanto yo creo que si bien aquel problema puntual y de urgencia que el 
Estado tuvo para no aportar aquel importe del año 2011, no es una cuestión 
intencionada puesto que los años siguientes ha cumplido al 100% con su calendario 
de pagos sus compromisos, o sea que no era una cosa intencionada sino que era por 
una situación de urgencia y de interés general. 
 
 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Nuestro grupo siendo consecuentes con lo que sucedió en la Comisión de Cultura y 
Deportes del Congreso de los Diputados a que hace referencia la moción, se 
abstendrá en esta votación, y la verdad es que el hecho de que tengamos que 
abstenernos cuando hablamos del CAR de Sant Cugat a mí personalmente me duele 
y me gustaría que no tuviera que ser así pero también hay que explicar a veces la 
intrahistoria. Si bien la moción de Esquerra presentó unos argumentos que parecen 
bastante lógicos, y por lo tanto a simple vista parecería razonable apoyar el 
incremento presupuestario del Estado para el CAR de Sant Cugat, como decía 
anteriormente recuperemos la intrahistoria de lo sucedido en el Congreso de los 
Diputados pues resulta que habrá que poner encima de la mesa que el grupo de 
Ciutadans presentó una enmienda y esta fue rechazada por Esquerra; de hecho fue la 
única enmienda rechazada. Dicha enmienda que presentó nuestro compañero 
Rodrigo Gómez García -y que reiteramos fue desestimada por Esquerra- lo que 
pretendía era analizar, auditar de alguna forma, como gastan el dinero todos los 
Centros de Alto Rendimiento de toda España y también el de Sant Cugat, y una vez 
con la información en la mano, y ustedes lo saben, aumentar la dotación 
presupuestaria para todos estos centros. No le debería extrañar a Esquerra 
Republicana que se pidan informes o auditorias pues ellos mismos junto con el resto 
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de la oposición aquí presente a nivel local, lo hemos hecho en más de una ocasión 
durante este mandato y por diversos temas.  
 
 Para ir finalizando, reitero, no entiendo que se rechazase nuestra enmienda en 
el Congreso de los Diputados pues de haberse aprobado habríamos votado a favor y 
no nos tendríamos hoy que abstener. Ni que decir tiene, lo quiero resaltar, que 
estamos a favor de que el Estado dote de mayores recursos a los Centros de Alto 
Rendimiento, y especialmente siempre lo estaremos para el que está situado en 
nuestro municipio que realiza una labor magnífica, pero también hay que entender que 
hubiera sido muy sencillo que se aceptase nuestra enmienda pues creemos que 
enriquecía el texto. Siendo consecuentes con lo que ahí sucedió nos abstendremos. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Defranc m’havia demanat la paraula i no l’he 
vist. Sigui breu si us plau. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Simplemente decir que el 
voto será favorable a la moción y que como bien decía Sergio el CAR es una de las 
cosas que pone en el escenario internacional a Sant Cugat, que mucha gente viene 
aquí a hacer competiciones y eso también genera un movimiento económico a la 
ciudad que todos sabemos que es beneficioso. El CAR no solo es una inversión, 
también es un beneficio inclusive económico. 
 
 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Volia 
ser breu, no volia entrar en tots aquests intríngulis, em sap greu però algunes coses sí 
que les vull contestar i matisar, i si ho hagués sabut potser hagués fet una intervenció 
més llarga inicialment.  
 
 En primer lloc té raó el Sr. Benejam, aquí hi ha dos problemes, un és el deute 
del 2011 i per tant això de justícia ho ha de resoldre l’Estat que és qui no va pagar el 
2011 i d’algun lloc han de sortir aquests diners que fan que el CAR arrossegui un 
deute i del lloc d’on han de sortir és de l’administració que no va pagar i que va 
provocar aquest deute i per tant evidentment els Pressupostos Generals de l’Estat per 
enguany haurien de preveure aquesta partida. Però de l’altra i no li puc comprar és 
que digui que l’Estat ha anat complint amb els seus compromisos,  l’Estat ha complert 
des d’aquell exercici amb el seu calendari de pagaments i demés però no ha 
acomplert amb el compromís inicial de finançar al 50% amb la Generalitat el cost del 
CAR, l’Estat aporta al Centre d’Alt Rendiment menys recursos que no pas la 
Generalitat, i per tant  aquest era un dels altres compromisos que no s’ha acomplert i 
que en els Pressupostos d’enguany tampoc compleixen, per tant a nosaltres ens sap 
greu que no pugui haver-hi un posicionament de ciutat.  
 
 Pel que fa a Ciutadans conec de primeríssima mà el que va passar en aquella 
Comissió i dir-los-hi que tiren pilotes fora perquè nosaltres presentàvem una moció 
per al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, i no per tots els Centres d’Alt Rendiment 
de l’Estat espanyol. Ho sento, la nostra moció és molt clara, era molt concreta, era per 
una situació de Sant Cugat, si vostès la volien aprofitar per a fer una anàlisi de tots els 
Centres d’Alt Rendiment de l’Estat a mi em sembla molt bé. Presentin aquesta moció 
a on vulguin i nosaltres els hi votarem, però això no justificava que vostès no votessin 
aquesta moció i tampoc justifica que avui no puguin sumar-se a aquest posicionament 
de ciutat per ajudar el finançament del Centre d’Alt Rendiment. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      21 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i  
              regidor no adscrit) 
Vots en contra:    0 
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Abstencions:       4 (C’s i PP) 
 

15.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, ERC-
MES I ICV-EUIA PER A LA CREACIÓ D'UNA CASA DE LA DONA A SANT CUGAT 
DEL VALLÈS. 
 

ATESOS 
 

Les dades de violència masclista i els indicadors d'igualtat d'oportunitats entre 
homes i dones mostren que a Catalunya estem molt lluny d'aconseguir la igualtat 
d'oportunitats entre homes i dones. 
 

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

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

Com que cap comunitat és aliena a aquesta problemàtica, cap administració hi 
pot girar els ulls, des de l'Ajuntament cal prendre partit i responsabilitat vers les dones 
de la vila i destinar més recursos i esforços, tant polítics com tècnics, per a la igualtat 
de gènere, la coeducació i l’eradicació de les violències masclistes, reafirmant un 
compromís estable i perseverant com a administració pública que ha d’impulsar la 
necessària transformació dels valors socials i implementar les mesures i dotació de 
recursos que permetin combatre la xacra de la desigualtat a través de polítiques 
actives de lluita contra el patriarcat.  
 

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

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

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

És per tot això, que l'Ajuntament de Sant Cugat reunit en Ple Municipal 
ACORDA: 
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PRIMER.- La creació d'una Casa de la Dona a Sant Cugat del Vallès 

 
SEGON.- La cessió de l’equipament en desús de Can Quitèria o un altre espai 

adient. Aquesta cessió pot compartir espai amb altres projectes sempre i quan tingui 
un espai autònom i accessible i s’haurà de confeccionar en el moment del conveni. 
 

TERCER.- La Casa de la Dona comptarà amb una partida específica a la 
partida de pressupostos. 
 

QUART.- L'organització interna serà democràtica i de gestió ciutadana, 
mecanisme imprescindible per a l'apoderament de les usuàries i amb vistes a trencar 
la línia d'assistencialisme en matèria d'atenció social. 
 

CINQUÈ.- S'emplaçarà a les entitats, associacions i partits que treballen la 
perspectiva de gènere i els drets de la dona a treballar en la confecció i elaboració del 
projecte de La Casa de la Dona. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Aquesta moció ja la coneixen, la coneixen perquè la vam presentar fa uns mesos 
previ al procés de participació, la vam retirar per deferència a aquest procés, perquè hi 
havia una proposta molt semblant, si no igual, que volia que es creés una Casa de la 
Dona a Sant Cugat que és un equipament molt recurrent al llarg del nostre territori, 
molt habitual, molt útil, i nosaltres per deferència a aquest procés i tenint en compte 
que hi havia molts actors i moltes entitats polítiques i entitats culturals que hi donaven 
suport i que els hi semblava que era una bona proposta doncs vam retirar la moció. El 
que va passar després no els sorprendrà perquè també els hi hem explicat alguna 
vegada, que és que algunes d’aquestes entitats al llarg d’aquest procés van veure 
com la seva proposta es deformava fins a un punt que no obeïa la seva voluntat inicial 
perquè un equipament d’aquestes característiques o un espai d’aquestes 
característiques vol d’una participació molt àmplia sinó és una línia assistencial i de 
serveis que també està molt bé i segurament també és necessari però que no 
compleix les expectatives del que ha de ser una Casa de la Dona.  
 
 Nosaltres entenem, jo no m’estendré, ja sé que sempre poso molt d’èmfasi en 
aquest tema, és un tema que a mi especialment em preocupa i pensava que hi havia 
una certa sensibilitat al Consistori per tant m’estendré poc perquè ja ho he repetit 
moltes vegades però sí que ho haig de dir, les polítiques d’austeritat han accentuat 
una situació que ja venia agreujada pel que fa al conjunt de les dones del planeta, 
també evidentment les dones catalanes i també les dones de Sant Cugat.  
 
 Nosaltres pensem, des d’aquest grup, i penso que deu ser una opinió bastant 
compartida, que a part de lamentar-se cada cop que un fill s’alça del patriarcat i 
assassina una dona, com abans d’ahir, cada cop que insulten una àrbitra pel fet de 
ser-ho, cada cop que constatem que les tasques de cura d’infants i dels malalts 
recauen un altre cop sobre les dones, quan veiem que les xifres d’anorèxia, de 
bulímia, depressió, bàsicament estan inflades per dones, en comptes de lamentar-
nos, que també ho hem de fer, d’estirar-nos dels cabells, de pensar què estem fent 
malament, que com pot ser que tinguem un fenomen que sobta a la meitat de la 
població i no sapiguem com encarar-lo, estaria bé que les administracions a part de 
ser reactives, tenint tants mecanismes a l’abast com té per exemple el nostre 
ajuntament, siguin proactives, no només reaccionant, evidentment que ho hem de fer, 
i aquesta és la nostra responsabilitat, donant assistència al petit percentatge que 
s’acosta a l’ajuntament per buscar assistència, sinó fent prevenció i empoderament. 
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Nosaltres pensem que la prevenció i l’empoderament són dos elements claus perquè 
les dones prenguin consciència quan estan en situacions d’abús, en situacions de 
greuge i en situacions de desigualtat. En la lluita contra aquestes desigualtats existeix 
aquest mecanisme que ara els deia que s’erigeix com una de les més eficients, teixir 
llaços de cooperació i solidaritat, d’entesa i d’ajuda mútua, tant per afrontar 
problemàtiques col·lectives, com per fer desaparèixer les traves per arribar a la 
igualtat de fet, això es fa en comú, en comunitari, traçant aquests llaços 
intergeneracionals, si volen fins i tot interclassistes, però sí de gènere en que les 
dones posem en comú les nostres problemàtiques, l’assetjament laboral, per exemple 
sobrecàrrega en les cures i la reproducció, assetjament sexual, llocs en els que no 
ens sentim segures, espais en que podem posar les nostres problemàtiques comunes 
i també molt més interessant buscar-los-hi solucions comunes. Què passa?, amb què 
ens trobem?, avui arribem amb aquesta moció que té el suport a part del nostre grup 
d’altres entitats polítiques i també d’altres grups polítics, d’Iniciativa i demés, a qui els 
hi dono les gràcies, a Esquerra, i ens trobem que no sabem si s’aprovarà altra 
vegada. Nosaltres enteníem que la Casa de la Dona era un deute històric, però no 
sabem si s’aprovarà perquè ens hem trobat amb la negativa des d’un bon principi però 
tampoc hem trobat el debat que haguéssim trobat interessant, esmenes, objeccions 
de tot tipus, ens sembla molt bé discutir-ho, no sé si ho sap la gent però previ al Ple hi 
ha Comissions Informatives on els diferents regidors intentem arribar a punts de 
consens, la negativa ha sigut frontal i absoluta, i per tant nosaltres d’aquí en destriem 
que la seva voluntat en contradicció amb el que havia dit l’alcaldessa ara ja fa uns 
quants anys que és que volia que hi hagués una Casa de la Dona, és que no hi hagi 
una Casa de la Dona, i nosaltres haguéssim entès que ens haguessin fet una esmena 
a l’espai que proposem, per exemple, o que ens haguessin fet una esmena de la 
gestió, que haguessin trobat que la gestió no era adequada; l’haguéssim fet, 
l’haguéssim discutit i l’haguéssim batallat però vostès ens diuen no, aquesta moció 
una altra vegada no. Nosaltres pensem que l’equip de govern en termes de polítiques 
de gènere està instal·lat en l’autocomplaença perquè les polítiques de gènere, com 
abans els hi deia, creiem que han de ser molt, molt, molt proactives, a part de totes les 
coses bones que es fan, perquè si no ho dic se m’enfaden, i jo ja ho sé que es fan 
coses molt ben fetes i els hi reconec, a les treballadores i a l’equip de govern, es fan 
coses molt ben fetes però se n’han de fer més, se n’han de fer més perquè resulta 
que aquest fenomen social que vivim que es diu “violències” ens segueix matant, ens 
segueix insultant, i ens segueix situant en una posició de desigualtat estructural, per 
tant se n’han de fer més i això és una evidència. Seria una ocasió perfecte per ser 
capdavanteres però en tot cas nosaltres no perdem l’esperança, fem aquesta 
proposta, fem la proposta de la creació de la Casa de la Dona, els hi proposem un 
espai que pensem que precisament perquè encara s’està construint tindria espai per 
compartir amb la Casa de la Dona i no perdem l’esperança perquè sempre pot ser 
que d’aquí a dues setmanes vostès avui ens votin que no però trobem la notícia on 
digui que inauguren la Casa de la Dona amb plotter inclòs. 
 
 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo tenia 
una intervenció preparada però subscric 100% el que ha dit la Núria, per tant 
novament em limito només a fer dos puntualitzacions i dono per bo tot el que ha dit. 
Nosaltres agraïm el haver-nos pogut sumar a aquesta moció i agraïm també que ens 
hi haguem pogut sumar amb les aportacions que hem fet, una de les coses que 
nosaltres ens preocupava i agraïm que s’hagi incorporat és que entenem que ha de 
ser un projecte evidentment democràtic i d’empoderament ciutadà però ha de ser un 
projecte on hi tinguin cabuda totes les entitats i associacions i partits polítics que 
treballen la perspectiva de gènere de la ciutat, l’esmena per deixar-ho més clar i per 
tant que aquest dubte que podíem nosaltres tenir ha estat acceptada i per tant ho 
agraïm i després el tema de l’equipament, a nosaltres Can Quitèria ens està bé però 
no necessàriament ha de ser Can Quitèria, el que és evident és que a Sant Cugat 
aquest equipament fa falta i per tant vam esmenar en el sentit de que fos Can Quitèria 
o qualsevol altre espai adient a l’espera que l’equip de govern hi posés les eines 
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perquè aquest equipament es pogués tirar endavant, ja sabem com funcionen les 
coses, la Núria ho ha dit molt bé, per tant fetes aquestes dues puntualitzacions la resta 
subscrivim plenament el discurs que ha fet la companya de la CUP i per tant molt 
contents d’haver pogut participar de la moció. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres ens hem afegit a aquesta moció i volem agrair a la CUP que ens hagi 
deixat presentar amb ella, i volem dir també que des del principi vam recolzar la 
proposta inicial, insisteixo, la proposta inicial, que es va presentar als pressupostos 
participatius i que per raons “x” no va sortir escollida. El que està clar, creiem, és que 
la nostra ciutat necessita espai de dones i per dones, i que promogui l’empoderament 
entre nosaltres per tal d’acabar com s’ha dit aquí amb les violències i les 
discriminacions que provoca el patriarcat. Es tracta d’un espai, creiem, que promogui 
la relació social entre totes les dones, sobretot que fomenti la reflexió i el pensament 
sobre la situació que pugui organitzar tota classe d’esdeveniments culturals, esportius, 
lúdics, i on es faci també una formació personal, cultural i professional, és a dir, una 
Casa de les Dones i per les dones. Estem demanant un lloc, un espai físic, però 
sobretot el que volem és un lloc simbòlic, un lloc de trobada heterogeni, com 
heterogènies som totes les dones, un lloc que ens permeti reflexionar i enriquir-nos, 
hem debatut moltes vegades en aquest Ple sobre violències masclistes, sobre 
discriminacions de les dones, i amb la diagnosi crec que tots i estem d’acord, però 
estaria bé també que ens poséssim d’acord en voler trobar solucions que vagin més 
enllà de les celebracions del 8 de març, dels llaços rosa o negres a la solapa, i 
pensem que la Casa de la Dona és un projecte de ciutat, i per això també ens sembla 
adient que s’ubiqui en un espai que és de la ciutat, i pensem que Can Quitèria pot 
reunir aquestes condicions, no obstant això assumim l’esmena d’Esquerra i 
evidentment si no pot ser aquest espai hauria de ser un altre. És un projecte important 
per la meitat de la població, per la meitat del municipi, però pensem que pot revertir en 
el benestar de la ciutat sencera perquè promou valors de cooperació, germanor i 
apoderament que no entendríem que no es tirés endavant. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Yo creo que Roser lo ha 
dicho todo, lo ha explicado de una forma clara y evidente, yo la primera vez que 
escuché hablar de la Casa de la Dona la escuché gracias al círculo de Podemos de 
Sant Cugat, en el cual ya se hablaba hace mucho tiempo de esta idea, inclusive creo 
que llegó a ganar un premio, algo interno me parece, pero después se sumaron más 
entidades y esto paso a ser ya más una idea que pretende ser de pueblo más que de 
las organizaciones y esperemos que así sea y que si hay Casa de la Dona sea 
inclusiva y sea para todas, por eso el voto será favorable. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Aquesta moció no va tenir el consens suficient quan es va presentar l’altra vegada i 
tampoc el té ara, entenem que tampoc el té ara, es torna a intentar per una altra via 
proposant-la als pressupostos participatius i tampoc va tenir un recolzament suficient, 
ni tan sols significatiu. L’equipament de Can Quitèria en concret ja compta amb un pla 
d’usos en el que al nostre parer la seva iniciativa no acaba d’encaixar i entrant en el 
fons de la moció el nostre grup no hi donarà suport perquè si bé estem en contra 
evidentment de qualsevol tipus de violència i a favor del desenvolupament de 
polítiques que fomentin la igualtat entre homes i dones, com ja hem manifestat moltes 
vegades, i actuant en conseqüència, no podem compartir de cap manera la seva 
anàlisi que resumeix la següent afirmació que vostès han incorporat al text de la 
moció que és “les violències vers les dones són una estratègia clau per la perpetuació 
del sistema capitalista i patriarcal per mantenir el control sobre nosaltres”, evidentment 
nosaltres no compartim aquesta afirmació, nosaltres tenim un model molt diferent al 
que proposen vostès en la seva moció, pel simple fet que no sustentem les nostres 
propostes amb teories conspiratives sinó amb el bé comú. Per aquest motiu 
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fonamental no veiem la necessitat que l’administració financi un projecte excloent i 
sectari que lluny d’eradicar la violència i fomentar la igualtat entre homes i dones 
difondrà els postulats de la ideologia de gènere i del feminisme radical amb el qual 
vostès adoctrinen a les seves organitzacions juvenils. Si ho volen fer, facin-t’ho, són 
molt lliures de fer-ho, però amb els seus recursos, no amb els de tots. 
 
 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Enhorabuena Nuria por la perspectiva que has dado de la radiografía de la 
ciudad en cuanto a las mujeres. No existe motivo alguno para decir que no a una 
Casa de la Mujer en Sant Cugat y por eso Ciudadanos votará a favor de esta moción. 
Ha habido cambios desde la primera vez que se presentó, al menos así lo hemos 
percibido, y se dan todas las características para que en esta ciudad haya un espacio 
de encuentro entre todas las mujeres. Este punto, el de absoluta inclusión, era el 
único que en un principio nos hizo dudar de la bondad de la moción, pensando que 
podía ser un lugar de exclusión por ejemplo para mujeres más ancianas que 
simplemente por una cuestión cultural y generacional no son militantes de las causas 
feministas. En cuanto a la ubicación nos gustaba el espacio de Can Quiteria y mucho, 
por eso no nos hemos ni siquiera de unir a la moción porque creemos que esta 
oposición debe ser más ambiciosa, y a veces con tal de hacer bloque de izquierdas no 
salen cosas buenas adelante y creemos que esta es una de ellas. Podíamos 
habernos puesto de acuerdo y solicitar que el equipamiento efectivamente fuera en 
ese lugar, y además la mayoría simple que mantiene este gobierno con el Partido 
Socialista debería servir para afrontar estos retos, Can Quitèria es céntrico, tiene 
buenas comunicaciones y es un espacio amplio, las mujeres merecen todo eso antes 
que este edificio -que parece la obra de la Sagrada Familia- quede seguramente 
infrautilizado. Hablando con los partidos proponentes con un espíritu constructivo por 
nuestra parte y entendiendo que puede dar cabida a todo un espacio en el que las 
mujeres encuentren comunicación y visibilidad, adelante, gracias. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Jo seré molt breu perquè la defensa de l’equip de govern la farà la 
regidora de l’àmbit però no volia deixar des de la visió del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, del grup municipal, la nostra visió respecte la qüestió que es planteja i que 
no hi hagi cap tipus de sospites ni de suspicàcies de quin és el posicionament del 
nostre partit de manera tradicional, un partit que ha defensat la igualtat dels drets de 
les dones i no només de les dones sinó de tots els individus i a més a més ha fet 
vàlua i ha estat capdavanter moltes vegades amb la lluita precisament vers la 
violència de gènere i punts de trobada i d’espais on hi hagués el reconeixement a la 
igualtat. En aquest cas nosaltres creiem que és una proposta poc madura, és una 
proposta que no s’ajusta al que hauria de ser, o al que entenem que hauria de ser en 
una ciutat com la nostra el fet d’haver posat un equipament sobre la taula justament 
quan s’està fent el Pla d’equipaments, no ens sembla pertinent, hi havia altres 
propostes de veïnatge per aquesta masia de Can Quitèria, i a més a més si hi ha una 
proposta també d’usos de la masia de Can Quitèria, i cercar aquest espai de trobada 
de la qüestió de la dona es podria haver enfocat d’alguna altra manera. S’ha intentant 
dues vegades, amb dues maneres diferents, aquesta és la tercera vegada que es 
planteja i que es posa sobre la taula, i per tant nosaltres ho hem debatut en l’equip de 
govern i hem pres la determinació, al menys des del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, no donar-hi suport. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PDeCAT-DEMÒCRATES: El nostre grup com ja hem avançat no 
donarà suport a aquesta moció, novament estem davant d’uns models de gestió 
oposats que el nostre grup no comparteix. Amb el seu posicionament vostès estan 
desautoritzant el procés participatiu, vostès quan els interessa estan a favor del 
procés participatiu i quan no una proposta que no va tenir ni el 10% de vots, vostès 
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van dient que no perquè així s’ho creuen però no va tenir ni el 10% de vots, per tant 
nosaltres no hi donarem suport. Vostès barregen a més a més dos temes, jo crec que 
d’una manera frívola en aquesta moció, per una part la violència masclista, parlem de 
la violència amb la qual cosa pràcticament en tot el que diuen nosaltres hi estem 
d’acord i crec que aquest equip de govern ho ha demostrat amb totes les coses que 
es fan, per tant un tema prou seriós, i acaben així de refiló dient que hem de crear un 
espai on les dones puguem parlar, animar-nos i tot això ja ho anirem arreglant, doncs 
miri, nosaltres no sabem de cap lloc o sigui tots els grups de dones, i de fet ho fan, es 
poden reunir a qualsevol lloc de Sant Cugat, a qualsevol equipament i mai s’ha dit que 
no, tenim grups de dones que fan xerrades, s’autoanimen, donen de mamar, mil 
coses, i mai a ningú se li ha dit que no, per tant un lloc exclusiu, a més a més també 
ens parlen vostès de que Can Quitèria és un lloc buit, ara ho han canviat una mica i 
posen qualsevol altre lloc, doncs actualment està en previsió el Pla d’equipaments i no 
està en desús com diuen vostès i per tant amb això no hi estem d’acord. Anava a fer 
una llista de totes les coses que estem fent però jo crec que no val la pena, i també 
volia dir que vostès parlen de crear uns espais i unes estructures que creiem que no 
són d’interès general i nosaltres amb els diners i els llocs públics hem d’anar molt en 
compte, per tant hem de rendir comptes, hi ha associacions de tota mena, de dones 
també eh!, però culturals i esportius, que tenen una subvenció, fan uns projectes, 
rendeixen comptes i no creiem que aquesta manera de subvencions s’hagi de 
tergiversar o s’hagi de canviar, per tant el nostre vot serà negatiu com ja els hi vam 
manifestar i no hem fet cap proposta positiva perquè són models completament 
diferents que no hi estarem mai d’acord, no és que un tingui raó i l’altre no, i per tant 
aquesta proposta que vostès ens demanen de mig canvis, no, és o aquest model o un 
altre, és el que diuen vostès i nosaltres no hi estem d’acord. 
 
 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Intento contestar sintèticament, per odre d’intervenció el Sr. Benejam primer. Perdoni 
però és com molt simptomàtic d’un pensament hegemònic que vostè pensi que una 
Casa de la Dona que és el 50% de la població és un espai sectari. No em digui que no 
perquè vostè ha dit un espai sectari. Nosaltres, els grups proposants, no diem en 
aquest espai ni què s’hi ha de fer, ni com s’ha de fer, ni qui ha de participar més enllà 
del fet que sigui dona, efectivament, diem que hi hagi un espai, que és conegut que 
els espais generen sinergies, generen referències i generen espais confortables 
perquè esdevinguin les coses. Efectivament en tenim d’espais públics, ja ho sabem 
que en tenim d’equipaments on les dones hi poden participar, faltaria més!, és que 
això no em val com argument, estem explicant, o estem proposant una especificitat en 
que és un espai de dones, en que les dones són les qui programen, són les qui 
detecten les necessitats, si volen ser senyores grans que volen que prioritàriament allà 
s’hi faci ganxet ininterrompudament totes les tardes de la setmana, doncs seran les 
prioritats que allà es marqui i jo titllar això d’espai sectari em sembla que es retrata 
més vostè dient-ho que nosaltres amb la proposta que fem, que és molt, molt, molt, 
molt més neutre. 
 
 Diuen que és una proposta que fa tres vegades que proposem, doncs no, 
aquesta  proposta fa 15 anys que es proposa, i que es demana, i que s’exigeix una 
Casa per la Dona, n’hi ha moltíssims espais, ho feien les dones d’Iniciativa i les dones 
d’Atena fa moltíssims anys, nosaltres en vam recollir el testimoni. Al cercle de Podem 
també s’hi van ajuntar, Esquerra Republicana i Iniciativa han tingut aquesta 
reivindicació històrica així com nosaltres les portem als nostres programes. Els hi faig 
la rectificació, en primera instància vam retirar la moció, no la vam debatre, no és que 
no hi haguessin suports, és que la vam retirar en favor del procés participatiu, per tant 
vot de confiança. Què va passar amb el procés participatiu?, doncs que al llarg 
d’aquest procés la gestió ciutadana, que bàsicament vol dir que les dones decideixin 
per què serveix aquest espai, va desaparèixer, perquè això no es pot debatre, perquè 
això no existeix, això no s’hi pot posar, llavors quan vostès em diuen “és que els 
models són oposats”, doncs esmenin, que no ho fan amb totes les mocions que hi ha, 
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són els més grans esmenadors que hi ha en aquest Consistori, esmenin, tinguem el 
debat, a mi ho sento però no em val l’excusa de que són models confrontats i que 
vostès no entrin ni a debatre perquè en la primera Comissió Informativa em van dir 
això ja es va passar pel procés participatiu i no s’ha de parlar més, home! per 
començar tenim legitimitat per fer la proposta i que no es posi en dubte aquesta 
legitimitat, i segon m’hi jugo aquesta mà que al llarg del que queda de legislatura 
sortiran més propostes que han sortit al procés participatiu, perquè nosaltres bevem 
de les necessitats dels ciutadans i els ciutadans s’expressen que un procés és obert, 
faltaria més que ens haguéssim de tancar en un estanc aïllat completament i no 
parléssim amb les nostres conciutadanes i canalitzéssim els seus anhels, o sigui 
estaríem fent una política molt estranya. Ja no entraré a parlar de l’acumulació 
originària, què va significar, quin paper han fet les dones en l’acumulació material, el 
feminisme, etc., jo vaig sentir una entrevista en que vostè, la Sra. Pellicer, deia que no 
era feminisme, llavors entenc per què diu d’autoanimar-se, frivolitzant i estigmatitzant 
el que és l’empoderament, l’empoderament consisteix en crear llaços de solidaritat, 
generositat, afecte i cooperació, o sigui són espais que ja existeixen, és que no ens 
estem inventant res. 
 
 Ja acabo, simplement em sap greu que no s’hagi pogut ni fer una deliberació 
via esmena, això és el que vull constatar i vull que quedi sobre la taula. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Només per aclarir perquè deia la Núria que nosaltres havíem dit que la Casa de la 
Dona era sectària, i jo no em referia a això, si s’ha entès això dir que no em referia a 
això, jo al que em referia és al seu projecte sobre el que és la Casa de la Dona i tot i 
aquí vostès no ho especifiquen perquè és una proposta una mica neutre com ha dit 
vostè, ja sabem per on van, no som desconeguts, ja fa molt de temps que estem aquí 
discutint, des de juny de 2015 que està vostè, abans ja ho discutíem amb altres 
companys del seu partit i sempre les propostes són d’aquest tipus, i si no és 
autogestió ja no és, i nosaltres no estem d’acord, no estem d’acord no en fer 
polítiques contra la violència..., nosaltres no estem d’acord amb la discriminació, al 
contrari, estem d’acord en fer totes les polítiques que siguin necessàries però no amb 
el model que tenen vostès, que és amb el coincideixo amb la Susanna Pellicer que 
acaba de dir la mateixa frase, no coincidim, és oposat, i nosaltres estem en contra 
igual, però el model com arribar a allò no és el mateix, és molt diferent, i creiem que el 
seu model és sectari i així ho hem dit i ja està, però no és que estiguem en contra, no 
és estar en contra i dir que el projecte de fer una Casa de la Dona sigui sectari, no. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo si em permeten corroboro que aquesta és una 
proposta que ha estat sobre la taula i proposada des de fa molts anys, realment 15 
anys, les dones d’Atena havien fet aquesta proposta, jo m’havia ocupat de tractar amb 
elles i realment vam prioritzar altres qüestions perquè realment en aquell moment no 
existia una regidoria de la dona, no existien iniciatives ni polítiques de gènere a la 
ciutat i per tant teníem altres prioritats a la vegada que crear també protocols 
d’atenció, etc., etc. En qualsevol cas jo crec que sí que vostès tenen tota la legitimitat 
de poder presentar aquesta proposta tantes vegades com vulguin però no 
deslegitimem els pressupostos participatius perquè jo vull fer esment a dos 
comentaris que s’han fet avui aquí per part de regidors que han parlat, i que 
proposaven aquesta proposta, una no va sortir escollida aquesta proposta no sabem 
per quines raons, home!, sí que sabem per quines raons, perquè la gent no la va 
votar, creiem o no amb el vot de la gent, o sigui no va sortir perquè la gent no la va 
votar, per tant no diguem que no sabem per quines raons no va sortir, sinó perquè no 
es va votar, respectem també els vots de la ciutadania, reivindiquem molt que hem 
d’escoltar a les nostres conciutadanes, i tant que les hem d’escoltar, però llavors 
juguem tots amb les mateixes cartes. De la mateixa manera que també han dit que ha 
de ser una proposta democràtica, és que els pressupostos participatius no són 
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propostes democràtiques?, és que les propostes que fa aquest equip de govern no 
són propostes democràtiques?, em sembla que tots aquí sortim escollits d’unes 
eleccions democràtiques, no?, per tant jo entenc molt bé que vostès vulguin fer 
aquesta proposta, tenim criteris diferents de models, jo estaria disposada a parlar 
d’una Casa Galeria, d’un model Casa Galeria com a Terrassa, amb una gestió des de 
l’Ajuntament, i una gestió municipal, i tant!, i amb una programació municipal, però 
crec que això no és el que vostès proposen. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: És evident que creiem amb la democràcia dels pressupostos participatius sinó 
no hi haguéssim participat, però jo el que sí que voldria aclarir sense ànim de 
polèmica és que hi havia una proposta inicial sobre la Casa de la Dona, el redactat del 
qual podem llegir tots, i aquest redactat es va modificar de tal manera que va quedar 
absolutament desdibuixat i va quedar absolutament desdibuixat com a mínim per les 
persones que havien sigut proposants, amb bé o amb mal, ara no ho discutirem però 
sí que vull aclarir que va quedar absolutament desdibuixat, per tant les pròpies 
persones que l’havien proposat i que suposo que estaven disposades a defensar-lo 
perquè la gent el votés es van retirar per aquest motiu. Només ho volia deixar aclarit. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs llavors també han d’assumir la seva 
responsabilitat, si es retiren d’un procés en el que participarà i té opció de participar 
tota la població de Sant Cugat, 40.000 habitants, tots aquells que tenen reconeguda 
aquesta possibilitat, doncs escolteu també assumim tots cadascuna de les 
responsabilitats, jo crec que nosaltres també estem aquí per tirar endavant aquells 
projectes que considerem de ciutat, i quan s’ha parlat de projecte de ciutat per 
nosaltres aquest és un projecte de ciutat que va estar sotmès a la votació en els 
pressupostos participatius i el 10% de població que va participar no el va votar, potser 
és que no és un projecte de ciutat tan important com el que pensem. Per tant guiem-
nos també per les dades que tenim, que són dades concretes, i que són xifres de 
participació, o és que estan negant o deslegitimant la participació?, home! no ens fem 
trampes al solitari. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

Vots a favor:     12 (CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 
Vots en contra: 13 (PDeCAT-Demòcrates, PSC i PP) 
Abstencions:      0 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 

16.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, ERC-MES 
I CUP-PC SOBRE EL FUTUR DE PROMUSA. 
 

Atès que PROMUSA és una Societat Privada Municipal, jurídicament Societat 
Anònima, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de titularitat de 
l’Ajuntament. L’objectiu principal de PROMUSA és la transformació i gestió urbanística 
del sòl en el seu més ampli sentit, així com l’elaboració, promoció i execució de 
projectes d’obres, urbanització, edificació i explotació i la resta d’instruments de 
planejament i gestió urbanística. 
 

Atès que des de 1989 PROMUSA ha construït 1.852 habitatges, dels quals prop 
d’un 75% són habitatges de venda i només el 25% aproximadament són de lloguer. 
 

Atès que des de l’octubre de 2015 PROMUSA ha assumit la prestació del servei 
públic de gestió dels aparcaments municipals i estacionament a la via pública amb 
limitació horària (zona blava). 
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Atès que PROMUSA, a més de ser l’encarregada dels projectes urbanístics, 

adjudica les obres i fa la gestió posterior del patrimoni d’habitatge municipal. 
 

Atès que en el mandat anterior, en el sí del consell d’administració de 
PROMUSA, va tenir lloc una sessió per reflexionar i replantejar el futur de l’empresa 
municipal. Des d’aleshores no s’ha tornat a debatre sobre el seu futur. 
 

Atès que la Comissió Informativa Especial per l’avaluació dels processos de 
licitació i adjudicació d’obra pública de PROMUSA de l’edifici de Rabassaires va 
concloure que hi havia hagut una actitud poc col·laborativa en la tramesa d’informació 
per part de l’empresa, i que s’havia de plantejar en el sí del seu consell d’administració 
la reprovació del gerent de PROMUSA. 
 

Atès que l’equip de govern ha plantejat un nou organigrama, amb el 
nomenament d’una consellera delegada per, textualment, “tutelar l’empresa”, 
nomenament que va ser aprovat en el consell d’administració celebrat el passat dia 7 
de març.  
 

Atès que ja fa molt de temps que diversos grups de l’oposició, atenent les 
demandes de la ciutadania, reclamem que l’habitatge públic de lloguer sigui una 
prioritat en la gestió municipal i, finalment, aquest extrem ha quedat recollit en els 
pressupostos del 2017.  
 

Atès que aquest canvi ha de servir per incidir en la regulació del mercat de 
l’habitatge i per evitar dilapidar el poc patrimoni de sòl públic que queda a Sant Cugat.  
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’aprovació dels 
següents ACORDS: 
 

PRIMER.-  Que en el termini de tres mesos es convoqui la Junta General de 
PROMUSA per tal de reflexionar i replantejar el seu futur, així com per concretar una 
proposta que defineixi els objectius de l’entitat, estableixi i prioritzi les seves 
actuacions i en determini els mecanismes de seguiment i control, entre d’altres. 
 

SEGON.- Que abans de celebrar aquesta Junta General, es faciliti a tots els 
grups municipals de l’oposició tota la documentació respecte a quin és el patrimoni 
immobiliari i el sòl actual de PROMUSA. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hi ha una esmena presentada pel regidor Sr. 
Dimitri Defranc. En primer lloc tractarem l’esmena i després la proposta. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ ESMENA REGIDOR NO ADSCRIT 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT SR. DIMITRI DEFRANC: La enmienda es muy fácil, 
en el acuerdo número 2 donde decía “… es faciliti a tots els grups municipals…” 
cambiarlo por “… es faciliti a tots els regidors del Ple en igualtat de 
condicions…”  Esto lo pido porque he tenido dificultades de acceso a la información, 
no solo a las carpetas; para hacer un poco una caricatura de lo que está pasando no 
puedo ni acceder al buzón donde a todos los regidores les llega su correspondencia 
porque alguien ha cogido la llave, se la ha llevado y no puedo ni acceder a esa 
información. La única casilla que no existe es la mía, no puedo acceder; esto es para 
hacer un poco una caricatura de lo que está pasando y si revisamos el ROM veremos 
que los regidores tienen los mismo derechos que los grupos políticos, pero los grupos 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.04.17                    pàg. 56 

 
ESBORRANY ACTA 

políticos tienen ciertos privilegios de los que no gozan los regidores. Entonces en 
Promusa casualmente este regidor no tiene participación ni tiene mayor flujo de datos. 
Es una enmienda muy fácil que si es asumida por el Pleno básicamente ya no 
quedaría ni lugar para…, no tendría ni que votar la otra porque quedaría incorporada. 
En vuestras manos queda. 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Per suposat que l’esmena del Sr. Dimitri queda per nosaltres acceptada i 
incorporada i pensem que el que demanem aquí és que se’ns faciliti tota la informació 
i per tant és lògic que aquesta informació ens arribi a tots els regidors amb igualtat de 
condicions. Per tant, per part dels tres grups proponents aquesta esmena queda 
incorporada. 
 
 Nosaltres volem agrair als grups que han donat suport explícit a la moció des 
del primer moment i els grups que hem presentat aquesta moció ho hem fet perquè 
estem convençuts que aquesta presentació ara toca, i tant que toca!, i ho creiem per 
diferents motius. En primer lloc tenim pendent del passat mandat de repensar 
Promusa per la delicada situació econòmica en que en aquell moment estava 
immersa l’empresa, com tots recordareu els que hi éreu es va fer una reunió però 
sense continuïtat i sense treure’n cap conclusió. En segon lloc perquè l’empresa ha 
assumit en els dos últims anys tasques diferents de les inicials i que li han permès en 
part poder seguir pagant els sous de la gent que hi treballa. En tercer lloc, perquè s’ha 
produït una reprovació del seu gerent per part de tots els grups que en aquell moment 
érem a l’oposició. Tot plegat ha comportat un intent de reestructuració de l’empresa 
que és important de cara a definir el seu futur immediat i que pensem que cal que el 
fem tots plegats, i aquests canvis per a nosaltres no passen necessàriament per 
ampliar el seu personal ni per dotar-la de més directius, ni per augmentar la despesa 
d’obrir la persiana. Passa perquè Promusa faci allò que creiem que és la seva raó de 
ser, la construcció i el manteniment d’habitatge públic de lloguer, tasca que fins ara no 
s’ha fet, al menys de forma prioritària, perquè recordem que dels 1.852 habitatges 
construïts només aproximadament un 25% són de lloguer general. En definitiva doncs 
el que s’ha fet és vendre el sòl públic de que disposava l’empresa i d’aquí a molt poc 
ja no podrem dir allò de que una part important dels santcugatencs i les 
santcugatenques viuen en un pis de Promusa perquè el pis ja és de qui el va comprar 
i en pot fer el que vulgui, vendre-se’l o donar-lo. La situació de l’habitatge és dramàtica 
a moltes ciutats, també a la nostra, i estem immersos en una bombolla immobiliària, 
especialment creiem pel que fa referència als pisos de lloguer. Tots sabem que trobar 
un pis a Sant Cugat per un preu raonable per la major part de les economies és 
gairebé un prodigi, així que un ajuntament sanejat com el nostre creiem que no pot 
permetre’ls l’èxode d’una part de la població per aquest motiu. Sabem que disposar 
d’un parc d’habitatge de lloguer no és senzill i que requereix d’una inversió important 
d’entrada, però cal posar-s’hi, i avui podem posar fil a l’agulla amb la partida 
pressupostària que s’ha destinat a aquest fi. Segurament no serà suficient i caldrà 
incrementar-la però com a mínim hi és. En definitiva doncs, el que demanem en 
aquesta moció és que sigui la Junta General de Promusa la que pensi quins han de 
ser els seus objectius, les seves finalitats i en determini els mecanismes de 
seguiment. 
 
 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Ja 
ha explicat la Roser que els grups proposants acceptem l’esmena, per tant en aquest 
sentit res més a dir. Respecte al contingut de la moció, que òbviament també per part 
d’Iniciativa s’han explicat moltes coses i l’objectiu de la mateixa, simplement dir que 
avui en aquest Ple s’han aprovat tres mocions institucionals, és a dir amb el suport de 
tots els grups municipals sobre temes que poden afectar o afecten a una part de la 
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ciutadania de Sant Cugat però que transcendeixen clarament l’àmbit estrictament de 
la nostra ciutat i ara que tenim damunt la taula un tema que aquest sí que ens afecta 
perquè es refereix a una de les grans problemàtiques que té aquesta ciutat, un 
problema amb majúscules que tenim en aquesta ciutat que és l’accés a l’habitatge, 
probablement aquest govern no hi doni suport, quan aquí estem parlant d’interessos 
de les persones. De fet si algun ciutadà simplement escolta als que esteu asseguts 
aquí o als que ens veuen per televisió que estem parlant de Promusa i no han llegit 
exactament el contingut de la moció es poden preguntar què diu l’oposició sobre 
Promusa, què vol fer, perquè a lo millor no s’han llegit la moció o ni tan sols s’han llegit 
el títol perquè a lo millor no han tingut accés, però és que és molt explícit, simplement 
es parla del futur, estem parlant de replantejar, estem parlant de repensar, estem 
parlant de repensar un tema que ens preocupa molt a tots o com a mínim depèn del 
resultat de la moció ens preocupa a una bona part d’aquest Ple, llàstima que no sigui 
a tot el Ple, perquè és evident que en aquesta ciutat tenim un problema amb 
l’habitatge i com molt bé ha explicat la Roser hi podem fer moltes coses que fins ara 
no s’han fet. Per tant l’únic que estem demanant aquí és que se s’assegui en una 
mateixa taula tots els grups municipals d’aquest Ple i parlem d’un tema, que com a 
mínim això d’entrada ja és una bona raó per sumar-s’hi a la moció, per votar-la a 
favor, però resulta que fins i tot ni així és suficient, perquè això és exactament el que 
vol la moció, ni més ni menys. De fet la resposta del govern “sociovergent”, de fet la 
part “socio” del govern, això ja ho ha explicat la Roser però jo seré més explícita, va 
ser quan vam portar la moció a la Comissió Informativa, va ser dir-nos tal com deia 
Jordi Pujol “ara no toca”. De fet Sr. Soler ara entenc aquelles declaracions que va fer 
en El Cugatenc quan el van nomenar tinent d’alcalde, que vostè va dir que des del 
govern es viu més tranquil i més elevat, vull dir que no es pot respondre així a cap 
moció ja que per respecte no ho hem fet ningú i menys amb una moció que té 
d’entrada el suport de molts grups municipals, per tant en aquest sentit a mi em 
sembla que el tema mereix prou respecte i té prou sensibilitat com per no fer aquest 
tipus de comentaris. En tot cas esperem que el govern s’ho replantegi, però sí la resta 
de grups municipals donem suport al fet de poder seure tots en el marc de la Junta 
General i per tant això inclou a tots els regidors, això per a nosaltres és molt important, 
hauria de ser la unanimitat de tot el Ple. 
 
 I estic d’acord amb el que ha explicat la Roser de dir que s’està replantejant un 
canvi en l’organigrama, bé, perquè estan obligats, i estan obligats perquè hi ha unes 
conclusions que els obligava a fer aquest replantejament, com també estan obligats si 
compleixen el pressupost han de destinar més partides a l’habitatge de lloguer públic,  
i això en tot cas ja ho veurem. 
 
 Simplement dir que Promusa des del nostre punt de vista ha de contribuir a que 
aquesta ciutat articuli un sistema d’habitatge públic que la faci menys elitista, i això és 
única i exclusivament el que pretén aquesta moció. 
 
 . REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Entenem la moció com una oportunitat que tenim des de l’àmbit de l’administració 
pública local per repensar l’acció municipal en l’àmbit de l’habitatge públic, una 
necessitat que ja en el mandat anterior es va veure pertinent a l’hora de replantejar el 
futur de l’empresa municipal sense que hi hagués massa recorregut atenent que 
només es va fer una dació de compte al respecte. Qualsevol procés que té voluntat de 
reflexionar i per millorar requereix d’un compromís que no sembla haver existit en 
aquesta o en aquella ocasió. Ens trobem en un context de gentrificació que afecta a 
tots els barris del municipi i molts municipis de l’Àrea Metropolitana, el dret a 
l’habitatge és conegut de tal manera que la lògica de mercat torna a emergir com si no 
haguéssim après res en la darrera dècada. Les polítiques públiques en matèria 
d’habitatge probablement han de ser més agosarades, més contundents a l’hora de 
protegir un bé com és el dret a l’habitatge en un marc capitalista. És en aquest context 
que toca parlar del futur de Promusa més enllà dels seus encerts i dels seus 
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desencerts, que segurament segur que n’hi han, tant d’una banda com de l’altra. En el 
terreny del concret tenim sobre la taula aspectes a abordar del tipus com per exemple 
la recuperació dels terrenys venuts a l’Impsol dins del període de resituació acordat de 
Promusa a l’Impsol, o la gestió dels pisos buits, la cerca i gestió de pisos buits per 
traslladar el mercat de lloguer, especialment el lloguer social, aspecte o àmbit en el 
qual Habitat 3 hi està treballant. També apostar per la projecció d’habitatge públic de 
lloguer en la línia apuntada en el text de la moció, és a dir d’incidir en la regulació del 
mercat de l’habitatge, un tema gens fàcil però necessari. Una aposta més valenta 
també, fer una aposta més valenta en la cerca de formes alternatives a l’habitatge que 
facin remoure el paradigma actual a favor de fórmules comunitàries, fórmules 
comunitàries de creació i gestió de l’habitatge, o de projectes basats en la masoveria 
urbana, entre d’altres. Fer una aposta per mirar cap endins de la nostra societat per 
casar complicitats abans ignorades com ho puguin ser les necessitats d’habitatge 
digne de la gent gran i de la gent jove. Els joves, en contra del que digui el Sr. Eloi 
Rovira, els joves de Sant Cugat no estan amb capacitat d’emancipar-se, com ha 
comentat ell en una moció anterior. Entenem el fet de repensar Promusa 28 anys 
després de la seva creació com una oportunitat de fer balanç i de redefinir quin paper 
ha de tenir en aquest canvi de paradigma, o bé de seguiment acrític de les 
dinàmiques del mercat, o bé esdevenir un instrument generador d’alternatives que 
posin en valor l’acció pública. No es tracta doncs de construir una piràmide de tuteles 
sinó de creure que hi ha una altra manera de fer política en l’àmbit de l’habitatge, 
ningú diu que sigui una tasca fàcil però estem obligats a fer-ho ja que és la nostra 
responsabilitat. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres donarem suport a aquesta moció i a l’esmena que s’ha presentat no 
donarem suport perquè entenem que la informació que reben els grups municipals 
l’han de rebre els grups municipals com s’ha fet sempre, i que el regidor no adscrit pot 
demanar la informació en qualsevol moment i se l’hi ha de donar i, si no se li dóna, és 
a dir si la informació que demana no se li dóna, llavors tenim un altre problema, que 
no és el tema que avui ens ocupa, que s’ha de resoldre d’una altra manera, i per 
resoldre aquest problema nosaltres sí que donarem ple suport sempre que calgui. 
 
 En l’anterior mandat el nostre grup municipal ja va mostrar la necessitat de fer 
un replantejament de Promusa, hem discutit molt sobre el tema, i en aquest sentit vam 
articular una proposta que en el seu moment no va prosperar. En aquell moment vull 
recordar que el grup proposant d’Iniciativa, avui proposant inicial perquè hi ha altres 
grups que s’han sumat a la moció, s’hi va oposar, el grup d’Iniciativa s’hi va oposar a 
aquella moció que tampoc tenia un contingut massa específic com per no recolzar-la, 
així com els representants de la CUP que tampoc la van recolzar. Està bé que 
rectifiquin la postura que mantenien fins ara i que ho hagin replantejat perquè encara 
que tard s’hagin adonat del que ja fa temps que nosaltres alertàvem respecte a la línia 
que estava seguint Promusa i del destí que li esperava de seguir per aquell camí. Vull 
recordar que això va ser abans d’aquest mandat i per tant quan ho vam tramitar eren 
els anys 2012-2013 en els quals la situació de Promusa era molt pitjor que la d’avui, 
que no està tan malament com abans. 
 
 Efectivament s’ha de repensar Promusa i hem de començar pel principi, sense 
deixar que aquesta afirmació quedi buida de contingut d’aquí a dos dies. Hem 
d’assegurar que l’objectiu de canviar Promusa sigui assolit mitjançant fites parcials 
com per exemple la reorganització del seu organigrama de gestió que s’està duent a 
terme però potser no en la direcció adequada, i també podem continuar incidint en el 
seu esquema competencial, podent-lo ampliar si estem d’acord en que s’han d’ampliar 
les competències de Promusa, i per descomptat hem d’establir uns criteris de 
priorització en les diferents branques d’activitat de Promusa. No estem d’acord, tot i 
donar suport a la moció, amb aquestes afirmacions que s’han fet avui de paraula per 
part d’Iniciativa i dels altres grups proposants sobre la dilapidació del patrimoni quan 
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es fan pisos d’HPO de venda, nosaltres no estem d’acord en dir que vendre pisos 
d’HPO sigui dilapidar el patrimoni perquè no és dilapidar patrimoni, perquè es 
transmet un pis a canvi de diners, la gent paga per ells i amb aquests diners es poden 
comprar altres terrenys on fer més pisos de protecció oficial. No estem en contra de 
fer pisos de protecció oficial de venda, però sí que estem d’acord en que s’hauria 
d’haver potenciat molt més ja des de fa temps els pisos de protecció oficial de lloguer, 
cosa que ha trigat massa i per tant nosaltres donem recolzament a aquesta moció tot 
dient que no estem d’acord amb algunes de les afirmacions que s’han fet avui aquí. 
 
 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Se ha dicho mucho por todos los grupos, voy a intentar no repetir y dar 
alguna que otra idea. Nos adherimos a los comentarios de los grupos proponentes y al 
texto de la moción donde ratificamos uno por uno todos sus puntos. Si tomamos el 
pasado de Promusa no parece un exitazo haber hecho una media de 66 viviendas al 
año en casi 30 años, así que con sólo esto el tema da para que se analice a la 
sociedad desde las alcantarillas hasta la azotea. Ciudadanos no había llegado y otros 
partidos ya estaban aquí, y no es hora de hacer críticas a la actuación de algunos en 
aquellos tiempos pero sí de mantener nuestra visión de esta sociedad anónima desde 
el primer día, una visión que por su existencia como tal, la misma forma jurídica, y por 
su gestión y por la responsabilidad del equipo de gobierno mantenemos como 
hipercrítica y además actualmente intentamos someterla a un profundo análisis y 
estudio que no augura nada bueno. Un síntoma de ello podrían ser los sueldos que se 
pagan a los profesionales que la gestionan, que son un escándalo y que desde 
nuestro punto de vista no deberían ser admisibles. Si tomamos como el presente, 
hablando del futuro que es el eje de la moción, la  Comisión acerca de la obra de la 
plaza Rabassaires, en la que todos los grupos hemos participado, todos los partidos 
sintieron como la empresa no colaboró como si fuera ayuntamiento, que lo es, y que 
el modo de contratación y todas las operaciones dejaban mucho que desear. El futuro 
de Promusa debemos resolverlo conociendo bien su pasado y su presente, y todos los 
grupos que estamos aquí, menos los Socialistas de Cataluña y Convergencia, a día 
de hoy todavía Convergencia hasta que se apruebe el acta, lo tenemos claro. Un 
ayuntamiento debería tener una sociedad anónima… 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Pressuposa la nostra posició Sra. Fernández-
Jordán. Pressuposa pels altres, parli per vostè, no parli per nosaltres. 
 
 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Sí, sí, por supuesto, estoy hablando yo. 
 
  . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No pressuposi el que fan els altres. 
 
 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: ¿A propósito del nombre?, disculpe, no la entiendo. Ah, vale!, sí, sí, pero es 
que es mi  intervención, si me deja sigo. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo la deixo sempre, només li dic que no 
pressuposi. 
 
 . REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Ahora me ha interrumpido. Sigo gracias Sra. Alcaldesa-Presidenta. Un 
ayuntamiento debería tener una sociedad anónima que funcionara, que tuviera unas 
cuentas saneadas y unos resultados estupendos porque para eso nacen las 
sociedades anónimas, esperemos que la Junta General de Promusa pueda 
reflexionar y replantear su futuro y concretar una propuesta que defina los objetivos de 
la sociedad, que se pueda conocer y evaluar todo este tipo de decisiones buenas para 
esta ciudad. 
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 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si m’ho permeten intervindré jo mateixa i el que 
els hi vull dir en primer lloc és que per a mi aquesta és una moció absolutament 
acceptable per part del govern i per tant no sé per què vostès pressuposen que aquest 
govern no té ganes ni intenció de poder debatre, però també vull constatar una sèrie 
de fets. En primer lloc, comentaven asseure’s tots junts i parlar-ne, molt bé, en el 
Consell d’Administració vostès hi són o no hi són?, perquè a mi em sembla que ens 
asseiem tots junts i en parlem allà, i en parlem hores, per tant expliquem als ciutadans 
que Promusa és l’única societat d’habitatge de l’Àrea Metropolitana que incorpora a 
l’oposició dins del Consell d’Administració, perquè estan vostès en el Consell 
d’Administració de les societats d’habitatge de les altres ciutats?, estan els grups de 
l’oposició a les societats d’habitatge de les altres ciutats?, a mi em sembla que no. Si 
no hi hagués voluntat de transparència i de compartir les decisions no estarien entenc 
representats en el Consell d’Administració, per tant jo entenc que la Junta General 
vulgui reivindicar que en parlem al plenari, és un tema d’interès, és un tema de molt 
interès, però no siguin superflus, i avui en algunes de les seves intervencions hi ha 
hagut frivolitat i superficialitat. 
 
 Vull felicitar al Sr. Piqué, li agraeixo la rigorositat Sr. Piqué perquè és veritat, 
hem de parlar de l’Impsol, hem de parlar de la gestió de pisos buits, hem de parlar de 
gentrificació, i això ens preocupa, i ens preocupa aquest contingut i no el fet 
d’asseure’ns tots junts i parlar-ne perquè seure’ns tots junts i parlar-ne ja ho fem en el 
Consell d’Administració, i potser és que vostès han de revisar els seus representants 
en el Consell d’Administració. Crec que nosaltres, com equip de govern, hem explicat i 
exposat i precisament el punt segon de la moció que vostès plantegen ja el complim, 
però bé, és igual, l’aprovarem igual, perquè aquesta informació vostès la tenen tota, la 
té el seu representant en el Consell d’Administració i suposo que vostès estan 
coordinats amb els seus representants en el Consell d’Administració i si no ho fan així 
no imputin aquesta mancança al govern municipal, treballin vostès, no és la nostra 
feina, nosaltres sí que donem tota la informació, tota, perquè en el darrer Consell 
d’Administració que va ser no fa gaires dies es va lliurar tota la informació amb 
exhaustivitat, per tant entenc que el seu representant que és nomenat per tots vostès 
és qui té aquesta informació, pel que veig no els hi deuen traslladar.  
 
 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Jo crec que 
vostè està una mica equivocada Sra. Conesa. Nosaltres hem demanat fa una 
setmana moltíssima informació del balanç de Promusa i no ens ha arribat res. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Ciprián després jo el deixo parlar. Com es diu 
el seu representant? 

 
. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Des de la 

Diputació es veu tot molt bé, però aquí... El representant és diu Sr. Roberto Torrecilla, 
però jo com a representant del meu partit polític i portaveu he demanat varies vegades 
i tinc els e-mails que m’han enviat de Promusa, per això vostè no pot des de Diputació 
assabentar-se de les coses que hi ha aquí, per això li dic que parli quan sàpiga de les 
coses i no acusi a la gent quan no està a l’ajuntament. Moltes gràcies. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Ciprián, jo li donaré la paraula, li prometo. Sr. 

Ciprián vostè sempre vol fer veure allò de “qui la té més llarga”, allò que parlàvem de 
la societat paternalista, però escolti, no passa res, jo estic molt contenta que vostè es 
pensi que jo em passo el dia fora de Sant Cugat i per tant vostè pressuposa que jo no 
estic al cas de les temàtiques de Sant Cugat, això és el seu relat, però jo el que li vull 
dir i el que li trasllado és que jo m’ocupo de Sant Cugat, m’ocupo dels santcugatencs i 
santcugatenques, ho faig amb rigorositat i no dic mentides, ni atribueixo falsos 
testimonis, ni em fa mandra explicar que tota aquesta informació, veuen, tota aquesta, 
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a vostè li agrada molt fer això Sr. Ciprián, normalment fa això i ensenya els papers en 
els Plens, doncs jo avui els hi ensenyo, això ho tenen tots els grups municipals, ho 
tenen tots, sí, ho tenen, doncs tindran tot el que vulguin perquè vostè han designat a 
uns representants en el Consell d’Administració per a tal efecte i per tant utilitzem el 
Consell d’Administració per al que serveix que és per a debatre, però escolti, si el que 
volien vostès és saber quina era la posició en relació a aquesta temàtica, miri, confiem 
tant en la societat Promusa que i tant que volem debatre!, i volem debatre tots els 
reptes que té aquesta societat per endavant, i com per exemple societats d’aquestes 
característiques les estan utilitzant altres municipis a nivell d’Àrea Metropolitana com 
Viladecans, com Gavà, que si no recordo malament l’alcaldessa de Gavà és del grup 
d’Entesa o de Comuns, o Socialista em diuen, bé, no me’ls sé tots, però Castelldefels 
ha remunicipalitzat la neteja, el servei de recollida d’escombraries, i ho fa a través de 
la societat municipal, bé, doncs parlem-ne. Jo el que els hi vull dir és que jo entenc 
que vostès volen fer un relat en que aquest govern no dóna la cara, doncs mirin 
aquest govern dóna la cara i la seguirà donant per molt temps, per tant votarem 
favorablement l’esmena del Sr. Defranc. 

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

EUiA: Gràcies per la bronca Sra. Alcaldessa, no esperàvem menys de vostè, tot s’ha 
de dir. Jo li agraeixo... 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs jo li haig de dir que vostè és molt 

rondinaire eh! Sempre es queixa. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Ui sí, no faig més que rondinar. Si normalment no dic res en tot el Ple, però bé, 
és la primera vegada que m’ho diuen, però no passa res. En qualsevol cas, primer fer 
una menció del que ha dit el Sr. Piqué, efectivament hi ha molts aspectes que 
voldríem tractar i que en la moció inicial li vull recordar que havíem proposat 
efectivament sortia l’Impsol, efectivament sortien els pisos buits, i vam decidir de 
comú acord treure això i en tot cas presentar-ho en una altra ocasió per no saturar la 
moció, per no embolicar-la, per no demanar 40 coses a la vegada, i vam quedar tots 
d’acord que ho faríem així, per tant no és que ens ho haguem oblidat, no, ja ho farem, 
tranquil·lament, ja ho anirem fent. 

 
En segon lloc jo li volia dir que efectivament estem coordinats, més o menys, 

sempre hi pot haver alguna discrepància amb els nostres representants a Promusa, 
però sí que li volia recordar un petit detall que vostè coneix, actualment la composició 
d’aquest Ple no és el mateix que la composició del patronat de Promusa, per tant hi ha 
alguna cosa que allà es pot aprovar que aquí no aprovaríem, d’acord?, estem d’acord 
amb això?, no estic dient si és bo o és dolent, estic constatant unes xifres que són les 
que són, això possiblement en un altre moment, en un altre mandat, no era així, 
coincidia una cosa amb l’altra, per tant endavant les atxes, però en aquests moments 
això no és així i per tant la sol·licitud de discutir-ho a la Junta General només tenia 
aquesta finalitat, d’acord?, estem d’acord fins aquí?, val, per tant no pretenem dir ni 
que el govern no doni la cara ni que no s’hagin fet pisos, sinó que diem que es pot fer 
més coses, que nosaltres apostem perquè Promusa la repensem de cara a fomentar 
patrocinar, incrementar l’habitatge de lloguer tant com sigui possible, entenent i sent 
conscients de totes les dificultats que això comporta perquè no és posar aquest got 
aquí i ja ho tenim aclarit, però que ens hi hem de posar. En aquests moments els 
pressupostos creiem que tenen una partida que ho contempla que pot no ser suficient, 
o que pot no ser la que voldríem, però hi és i ja està, i per tant jo l’únic que li volia dir 
és això, per tant no crec que haguem de fer un enfrontament d’una cosa que no crec 
que fos la nostra intenció fer-la, en tot cas deixo constància de que la intenció dels 
tres grups proposants no era aquesta. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, no he entès pas que fos un enfrontament, 
jo Sra. Casamitjana li agraeixo aquesta segona intervenció que sí que ha tingut la 
profunditat que jo m’esperava d’una representant com vostè. No la primera que és 
trobar-nos tots junts, perquè trobar-nos tots junts ja ens trobem, i trobar-nos tots junts 
vol dir també ser corresponsables, i també dir-li que la meva  pregunta és quin valor 
donen vostès al Consell d’Administració, no li donen valor a la representació que 
vostès tenen al Consell d’Administració?, jo entenc que vostès vulguin un doble 
control, no hi ha problema, ho entenc, ho entenc, i per tant fem un control en el 
Consell d’Administració i en fem un altre a la Junta General, no hi ha problema, em 
sembla correcte, però quin valor, quin paper donen vostès al Consell d’Administració, 
perquè el Consell d’Administració té tota la informació i això jo els hi puc assegurar, la 
té tota. 

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

tampoc vull polèmica però li vull recordar, els vull informar que el 15 de novembre de 
2016 nosaltres vam demanar una informació, el nostre representant al Consell 
d’Administració -que per això el tenim com vostè bé diu- i a dia d’avui encara és l’hora 
que rebem aquesta informació, no l’hem rebuda. Ja li dic, no li he dit a vostè mai, no 
ho he tret en un Ple municipal mai però avui que es suscita aquesta discussió doncs li 
dic que el nostre representant no ha rebut mai aquesta informació sobre el tema del 
patrimoni de Promusa que preguntàvem.  
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La donem a cada Consell d’Administració. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: És 
una informació concreta que nosaltres vam demanar. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Benejam és que jo si que sóc present als 
Consells d’Administració i en els Consells d’Administració es dóna compte i s’explica i 
es posa en pantalla tot el que és els actius i els passius de la societat i es dóna amb 
document, o sigui que m’estan dient mentidera. Doncs miri, jo els hi dic a vostès. 

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

Deixi’m explicar-me perquè jo crec que s’està passant de rosca perquè no és el cas. 
Nosaltres vam demanar una informació per e-mail, no en el si de la reunió del Consell 
d’Administració, per e-mail sobre una qüestió que se’ns va suscitar després sobre el 
patrimoni de la societat, sobre uns immobles en concret, trasters, places 
d’aparcament, locals... 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Estan tots inventariats i en la darrera informació 

que es va donar en el darrer Consell d’Administració. 
 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 

Nosaltres demanàvem informació de com s’estaven tractant les vendes i no la tenim 
encara. Sobre aquelles qüestions en concret. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però és que això s’ha explicat en el Consell 

d’Administració. 
 
. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No 

és veritat. 
 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sí s’expliquen. 

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

No, s’expliquen les dades en gran format, però no el detall aquest. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: S’explica Sr. Benejam, vingui, jo els convido a tots 

a assistir un dia, fem un Consell d’Administració obert i vostès veuran el contingut i el 
detall del que es tracta allà, i per tant jo crec que deixaran de posar en qüestió moltes 
coses. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Jo 
entenc que ara es vulgui defensar, però m’haurà de donar la raó. És igual, no discutim 
més. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Si li haig de donar la raó li donaré, però li puc 
assegurar que en el darrer Consell d’Administració es va explicar; el Sr. Gerent i la 
Consellera delegada van explicar com estaven incrementant el nombre de vendes, 
quins trasters s’estaven venent, quins locals comercials i es va donar el detall de tot, i 
això es va explicar allà. Per tant parlin amb els seus representants perquè llavors hem 
de fer la feina doblement i no té cap sentit. 

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

Només un apunt perquè a l’hora de preparar l’argumentari de la moció evidentment 
han sortit coses que nosaltres vam treballar conjuntament, i jo he fet referència de 
manera explícita a exemples que calia tractar, però són argumentaris que hem 
treballat de manera col·lectiva amb els proponents de la moció i ho volia posar en 
valor ja que s’ha fet referència. 

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

EUiA: Només per fer un aclariment, jo crec que si realment ens trobem tots com diu 
vostè no és per ballar sardanes, és per en tot cas dir les grans fites o els grans 
objectius de Promusa, jo entenc que el dia a dia evidentment l’ha de portar la societat, 
no el podem portar tots aquí perquè sinó estarem tots els dies aquí, però sí que potser 
hi ha unes idees generals, globals, de present i de futur que potser sí que convindria 
que les consensuéssim tots els polítics que estem aquí en representació de la 
ciutadania. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs jo no hi veig cap inconvenient, el que jo els 

hi dic és que això s’està treballant en aquest moment, estan participant els seus 
representants precisament treballant aquests continguts i s’han reunit tots amb la 
Consellera delegada de Promusa, estan treballant, se’ls ha convocat, estem parlant 
de totes aquestes qüestions i entenc que podrem fer un treball amb tots els seus 
representants si és que vostès s’hi avenen i hi estan d’acord de que puguem treballar 
amb els seus representants en el Consell d’Administració i a partir d’aquí amb aquests 
tres mesos que ens donem de marge poder convocar la Junta General i poder posar 
en comú el que el Consell d’Administració ens proposi, perquè nosaltres actuem com 
a Junta General també perquè el Consell d’Administració ens fa propostes, per tant si 
no entenem aquest sistema de funcionament doncs n’haurem de pensar un altre, però 
el que tenim és aquest i crec que tots són partícips del sistema de funcionament i això 
no ho poden negar. 

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

EUiA: Només volia aclarir que l’esmena del regidor no adscrit si no la vam incorporar 
directament a la Junta de Portaveus, i això ho vam comentar amb la Sra. Paraira, era 
perquè en aquell moment no teníem resposta, no havíem pogut parlar amb el Sr. 
Dimitri que és qui la proposava, però en aquell moment nosaltres ja vam dir allà que 
per a nosaltres no hi havia problema. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però ho hem de dir en el Ple. Vam dir que ho 

diríem en el Ple. 
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TORN DE VOTACIÓ ESMENES DEL REGIDOR NO ADSCRIT 

 
Vots a favor:     21 (PDeCAT-Demòcrates, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor 
            no adscrit) 
Vots en contra:  0 
Abstencions:     4 (CUP-PC i PP) 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

16.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, ERC-MES 
I CUP-PC, AMB INCORPORACIÓ D’ESMENES DEL REGIDOR NO ADSCRIT, 
SOBRE EL FUTUR DE PROMUSA. 
 

Atès que PROMUSA és una Societat Privada Municipal, jurídicament Societat 
Anònima, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de titularitat de 
l’Ajuntament. L’objectiu principal de PROMUSA és la transformació i gestió urbanística 
del sòl en el seu més ampli sentit, així com l’elaboració, promoció i execució de 
projectes d’obres, urbanització, edificació i explotació i la resta d’instruments de 
planejament i gestió urbanística. 
 

Atès que des de 1989 PROMUSA ha construït 1.852 habitatges, dels quals prop 
d’un 75% són habitatges de venda i només el 25% aproximadament són de lloguer. 
 

Atès que des de l’octubre de 2015 PROMUSA ha assumit la prestació del servei 
públic de gestió dels aparcaments municipals i estacionament a la via pública amb 
limitació horària (zona blava). 
 

Atès que PROMUSA, a més de ser l’encarregada dels projectes urbanístics, 
adjudica les obres i fa la gestió posterior del patrimoni d’habitatge municipal. 
 

Atès que en el mandat anterior, en el sí del consell d’administració de 
PROMUSA, va tenir lloc una sessió per reflexionar i replantejar el futur de l’empresa 
municipal. Des d’aleshores no s’ha tornat a debatre sobre el seu futur. 
 

Atès que la Comissió Informativa Especial per l’avaluació dels processos de 
licitació i adjudicació d’obra pública de PROMUSA de l’edifici de Rabassaires va 
concloure que hi havia hagut una actitud poc col·laborativa en la tramesa d’informació 
per part de l’empresa, i que s’havia de plantejar en el sí del seu consell d’administració 
la reprovació del gerent de PROMUSA. 
 

Atès que l’equip de govern ha plantejat un nou organigrama, amb el 
nomenament d’una consellera delegada per, textualment, “tutelar l’empresa”, 
nomenament que va ser aprovat en el consell d’administració celebrat el passat dia 7 
de març.  
 

Atès que ja fa molt de temps que diversos grups de l’oposició, atenent les 
demandes de la ciutadania, reclamem que l’habitatge públic de lloguer sigui una 
prioritat en la gestió municipal i, finalment, aquest extrem ha quedat recollit en els 
pressupostos del 2017.  
 

Atès que aquest canvi ha de servir per incidir en la regulació del mercat de 
l’habitatge i per evitar dilapidar el poc patrimoni de sòl públic que queda a Sant Cugat.  
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’aprovació dels 
següents ACORDS: 
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PRIMER.-  Que en el termini de tres mesos es convoqui la Junta General de 

PROMUSA per tal de reflexionar i replantejar el seu futur, així com per concretar una 
proposta que defineixi els objectius de l’entitat, estableixi i prioritzi les seves 
actuacions i en determini els mecanismes de seguiment i control, entre d’altres. 
 

SEGON.- Que abans de celebrar aquesta Junta General, es faciliti a tots els 
regidors del Ple en igualtat de condicions de l’oposició tota la documentació respecte a 
quin és el patrimoni immobiliari i el sòl actual de PROMUSA. 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 

17.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, C’S I 
ERC-MES PER LA NORMALITZACIÓ DELS TERMES D'ÚS DEL WEB I DE LES 
XARXES SOCIALS OFICIALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT. 
 

Atès que Internet ha esdevingut un nou espai públic generalitzat de gran 
importància i impacte en el món actual. La generalització del seu ús i el seu 
desenvolupament accelerat en forma de xarxa ens obliga a pensar en Internet, no 
només com una tecnologia, sinó com un mitjà de comunicació que constitueix la forma 
organitzativa de les nostres societats actuals.  
 

Atès que el desplegament de les xarxes socials ha permès ampliar el ventall de 
possibilitats existents com a suport per a la comunicació, i per tant, ha esdevingut una 
oportunitat única per la comunicació institucional fent que aquesta sigui més pròxima a 
la ciutadania, multicanal i multi-direccional. Unes qualitats que s'ajusten a les 
demandes de més transparència i proximitat de les institucions públiques.  
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat té una presència activa a les xarxes 
socials amb l’objectiu de “facilitar i afavorir la comunicació directa amb la ciutadania”. 
Com a Ajuntament disposa de 4 canals oficials: Twitter, Facebook, Youtube i 
Instagram. I també hi ha diferents serveis o organismes municipals que tenen activitat 
a les xarxes socials: el 010, el Servei d’Informació Juvenil, Servei d'Ocupació 
Municipal, l’Oficina Voluntariat, el Gabinet de premsa, la Festa Major, diferents 
equipaments municipals, etc. 
 

Atès que la Llei reguladora de les bases del règim local estableix, en el seu 
article 19, que l'Ajuntament el componen l'Alcalde/essa i el conjunt de tots els regidors 
i regidores elegits democràticament.  
 

Atès que els diferents grups municipals són els òrgans habituals de participació 
política dels membres electes de l'Ajuntament. 
 

Atès que un cop realitzat un buidatge dels diferents missatges publicats a les 
xarxes socials oficials de l’Ajuntament de Sant Cugat hem de constatar que no hi ha 
cap informació relacionada amb l'activitat dels diferents grups municipals que 
conformen aquest Ajuntament. La major part de les informacions emeses han estat 
relacionades amb activitats de l'equip de govern, difusió de missatges dels regidors i 
regidores de l’equip de govern i informacions relacionades amb activitats de 
l’alcaldessa. Les informacions relaciones amb les activitats dels grups municipals de 
l’oposició són inexistents.  
 

Atès que la comunicació a les xarxes socials és pública i institucional sense cap 
mena dubte. 
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Atès que en l'actualitat la comunicació que es produeix a Internet, ja sigui 
utilitzant el web o les diferents xarxes socials, és una comunicació en l'esfera pública 
en la qual li hem d'aplicar els mateixos termes que en la comunicació que es produeix 
en altres mitjans com la televisió o la ràdio.  
 

Atès que el Reglament d’Organització i Funcionament del Servei Públic 
Audiovisual Local de Sant Cugat del Vallès, aprovat el desembre de 2014, estableix 
com a una de les missions principals del servei públic audiovisual municipal (EPEL) 
“Assegurar el pluralisme polític, social, cultural i territorial i ser referent de credibilitat i 
independència”. 
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’ajuntament de Sant Cugat l'adopció dels 
següents ACORDS:  
 

PRIMER.- Incloure al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament les informacions 
relacionades amb les activitats de tots els òrgans de l’Ajuntament, inclosos els Grups 
Municipals, de manera periòdica i amb igual tractament informatiu que la resta 
d’informacions, tant al que respecta a la vessant política com a la representació 
institucional (presència del representants de l’oposició als diferents actes, menció dels 
grups promotors de les mocions,...). 
 

SEGON.- Establir, en el marc del Consell Editorial Tècnic de la revista municipal 
garantint la presència de representants de tots els grups municipals preferiblement 
col·legiats, uns termes d'ús de les xarxes socials de l'Ajuntament que tinguin per 
missió la vocació de servei públic, fomentant la participació i el debat democràtics 
mitjançant la difusió de l'activitat de l'Ajuntament i dels seus grups municipals, i en 
particular, la difusió de les sessions públiques dels òrgans municipals. 
 

TERCER.- Aplicar de manera immediata aquests criteris de servei públic en la 
política de publicació del web i de totes les xarxes socials de l’Ajuntament per tal de 
normalitzar el seu ús i donar cobertura informativa plural i ponderada a tots els òrgans 
que conformen l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Aquí ha passat una cosa d’aquelles que per això insistíem en incorporar l’esmena en 
el punt anterior, sort que amb el nou ROM això ho arreglarem que podrem votar 
separat l’esmena de la moció, perquè el PP volia votar a favor i ha votat en contra, la 
CUP era proposant i s’ha abstingut, o sigui que espero que això amb el nou ROM ho 
solucionem. 
 
 Tornant a la moció del punt en el que estem de les xarxes socials. La moció 
que presentem té un objectiu molt clar i és que els perfils oficials de l’Ajuntament a les 
xarxes socials, Facebook, Twitter, etc., tinguin un caràcter de servei públic com la 
resta de mitjans de comunicació públics de la ciutat, és a dir que informin de les 
activitats i propostes que fem els diferents grups municipals, que tothom sap que 
també formem part del consistori i tenim representació perquè una part de la població 
ens ha votat. La comunicació que es fa a la xarxa és una comunicació pública 
finançada per diners públics i té com a missió difondre tota l’activitat que es porta a 
terme en el consistori i que per tant s’ha de regir pels mateixos criteris que els altres 
mitjans de comunicació també públics. No estem demanant res més que els comptes 
de les xarxes socials de l’ajuntament reflecteixin també la tasca de tots els grups que 
treballen a l’ajuntament, per posar un exemple que tothom entendrà que les xarxes 
socials de l’ajuntament quan informa de l’activitat del plenari gairebé mai esmenta quin 
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grup presenta cada moció que s’aprova però en canvi sí es dóna una informació 
nominal de les activitats que pot fer l’alcaldessa o l’equip de govern. 
 

Nosaltres amb la moció preteníem parlar entre tots els grups en aquest espai 
on hi som tots de com hem de gestionar aquest tema que reconeixem que no és fàcil 
fer una metodologia que satisfaci a tothom, i per tant creiem que era interessant poder 
iniciar aquest debat. Hem acceptat les esmenes que s’han presentat pel grup de 
Ciutadans i pel grup d’ERC-MES, per això queden incorporats com a signants, i no 
acceptaríem la moció alternativa que presenta Convergència, tot i que trobem molt 
interessant la història de l’EPEL i de santcugat.cat que allà ens expliquen, i també 
trobem molt interessant l’acord d’aquesta moció alternativa que diu que al 
departament de premsa es treballarà un manual de xarxes socials a l’ajuntament, ens 
encanten aquestes sincronies que tenim a vegades l’oposició amb l’equip de govern 
que novament ja està treballant una cosa quan la presentem al Ple.  

 
A nosaltres ens hauria agradat molt treballar aquest esborrany conjuntament i 

per això presentàvem aquesta moció. 
 
. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Creo que 

esta moción cuyo proponente es Iniciativa ya la hemos comentado varias veces en 
Plenos, Comisiones Informativas, per tanto era de cajón que nosotros íbamos a 
apoyarla. Votaremos a favor de la propuesta para fomentar la pluralidad en los medios 
y redes sociales oficiales de este ayuntamiento que hasta la fecha es inexistente. El 
debate ha sido continuo tanto en los Plenos como en Comisiones Informativas sobre 
el estilo aplicado en la comunicación de nuestro ayuntamiento hacia la ciudadanía, 
haciendo uso partidista de un servicio pagado por todos en beneficio exclusivo del 
equipo de gobierno. Agradecer también la enmienda de ERC-MES sobre las 
características del Consejo editorial técnico que nos permitirá a dos de los grupos 
mayoritarios de este Pleno disponer de representante en este citado Consejo. 
Seguramente dirán que esto no se hace en otros municipios de Cataluña, somos 
punteros, somos pioneros, ninguno lo ha hecho, que no hace falta; pues no, es todo lo 
contrario, sí que hace falta, bienvenida sea la transparencia informativa y el progreso, 
también especialmente en la comunicación y más aún en los medios oficiales. 

 
. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: El tema 

de la comunicació institucional és un tema que ens ocupa a tots i ens preocupa al 
grup d’ERC-MES molt, de fet per això en el seu moment vam presentar la moció per a 
la creació del Consell editorial tècnic de la revista municipal, un òrgan que ara mateix 
està funcionant i que ha permès que tots els grups municipals puguem participar 
també de com s’elabora aquesta revista. Agraïm al grup d’Iniciativa tant que presenti 
la moció com que hagi acceptat la nostra esmena perquè sigui en el marc d’aquest 
Consell que ja tenim constituït, si cal adaptant-lo una mica, i d’aquí també l’esmena, 
per possibilitar que tots els grups hi tinguin un representant, doncs sigui en el marc 
d’aquest Consell on es debati sobre la comunicació institucional a les xarxes socials.  

 
Direu que és una obvietat però la comunicació institucional -malgrat que a 

vegades sembla que el govern ho oblida- també és comunicació política, i ho és i si 
només es té en compte el govern, com passa massa sovint, doncs resulta que és una 
comunicació bàsicament partidista i per tant no una comunicació institucional. Llavors 
nosaltres entenem que és comprensible i és lògic que el govern tingui molta presència 
en aquests canals, només faltaria!, són vostès que estan governant, però hi ha coses 
per exemple ahir mateix ens trobàvem una piulada des del twitter institucional de 
l’ajuntament sobre Sant Jordi en que no hi havia cap representant de l’oposició, i és 
clar, és que els de l’oposició també hi érem per Sant Jordi, llavors es fa difícil sentir-
nos inclosos tots els grups que també som ajuntament de Sant Cugat, nosaltres 
també som ajuntament de Sant Cugat, en la comunicació que fa l’ajuntament a través 
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dels canals 2.0 i aquest tipus de coses són les que fan necessàries aquesta mena de 
protocols o que en aquests òrgans sigui on ens posem tots plegats a debatre quin 
tipus de comunicació volem que faci l’ajuntament. No pretenem que el servei de 
premsa sigui un mitjà de comunicació, per això ja en tenim d’altres, i també tenim un 
mitjà de comunicació públic que és Cugat.cat del qual n’estem molt orgullosos, però sí 
que creiem que la tasca de l’oposició així com també la del govern ha de quedar 
reflectida també en les xarxes socials de l’ajuntament i això ara mateix no passa o al 
nostre parer no passa suficientment, per tant, evidentment ens hem sumat a aquesta 
moció, agraïm que s’hagin incorporat les esmenes i lamentem profundament que el 
govern no comparteixi aquests criteris i pretengui fer de la comunicació institucional la 
comunicació del partit. 

 
MOCIÓ ALTERNATIVA SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 
17.- MOCIÓ ALTERNATIVA QUE ELS GRUPS DE CONVERGÈNCIA I PSC 

PRESENTEN A LA MOCIÓ D’ICV-EUiA, C’s I ERC-MES PER LA NORMALITZACIÓ 
DELS TERMES D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS OFICIALS DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT CUGAT. 

 
ANTECEDENTS 

 
Atès que la història del servei públic audiovisual de Sant Cugat del Vallès 

arrenca el 13 de juny de 1982 amb l’inici de les emissions de ràdio Ràdio Sant Cugat, 
creada gràcies a l’impuls d’un grup de joves aficionats santcugatencs. Des de principis 
dels anys noranta l’emissora es municipalitza i l’Ajuntament de Sant Cugat n’assumeix 
la gestió́ directa amb un acord plenari adoptat el 21 de gener de 1992 pel qual 
s’aprova la creació́ de l’ens gestor Organisme Autònom Municipal de Comunicació́ i 
Informació́ Ciutadana (OAMCIC) i els corresponents estatuts, publicats al Butlletí ́
Oficial de la Província de Barcelona, núm. 265, de 4 de novembre de 1992. 
 

Atès que amb els pas dels anys i l’evolució́ del sector de la informació́ i la 
comunicació́, l’OAMCIC es transforma en un grup de comunicació́ multimèdia agrupat 
sota la marca Cugat.cat, que gestiona de forma integrada l’emissora de ràdio 
municipal, un diari electrònic i una televisió́ online. Així,́ l’antiga ràdio es converteix en 
un grup generador de continguts multi plataforma, sense perdre la funció́ fonamental 
d’informar la ciutadania santcugatenca però̀ obrint-se a nous canals i noves 
tecnologies per intentar arribar cada vegada a més població́.  
 

Atès que aquesta realitat complexa i en constant evolució́ s’ha d’ordenar 
mitjançant un reglament d’organització́ i funcionament que, segons la Llei 22/2005, de 
29 de desembre, de Comunicació́ Audiovisual de Catalunya (LCAC), ha de definir les 
missions de servei públic a partir dels principis generals que s’hi preveuen, regular el 
model d’organització́ amb la concreció́ de la forma de gestió́ directa del servei i crear 
un consell de naturalesa consultiva i assessora per permetre la participació́ ciutadana 
en la gestió́ del servei. Aquest reglament també́ ha de regular el nomenament pel 
plenari municipal dels màxims responsables d’aquesta gestió́, tot preveient en el 
procediment l’informe preceptiu de l’esmentat òrgan consultiu.  
 

Atès que Ple municipal en sessió́ del dia 15 de desembre de 2014, va aprovar 
el nou Reglament d’Organització́ i Funcionament del Servei Públic Audiovisual Local 
de Sant Cugat del Vallès, els Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Cugat.cat, 
Servei Públic de Comunicació́ Audiovisual d’Àmbit Local, i el contracte programa 
subscrit per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EPEL per a la prestació́ del 
Servei Públic Audiovisual Local  
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Atès que la gestió directa del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del 
Vallès la porta a terme l’Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat 
 

Atès que l’EPEL Cugat.cat és una entitat 100% de l’Ajuntament que es regeix 
pels seus estatuts, pel reglament d’organització i funcionament del servei públic 
audiovisual local de Sant Cugat i per la resta de normes que li són aplicables. 
 

Atès que Cugat.cat és una entitat adherida a la Xarxa Audiovisual Local i forma 
part de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya. 
 
Els òrgans de govern de l’entitat són: 
 
• El Consell d’Administració, a qui li correspon el govern, la gestió i el control de 

l’entitat. 
• La Direcció, que té la responsabilitat executiva de la gestió de l’entitat. 

 
A més, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 

Comunicació Audiovisual de Catalunya, s’ha creat: 
• El Consell Consultiu i Assessor de l’EPEL Cugat.cat, encarregat de garantir la 

participació social i política en la gestió del servei. 
 

Atès que els principis generals que estableix el reglament d’organització i 
funcionament del Servei Públic Audiovisual Local de Sant Cugat estableixen que: 

  
1.- Les missions del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès són les 
que, de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la LCAC, seguidament 
s’exposen: 
  
a) Oferir, com a missió́ principal i mitjançant un sistema de difusió́ que no requereixi 

l’ús de tecnologies d’accés condicional, un conjunt de continguts audiovisuals 
orientats a la satisfacció́ de les necessitats democràtiques, socials i culturals de la 
ciutadania que integra l’àrea de cobertura de l’EPEL.  

b) Garantir que aquest servei transmeti una informació́ veraç, plural i independent, així 
com les diverses expressions socials i culturals.  

c) Garantir que aquest servei contribueixi a reforçar la identitat local i el comprimís 
cívic, fomentant la participació́ ciutadana.  

d) Garantir que compleixi les missions de servei públic de l’article 26.3) de 
l’esmentada Llei 22/2005 en la seva adaptació́ als interessos de la comunitat local 
conformada per la ciutadania de la seva àrea de cobertura. A aquest efecte, s’han 
d’emprar tots els llenguatges, formats i gèneres propis de la comunicació́ 
audiovisual que siguin més adequats en cada cas.  

 
2.- De manera específica, a través del conjunt de la programació́, es garantirà̀ el 
compliment de les missions següents: 
  
2.1. Garantir l’accés general a una informació́ veraç, plural i independent. Per a aquest 
fi, la programació́ de l’EPEL ha d’aconseguir: 
  
- Assegurar el pluralisme polític, social, cultural i territorial.  
- Ser referent de credibilitat i independència. 
- Fomentar el debat plural sobre qüestions d’interès públic.  
- Fomentar la cohesió́ social.  
- Assegurar la cobertura a tot el municipi de les programacions.  
- Facilitar l’accés de tota la ciutadania a la informació́ a través de les noves 

tecnologies de la informació́ i la comunicació́, especialment a Internet.  
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2.2. Reforçar la identitat local i el compromís cívic. Aquest criteri es concreta en els 
objectius següents: 
  
- Reforçar la identitat local i el coneixement de les tradicions, la història i les diverses 

expressions de la cultura santcugatenca com a eines d’integració́ i arrelament, amb 
un enfocament plural i obert a la diversitat.  

- Avançar cap a la formació́ d’un espai comunicatiu local sòlid i cohesionador que 
involucri el conjunt de la ciutadania del municipi i ajudi a enfortir el seu sentiment de 
pertinença.  

- Contribuir a la normalització́ lingüística del català̀, dins del marc general de la política 
lingüística de la Generalitat en els termes establerts per la legislació́ vigent.  

- Fomentar el coneixement i respecte dels valors democràtics.  
- Promoure el respecte a la dignitat humana i, especialment, els drets dels menors, la 

igualtat de sexes, la no discriminació́ per motius de raça, ideologia, religió́ o 
qualsevol altra circumstància personal, territorial o social.  

- Fomentar la participació́ ciutadana. 
 
2.3. Ser referent de qualitat en el sector audiovisual de proximitat. Això̀ comporta:  
- Divulgar els coneixements intel·lectuals, artístics, científics, econòmics i tècnics, 

entre d’altres, del nostre àmbit de cobertura, i contribuir a visibilitzar el talent local.  
- Impulsar la innovació́ i oferir un bon producte obert a nous formats.  
 

Atès que des de l’Ajuntament de Sant Cugat es garanteixen els principis bàsics 
de pluralitat, informació, accessibilitat i transversalitat, i que tota l’actualitat municipal, 
tant del govern com dels partits polítics, es garanteix a través de l’entitat pública 
EPEL, cugat.cat 
 

Atès que aquest organisme, compta també amb canals propis de comunicació 
a les xarxes socials, a través dels seus comptes a facebook i twitter, i que és a través 
d’aquests comptes que es garanteix una informació plural i universal de tota l’activitat, 
també política al nostre municipi, per part de totes les forces representades al 
consistori.  
 

Atès que a banda, també s’ofereixen espais d’entrevista, i de tertúlia on 
s’informa i es debat sobre tota l’actualitat al nostre municipi. 
 

Atès que cal diferenciar entre la comunicació institucional, que ha de respondre 
a l’interès general de la ciutat, i la comunicació de partit que respon a l’interès 
ideològic de cada formació política, i que ja té els seus mitjans de difusió, municipal a 
través de l’organisme EPEL, i els propis de cada partit.  
 

Atès que els comptes de les xarxes socials del propi ajuntament han de 
respondre i informar en pro de l’interès general, i són per tant un canal d’informació 
institucional. 
 

Atès que aquesta és una pràctica habitual en totes les administracions 
públiques, on els canals institucionals s’utilitzen per a la informació institucional i 
d’interès general per a la ciutat.  
 

Atès que des de l’ajuntament, aquesta pluralitat també es dóna i es garanteix a 
través del butlletí municipal, on cada partit hi té un espai, i on a través d’un consell 
editorial, amb representació política, es vetlla per l’interès general dels seus 
continguts. 
 

Atès que en els últims tres mesos s’ha estat treballant en una guia i en un 
manual d’ús de xarxes socials d’aplicació per a l’Ajuntament de Sant Cugat.  
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Atès que aquest manual elaborat amb l’assessorament extern d’una consultora 

en social media i 2.0  ja es  troba en la fase final de validació.  
 

Atès que aquest manual marcarà les normes d’ús i els procediments a seguir 
per l’emissió dels missatges a les xarxes socials corporatives 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat per una 
informació plural, veraç i independent, garantida a través de l’entitat pública EPEL 
Cugat.cat, que a través de tots els seus canals informatius respecta el pluralisme 
polític i la diversitat informativa dels seus continguts.  
 

Segon.- Anunciar a les xarxes socials corporatives el debat de les mocions en 
les sessions plenàries, atribuint i citant els grups municipals o regidors proposants. 
 

Tercer.- Presentar en la propera comissió informativa l’esborrany del Manual 
de Xarxes Socials treballat pels departaments de premsa i comunicació de 
l’Ajuntament. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE L’EQUIP DE 
GOVERN: El grup municipal del PDeCAT-Demòcrates i del PSC -i ja inauguro el 
nostre nom oficial- hem fet una moció alternativa a la que plantegen els grups que han 
presentat ara els seus posicionaments entenent que fem un exercici pràctic i real pel 
que fa als canals de comunicació propis de l’Ajuntament. El fet de preparar una moció 
alternativa és perquè volem deixar molt clar que cal diferenciar entre dos tipus de 
comunicació, com dèiem abans, la comunicació institucional i informativa i a més a 
més que és de manera bidireccional, no és l’Ajuntament que piula sinó que piula i 
escolta el que passa al carrer, per tant cal donar una resposta també al que passa, en 
molts casos les xarxes socials són la nostra OAC 2.0 i hi ha ciutadans i ciutadanes i 
gent de Sant Cugat que se’ns apropa a través de twitter per exemple i per tant com 
Ajuntament hem de donar resposta i per fer això tenim els nostres canals municipals. I 
per altra banda hi ha la comunicació de partit que correspon a l’interès ideològic de 
cada formació política com deia ara el Sr. Gómez, i en aquest cas els mitjans de 
difusió municipals de Cugat.cat ja fan aquest paper i també evidentment els propis 
partís i grups municipals que tenim aquí a l’Ajuntament. Entenem que els comptes de 
les xarxes socials de l’Ajuntament han de respondre i informar en pro de l’interès 
general i per tant són un canal d’informació institucional, un canal d’informació 
institucional que el que pretén és informar dels diferents serveis o de les activitats que 
s’ofereixen a la ciutat i que entenem que són d’interès per aquests que hi viuen, pels 
que hi estudien, pels que hi gaudeixen, pels que hi treballen, per exemple, i amb això 
no vull dir però que no tinguem voluntat de millorar i introduir unes millores i per tant la 
moció que presentem ja hi ha una sèrie de millores, per exemple l’acord segon on 
explícitament es diu el següent: “Anunciar a les xarxes socials corporatives el debat 
de les mocions en les sessions plenàries, atribuint i citant als grups municipals o 
regidors proposants”, per tant entenem que en aquest cas es poden acceptar els 
comentaris que han fet vostès perquè pot ser que el que es debat aquí sigui d’interès 
general, per tant en aquest cas creiem que pot ser una millora en aquest sentit. I 
coneixedors d’aquest camí de millora en els últims tres mesos, encara que li sembli 
inversemblant al Sr. Gutièrrez, s’està fent un treball amb una empresa externa que li 
presentarem a la Comissió Informativa que podrà venir l’empresa i li diran quan van 
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començar a fer aquest treball, per tant ha coincidit però ja fa tres mesos que hi 
treballem, per tant també surt a la nostra moció que en la propera Informativa –si vol 
pot venir l’empresa o sinó ho podem fer nosaltres- explicarem la feina que hem fet 
perquè entenem que s’ha de treballar en aquesta línia, i no coincideix perquè hi hagi la 
moció, això ja ho estàvem fent de fa temps i ho podran comprovar sense cap 
problema. 
 
 El que ens demanen en la seva moció és una cosa que no es fa enlloc, ho vaig 
mirar -com vostès ens van dir en la Comissió Informativa-, hem fet consultes en webs 
de partits institucionals de l’Ajuntament de Barcelona, del Prat, que sí que durant les 
sessions del Ple i en algun cas en alguna Comissió es fa alguna menció, a Montblanc 
per exemple no es fa esment a cap partit, només l’equip de govern; a Berga durant els 
Plens alguna vegada s’esmenta algun partit de l’oposició i alguna vegada no; per tant 
el que ens demanen no ho hem trobat. Mirin, no és el mateix ni informa el mateix 
l’Ajuntament de Barcelona que BTV, ni l’Ajuntament del Prat que Prat TV o Prat Ràdio, 
ni l’Ajuntament de Montblanc que Ràdio Montblanc, ni tampoc és el mateix el 
Gencat.cat que TV3, una cosa és la informació institucional i l’altra és la informació 
comunicativa, per tant el que entenem que l’Ajuntament ha d’informar i el que ha 
d’informar Cugat.cat tampoc és el mateix. Cugat.cat compta amb canals propis de 
comunicació, ja els coneixen perfectament, i és a través d’aquests comptes que 
garantim el nostre deure d’informació plural i universal de tota l’activitat, també la 
política, al nostre municipi, i a banda de poder cobrir la informació d’actualitat també 
garanteix els espais d’entrevista, de tertúlia, on poden explicar vostès la seva 
actualitat municipal, com ha de ser. Per tant estem tranquils, sabem que els canals 
institucionals funcionen, que fan la feina que pertoca, que d’una banda com ja he dit 
és informar en relació a temes d’interès general des de la vessant institucional i de 
l’altra fer una escolta activa del que passa a la ciutat i sabem també que a Cugat.cat 
tots els partits i els regidors, les seves opinions, els seus actes, les seves activitats, 
tenen la presència garantida de manera plural i transparent com no pot ser d’una altra 
manera, i com deia el Sr. Gómez també ens equivoquem, no som infal·libles i 
cometem errors, i en aquest cas concret que vostè comenta va ser un error, no 
s’hagués hagut de citar a ningú, té raó, tots ens equivoquem i dels errors se n’aprèn, 
per tant el tweet es va esborrar i en som conscients, té raó, res a dir. 
 
 Per tant dit això crec que no ens poden demanar que fem coses que no fa 
ningú, el que es fa a Sant Cugat és una pràctica habitual on les administracions 
públiques com a canal institucional s’utilitzen per la informació d’interès general per la 
ciutat tant en una direcció com en l’altra, com he dit, i per fer política hi ha altres 
canals i ho fan molt bé, com és el cas de Cugat.cat a qui també agraeixo l’esforç que 
fa per respectar aquest pluralisme polític i aquesta diversitat informativa que com a 
periodista que sóc crec que no és fàcil de mantenir. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Esta moción va del 
derecho a la información, derecho a la información que muchos tenemos muy vetado. 
Se podría decir que de la alternativa y de la moción original solo reconozco el trabajo 
que se está haciendo en la segunda de la alternativa, con lo cual el voto será 
favorable a la alternativa y será contrario a la moción original. 

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

Nosaltres no donarem suport a la moció alternativa tot reconeixent la bona tasca que 
duen a terme els serveis tècnics i professionals d’aquesta casa en aquest àmbit, que 
fan molta feina, informen molt, però també hem pogut constatar les mancances que 
aquesta moció posa de relleu, reconeixent també l’esforç que realitza l’Ajuntament en 
relació a la transparència, tot el camí fet i el que manca, per això aquesta moció 
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originària ve a corregir algunes pràctiques, que potser no d’una manera intencionada, 
tractaven de manera residual la tasca de l’oposició i donaven un major relleu a la del 
govern o a la de la pròpia alcaldessa. Els acords que proposa la moció originària són 
al nostre parer més adequats que no pas els de la moció alternativa, que com deia el 
Ramon ens fan una classe d’història sobre els orígens i el recorregut de Cugat.cat, 
que és el mitjà públic de comunicació de l’Ajuntament, però amb certa vaguetat dilueix 
la rectificació concreta i immediata de les mancances que mencionava abans. 

 
Votarem a favor també de les esmenes que incorporen una millora molt 

important ja que el web de l’Ajuntament és potser l’instrument més emprat per la 
ciutadania en general per informar-se sobre les coses de la ciutat. I acabo fent una 
reflexió, sempre que es toca el tema del gabinet de premsa i de comunicació sobre 
l’Ajuntament acabem igual, amb un intent de donar-li la volta a la truita i entenem que 
ja n’hi ha prou de prendre aquesta actitud, saben perfectament que la labor dels grups 
municipals de l’oposició no té reflex en les vies de comunicació directa de l’ajuntament 
i és veritat que sí que es reflecteixen en el mitjà públic Cugat.cat, però és que les de 
l’equip de govern també les té dobles. 
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: La 
nostra intenció segueix sent votar la moció que ha presentat Iniciativa, també veiem 
bé les esmenes que s’han incorporat, especialment la segona que permet que 
nosaltres -que a vegades no llegeixes tota la lletra petita de les mocions- que vam 
aprovar una moció on dèiem que havíem de ser periodistes col·legiats, com que en el 
nostre grup no tenim cap periodista col·legiat, tenim periodistes però no col·legiats, 
doncs fins ara no podíem participar-hi, agraïm aquesta esmena per tant. 
 
 Creiem que el debat entre la informació institucional i la informació del partit que 
governa és un debat interessant perquè moltes vegades la línia és difusa i és 
interpretable, jo veig coses positives en les dues mocions, no crec que haguem de 
plantejar una guerra com penso que a vegades es planteja en aquests termes. 
 
 En tot cas nosaltres creiem que la moció original no diu cap animalada, creiem 
que és interessant que de la mateixa manera que vam fer un Consell Editorial per la 
revista municipal doncs en parlem d’això, a lo millor alguna de les coses de les que es 
proposen a la moció alternativa les veiem amb bons ulls però l’esperit de la moció que 
va presentar Iniciativa em sembla que busca això, fomentar la pluralitat, reflectir la 
tasca de tots els grups i decidirem com ho hem de fer. A lo millor no decidim que hem 
d’estar tota l’estona piulant el que fem tots els grups, però establir uns criteris que pel 
que sembla diversos grups tenim actualment un diagnòstic que és que no ens acaben 
de fer el pes. 
 
 Mantindrem el mateix posicionament que Iniciativa de donar suport a les 
esmenes que s’han incorporat i votarem en contra de la moció alternativa, esperant 
que puguem parlar-ne des d’una manera o altra i que no sigui una batalla sinó que 
intentem mirar de fomentar la pluralitat de la informació que es fa des dels diferents 
canals de l’Ajuntament. 
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Per concloure i recollir alguna de les coses que s’han dit, jo crec que està clar que els 
mitjans públics com és Cugat.cat no és el mateix que els canals institucionals públics 
també, però canals institucionals, que no són mitjans, no estem demanant coses que 
no fa ningú, vostè mateixa ha dit que hi ha d’altres administracions que el Prat o 
Barcelona on sí estan fent alguns elements d’aquest estil. Dir que Berga i Montblanc 
no ho fan doncs bé, no sé si ens podem comparar amb Berga i Montblanc, jo el que 
crec és que és normal que administracions del tamany com la nostra tinguin un 
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manual d’estil, més que un manual gràfic de com escrivim les coses, a qui citem i per 
què ho fem a les xarxes socials. 
 
 A mi em sap mol greu, com deia l’Ignasi, que s’hagi plantejat això com una 
guerra entre una moció i una alternativa frontal, a la Comissió Informativa vam quedar 
que hi hauria esmenes però no una moció alternativa que la veritat és que ens va 
sorprendre i ens va doldre molt rebre-la i per això ens hi oposarem. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DE L’EQUIP DE 
GOVERN: És alternativa perquè com que faig esmenes i esmeno molt llavors se 
m’enfaden perquè l’esmeno massa, per tant els atesos els hi hagués comprat tots, els 
acords molts, però entenc que també m’agrada marcar perfil i explicar quina és la 
meva opinió sobre aquest tema, per tant vaig fer l’alternativa perquè quan faig 
esmenes, que en faig dos o tres, se m’enfaden. Llavors seguint la línia de l’Ignasi, sí 
que és una línia difusa el que és informar, comunicar i és interpretable i per tant estic 
d’acord amb tu, no dono la volta a la truita a res, és la meva opinió i jo ho veig així, 
potser quan estiguin vostès al govern ho veuran diferent perquè és complicat. Per tant 
el que he explicat en aquesta alternativa, o he intentat explicar, és el nostre 
posicionament, el nostre punt de vista, en explicar què és la informació de servei 
institucional i què és la informació política, evidentment garantint els principis de 
transparència, pluralitat, etc. 

 
I en resposta al Sr. Gutiérrez, altres municipis els hem mirat perquè ho vam 

parlar en la Informativa i el que fan allà ho farem aquí, que és citar els grups en les 
mocions, grups i regidors, això ja ho farem i està en la meva moció, i és el que 
proposa, per tant no me’n vaig tan lluny del que diuen altres municipis.  

 
I en el tema del manual d’estil que estem treballant dir que no és un manual 

d’estil gràfic, és un manual d’estil de llenguatge, per tant és el que se’ns demana. 
 

TORN DE VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 
 
Vots a favor:     13 (PDeCAT-Demòcrates, PSC i regidor no adscrit) 
Vots en contra: 12 (CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i PP) 
Abstencions:      0 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 

18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s SOL·LICITANT LA 
IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA AUGMENTATIU I ALTERNATIU DE COMUNICACIÓ 
(SAAC) A TRAVÉS DE SÍMBOLS A SANT CUGAT I CELEBRACIÓ DEL DIA 
MUNDIAL PER LA CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’AUTISME. 

 
Dado que, el próximo 2 de abril, como cada año, el movimiento asociativo del 

autismo de todo el mundo celebra el Día Mundial para la Concienciación sobre el 
Autismo con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre este tipo de trastorno y 
promover la inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo 
(TEA). 
 

Dado que, mediante la resolución 62/139 del 18 de diciembre de 2007, la ONU  
instó a “los Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen 
debidamente este día y tomen las medidas oportunas para concienciar a la sociedad 
sobre los niños con autismo”. 
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Dado que los Estados y todos los organismos que lo componen tienen la 
obligación moral de reafirmar su compromiso con los derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidad, derivados del principio fundamental de que los derechos 
humanos son universales. 
 

Dado que los niños y adultos con autismo se enfrentan a múltiples dificultades 
asociadas a la discriminación, al estigma y la falta de comprensión que son, del todo, 
inaceptables y les afectan gravemente.  
 

Dado que es preciso que la administración pública conciencie y promueva una 
percepción positiva del autismo, permita una mayor comprensión de este problema y 
sea proactiva para cubrir las singulares necesidades de las personas con autismo.  
 

Dado que es imprescindible la adopción de medidas que permitan a las 
personas con autismo disfrutar de una vida en plenitud y productiva, mediante 
políticas de inclusión que creen puestos de trabajo adecuados a sus capacidades; 
mejoras en la educación pública para poder responder a sus necesidades; terapias de 
intervención temprana y apoyo a las familias; intensificación de la investigación y otras 
medidas que permitan su inclusión plena como ciudadanos. 
 

Dado que ha quedado demostrado que cuando los niños con autismo son 
diagnosticados tempranamente, reciben la intervención cuanto antes, la educación 
apropiada y la terapia recomendada por los profesionales y expertos, muchos de ellos 
pueden llegar a convertirse en adultos autosuficientes y productivos de la sociedad. 
 

Dado que las personas con autismo poseen una amplia gama de capacidades, 
actitudes e intereses que tenemos la obligación de impulsar, fomentar y desarrollar si 
nuestra pretensión es alcanzar una sociedad auténticamente inclusiva.  
 

Dado que los municipios deben facilitar el acceso, la inclusión y la participación 
de las personas con TEA como miembros valiosos, capaces de alcanzar un futuro 
digno y abierto a las oportunidades.  
 

Dado que, a veces, pequeños cambios suponen grandes avances para muchas 
personas con discapacidad y dificultades de comunicación y lenguaje, como así ha 
sucedido con los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). 
 

Por todo ello y en atención a estas consideraciones, a propuesta del Grupo 
Municipal de Ciudadanos solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat la 
adopción de los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
1.- Realizar, con motivo del 2 de abril y todos los años, una campaña de 

sensibilización y concienciación sobre las personas que padecen Trastorno del 
Espectro Autista consistente en: 

 
• Realizar la lectura de un manifiesto institucional, en un centro educativo, que 

reafirme el compromiso para el desarrollo de políticas encaminadas a que las 
personas autistas puedan llevar una vida plena y productiva. 

• Realizar una conferencia-taller dirigido a niños, niñas, adultos y familias para 
concienciar sobre el Trastorno del Espectro Autista.  

• Realizar una campaña de difusión a través de redes sociales, al alcance de este 
Ayuntamiento, sobre el Día Mundial de Concienciación del Trastorno del Espectro 
Autista. 
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2.- Estudiar, con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas de 
la comarca, la implantación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación 
(SAAC), a través de símbolos, más adecuado para los espacios y edificios públicos, 
mobiliario urbano, comercios y empresas de Sant Cugat para que las personas no 
verbales puedan comunicarse con su entorno más próximo.  
 

3.- Identificar con este Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación 
(SAAC) a través de símbolos todas las instituciones y edificios oficiales municipales, 
así como aquellos hitos importantes y destacados de la ciudad como son parques, 
jardines, fuentes, zonas deportivas, mobiliario urbano, etc. 
 

4.- Disponer de pictogramas en zonas de recreo públicas del municipio para 
que los niños y niñas conozcan las normas de juego de los diferentes espacios. Así 
como también en las federaciones deportivas, como una medida de adaptación 
cognitiva para las personas con TEA. 
 

5.- Instar a la implantación de este sistema en todos los edificios públicos 
dependientes de otras administraciones, fundaciones, asociaciones o entidades. Con 
especial atención a los centros escolares y sus dependencias con la finalidad de 
hacerlos accesibles a niños y niñas con TEA y promover una escuela más inclusiva. 
 

6.- Instar mediante una campaña informativa a todos los comercios, oficinas, 
locales y empresas de Sant Cugat a implantar este Sistema Aumentativo y Alternativo 
de Comunicación (SAAC) a través de símbolos. 
 

7.- Que se comunique el contenido de estos acuerdos a todas las entidades de 
Sant Cugat, así como a los medios de comunicación, e invitarles a participar de la 
campaña institucional haciendo difusión de una imagen que recuerde la celebración 
del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Anuncio que aquesta moció té esmenes 
presentades pel partit PDeCAT-Demòcrates i del PSC.  
 

. REGIDORA SRA. MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN, DEL GRUP MUNICIPAL 
DE C’s: Traemos hoy a Pleno una moción sobre el llamado espectro autista. Con la 
palabra TEA se designa todo un grupo de alteraciones de origen neurobiológico que 
afectan al desarrollo de la persona y que van a estar presentes a lo largo de su vida. 
Producen unos cambios cualitativos y cuantitativos en su proceso cognitivo 
modificando su manera de estar y de relacionarse con su entorno. Se habla de 
espectro porque comprende un grupo de manifestaciones químicas que aunque 
comparten un núcleo común muestran gran variabilidad de conductas y expresiones. 
Cuando hablamos de autismo estamos hablando por tanto de personas muy 
diferentes entre sí. Como características comunes a todas ellas se pueden encontrar 
alteraciones en las relaciones sociales, en la comunicación, en el comportamiento y 
en la imaginación, aunque estas características no tienen cura sí son susceptibles de 
mejora con los apoyos, recursos, servicios y tratamientos adecuados. Una vez 
enmarcado lo que se define como TEA queremos desarrollar lo que pretendemos con 
esta moción, en primer lugar es una moción para la inclusión, es decir pretendemos 
una proactividad por parte del Ayuntamiento para que esta realidad sea visible, 
informada e incluida a las personas que la padecen o que están en su entorno. Para 
ello proponemos por un lado realizar el 2 de abril de todos los años una campaña de 
sensibilización en torno al tema con la lectura de un manifiesto institucional, es decir 
que el propio ayuntamiento informaría en un centro educativo que reafirme el 
compromiso para el desarrollo de políticas encaminadas a las personas autistas, para 
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que ellas puedan llevar una vida plena y productiva. ¿Por qué elegimos este canal de 
hacerlo en centros de enseñanza?, porqué entendemos que los niños en su visión del 
mundo se inocula el futuro, crear niños abiertos al TEA es crear una sociedad 
tolerante, sana y facilitar al que lo padece un camino para ser feliz. En segundo lugar 
queríamos plantear crear una conferencia-taller, algo que desde el conocimiento de 
los profesionales pueda aportar información, esperanza y trabajo en red, algo muy 
importante en esta sociedad. Y en tercer término realizar una campaña de difusión a 
través de redes sociales.  
 
 Por otro lado la moción tiene un segundo bloque que insiste en estudiar la 
implantación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación, el llamado 
SAAC con asesoramiento de profesionales y de las asociaciones implicadas en el 
tema. Significa que a través de símbolos las personas no verbales puedan 
comunicarse con su entorno más próximo. Supone identificar con viñetas todas las 
instituciones y edificios oficiales municipales y también otros sitios importantes en las 
ciudades especialmente los centros escolares, las zonas de recreo públicas para 
niños y las deportivas.  
 
 Estas son nuestras pretensiones, quisiéramos por último hacer dos 
comentarios. En primer lugar agradecer a todos aquellos grupos que han manifestado 
el apoyo a esta moción y en segundo lugar dirigirnos a las enmiendas del partido del 
gobierno y del Partido Socialista de Sant Cugat y decir que no las vamos a admitir. 
 
 En cuanto al hecho de que sean llamadas las seis asociaciones que ya trabajan 
aquí sobre el terreno, bienvenidas sean con infinito apoyo y respeto al debate, pero 
darles solo voz y voto a ellas supone obviar a todos los ciudadanos de esta ciudad. 
Las personas que se mueven en el entorno de quienes lo padecen tienen el plus de la 
experiencia y en eso estamos totalmente de acuerdo. Conocen bien el aspecto íntimo 
del trastorno, pero desde la política -y aquí es el punto por el cual no admitimos las 
enmiendas- tenemos que tener amplitud de miras. El hecho de poder abarcar desde 
la administración medidas eficaces para la vida de estas personas es una inversión 
social de primera magnitud y crear cauces para facilitar su sociabilidad, su felicidad o 
su integración en el mundo laboral ha de ser impulsado por aquellos que desde lo 
público tienen medios técnicos para conocer y cruzar todo tipo de datos; medios para 
desarrollar innovaciones y visiones de futuro que ofrecer a todas estas personas. No 
hay que olvidar además que muchas de las personas afectadas no pertenecen a 
asociaciones, simplemente porque la vida es un torbellino y cuando estos retos se 
presentan en las familias a veces ni siquiera quedan ganas de pertenecer a nada, a 
todos ellos han de ampararles una sociedad y un ayuntamiento que abandere su 
causa promoviendo el conocimiento, la inclusión y el profundo respeto, porque la 
administración no debe mirar solo para esa parte que roza el TEA, sino que es para la 
otra parte, para la que no lo tiene en casa ni en su círculo pero que está obligada a 
conocer que son, que viven, que padecen y que solo hay un camino para que todos 
podamos mantener la dignidad: integrarlos, respetarlos, conocerlos y saber que son 
tan normales como nosotros. 
 

ESMENES DE PDeCAT-Demòcrates i PSC 
 

- ESMENES QUE EL GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGENCIA I EL PSC 
PRESENTEN A LA MOCIÓ DE CIUTADANS PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UN 
SISTEMA AUGMENTATIU I ALTERNATIU DE COMUNICACIÓ (SAAC) A TRAVÉS 
DE SÍMBOLS A SANT CUGAT I DE CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL PER A LA 
CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’AUTISME. 
 
ESMENA 1 
Afegir nous atesos amb el redactat següent 
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Atès que a Sant Cugat del Vallès comptem amb el suport d’una xarxa d’entitats, Grup 
TEA, Guru Valldoreix, Dinamiks, Zooterapia, Specialtisterne i Friends, que treballen 
per millorar les condicions de vida de les persones afectades per l’autisme, així com 
també amb les seves famílies, així com altres entitats de caire comarcal com 
l’Associació TEA Vallès Occidental. 
 
Atès que aquestes entitats, les de caire local, participen a la Taula de persones amb 
discapacitat. 
 
Atès que està previst convocar un grup de treball tècnic i específic, on hi haurà 
representades les sis entitats anteriorment esmentades, perquè proposin les mesures 
adequades i oportunes, en funció de les seves necessitats, per tal de millorar la seva 
vida al nostre municipi, per tal de fer un seguiment més acurat de les accions que 
dueu a terme, i poder sumar esforços administració i associacions, per arribar més 
lluny. 
 
Atès que el passat 2 d’abril, amb motiu del Dia Mundial de l’Autisme, l’Ajuntament, 
d’acord amb les entitats i de manera conjunta, va programar un seguit d’activitats com 
ara: la il·luminació de color blau de la façana del Mercat Vell durant tot el cap de 
setmana, així com també diverses activitats, com una carpa informativa o una 
campanya a través de les xarxes amb el hashtag#DiaMundialAutisme. 
 
ESMENA 2 
Supressió de tots els acords per: 
 
Primer. Donar suport i implementar les propostes que el grup de treball específic 
elabori, format per les entitats de Sant Cugat que treballen per l’autisme, incorporant 
l’Associació TEA Vallès Occidental, tenint en compte el nivell de prioritat que el propi 
grup determini.  
 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats santcugatenques que es 
dediquen a treballar per millorar les condicions de vida de les persones afectades per 
l’autisme, així com també les seves famílies. 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES DE PDeCAT-Demòcrates i PSC 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DE L’EQUIP DE 
GOVERN: Les nostres esmenes eren en positiu, no sé per què no les entenen. Les 
nostres esmenes anaven en dos sentits, de que aquest any ja s’ha celebrat el Dia de 
l’Autisme i no va ser una cosa oficial de l’Ajuntament sinó que hi ha una Taula de 
participació que ho va proposar, se’ns va dirigir a nosaltres, ens va fer unes propostes 
i part de les propostes que vostès ja diuen ells ja ho fan, ells fan un manifest. Les 
aportacions de les nostres esmenes deien que si ells ja fan el manifest, si ja escullen 
el lloc, si ells ja donen tallers a les escoles per què ho hem de fer des de 
l’administració?, això és el que dèiem nosaltres. I també era per aprofitar, vostè diu 
que hem de ser proactius, doncs també per aprofitar el talent i l’experiència 
d’aquestes associacions, jo crec que aquesta moció està molt bé per a una ciutat que 
no hi hagi cap associació, però a Sant Cugat tenim el grup TEA de pares i mares, que 
és un grup nombrós, amb el que hem parlat i aquesta proposta que ens fa Ciutadans 
de senyal ètica ells no la troben vàlida, troben que hi ha altres maneres més vàlides, 
per exemple els hi preocupa fer un protocol d’assetjament a les escoles, i nosaltres 
dèiem que el que ells decideixin en aquesta Taula fer-ho. Hi ha el grup Guru a 
Valldoreix, una residència impressionant referent i que també els tenim a la Taula i 
també ens han dit els nostres usuaris surten a passejar, aquest sistema de senyal 
ètica a nosaltres no ens val, no és que jo tingui mania a aquest sistema, és que ens 
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ho diuen ells. Nosaltres dèiem aportar el coneixement de Dinamiks, tampoc hi ha cap 
ciutat on hi hagi tres grups que surtin els dissabtes a fer esport de nens autistes i això 
s’està promovent i ajudant des de l’Ajuntament de Sant Cugat, doncs aprofitem 
l’experiència que té Dinamiks per mirar les propostes que ells tenen. Després una 
empresa, Specialtisterne, que és de les úniques empreses que dóna feina i formen en 
llocs a persones amb autisme. I finalment Friends que jo crec que som l’únic museu 
de tot Catalunya o de tot Espanya que els diumenges té dues persones amb autisme 
que es guanyen la vida fent les visites al museu. 
 
 Per això dèiem nosaltres d’aprofitar i en lloc de fer les coses des de 
l’ajuntament, de fer nosaltres el manifest, fer nosaltres les classes i fer nosaltres tot 
això, aprofitem l’experiència d’aquests col·lectius que en tenim 6 i que creiem que és 
important i que a lo millor tenen més coneixement, que jo seguríssim, i a lo millor que 
el grup proponent també, i aquestes són les esmenes que fèiem nosaltres, aprofitar el 
talent que ja existeix a la ciutat, només anava en aquest sentit. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Escuchando las 
posiciones de lado y lado la verdad es que es una pena que esta moción no haya sido 
institucional, a lo mejor más tiempo, más negociación…, yo como ya anuncié votaré a 
favor de la original pero haciendo la llamada al grupo de Ciutadans si la puede retirar y 
lograr un consenso mayor para no debatirla a estas horas el próximo Pleno sino para 
que venga como institucional. 
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres donarem suport també a la moció tal i com la presenta Ciutadans i donarem 
suport al seu posicionament respecte a les esmenes. Dir que també ens torna a 
sorprendre un altre cop la poca mà esquerra que tenen a l’hora de negociar les 
esmenes des de l’equip de govern, crec que la voluntat de construir era molt bona i 
sap greu arribar a aquestes situacions el dia del Ple. 
 
 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Nosaltres també en la mateixa línia, també pensem que hagués valgut la pena que el 
govern facilités l’aprovació d’aquesta moció i sobretot de posar-s’hi d’acord. Perquè a 
més a més en aquesta moció es parla d’autisme però també el sistema que es 
proposa també serveix per a qualsevol altre col·lectiu que no han adquirit o han perdut 
el nivell de parla suficient per comunicar-se i per tant per socialitzar-se, i nosaltres 
l’únic que volem -com entenc que vol el grup proposant i per això li donem suport- és 
que la ciutat  sigui una ciutat inclusiva i per tant en aquest sentit nosaltres ens 
posicionem al costat del grup proposant. 
 
 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Només per donar fe del posicionament. Nosaltres votarem a favor de la moció i en 
contra de les esmenes, i també perquè en acta dir que ens hagués agradat que 
s’hagués arribat a un acord en un tema com aquest perquè pensem que és de ciutat i 
que hi havia marge per l’entesa més enllà del cofoisme. 
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates I PSC 
 
Vots a favor:     13 (PDeCAT-Demòcrates, PSC i PP) 
Vots en contra: 12 (CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 
Abstencions:      0 
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
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18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s, AMB INCORPORACIÓ 
D’ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates i DEL PSC, SOL·LICITANT LA 
IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA AUGMENTATIU I ALTERNATIU DE COMUNICACIÓ 
(SAAC) A TRAVÉS DE SÍMBOLS A SANT CUGAT I CELEBRACIÓ DEL DIA 
MUNDIAL PER LA CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’AUTISME. (*) 
 

Atès que, el proper 2 d'abril, com cada any, el moviment associatiu de l'autisme 
de tot el món celebra el Dia Mundial per a la Conscienciació sobre l'Autisme amb 
l'objectiu de conscienciar a la societat sobre aquest tipus de trastorn i promoure la 
inclusió social de les persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA). 

 
Atès que, mitjançant la resolució 62/139 del 18 de desembre de 2007, l'ONU va 

instar a “els Estats Membres, les organitzacions competents del sistema de les 
Nacions Unides i altres organitzacions internacionals, així com a la societat civil, 
incloses les organitzacions no governamentals i el sector privat, al fet que observin 
degudament aquest dia i prenguin les mesures oportunes per conscienciar a la 
societat sobre els nens amb autisme”. 

 
Atès que els Estats i tots els organismes que ho componen tenen l'obligació 

moral de reafirmar el seu compromís amb els drets i el benestar de les persones amb 
discapacitat, derivats del principi fonamental que els drets humans són universals. 

 
Atès que els nens i adults amb autisme s'enfronten a múltiples dificultats 

associades a la discriminació, a l'estigma i la falta de comprensió que són, del tot, 
inacceptables i els afecten greument.  

 
Atès que cal que l'administració pública conscienciï i promogui una percepció 

positiva de l'autisme, permeti una major comprensió d'aquest problema i sigui 
proactiva per cobrir les singulars necessitats de les persones amb autisme.  

 
Atès que és imprescindible l'adopció de mesures que permetin a les persones 

amb autisme gaudir d'una vida en plenitud i productiva, mitjançant polítiques d'inclusió 
que creïn llocs de treball adequats a les seves capacitats; millores a l'educació pública 
per poder respondre a les seves necessitats; teràpies d'intervenció primerenca i 
suport a les famílies; intensificació de la recerca i altres mesures que permetin la seva 
inclusió plena com a ciutadans. 

 
Atès que ha quedat demostrat que quan els nens amb autisme són 

diagnosticats primerencament, reben la intervenció al més aviat possible, l'educació 
apropiada i la teràpia recomanada pels professionals i experts, molts d'ells poden 
arribar a convertir-se en adults autosuficients i productius de la societat. 

 
Atès que les persones amb autisme posseeixen una àmplia gamma de 

capacitats, actituds i interessos que tenim l'obligació d'impulsar, fomentar i 
desenvolupar si la nostra pretensió és aconseguir una societat autènticament 
inclusiva.  

 
Atès que els municipis han de facilitar l'accés, la inclusió i la participació de les 

persones amb TEA com a membres valuosos, capaços d'aconseguir un futur digne i 
obert a les oportunitats.  

 
Atès que, de vegades, petits canvis suposen grans avanços per a moltes 

persones amb discapacitat i dificultats de comunicació i llenguatge, com així ha 
succeït amb els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC). 
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Atès que a Sant Cugat del Vallès comptem amb el suport d’una xarxa d’entitats, 
Grup TEA, Guru Valldoreix, Dinamiks, Zooterapia, Specialtisterne i Friends, que 
treballen per millorar les condicions de vida de les persones afectades per l’autisme, 
així com també amb les seves famílies, així com altres entitats de caire comarcal com 
l’Associació TEA Vallès Occidental. 
 

Atès que aquestes entitats, les de caire local, participen a la Taula de persones 
amb discapacitat. 
 

Atès que està previst convocar un grup de treball tècnic i específic, on hi haurà 
representades les sis entitats anteriorment esmentades, perquè proposin les mesures 
adequades i oportunes, en funció de les seves necessitats, per tal de millorar la seva 
vida al nostre municipi, per tal de fer un seguiment més acurat de les accions que 
dueu a terme, i poder sumar esforços administració i associacions, per arribar més 
lluny. 
 

Atès que el passat 2 d’abril, amb motiu del Dia Mundial de l’Autisme, 
l’Ajuntament, d’acord amb les entitats i de manera conjunta, va programar un seguit 
d’activitats com ara: la il·luminació de color blau de la façana del Mercat Vell durant tot 
el cap de setmana, així com també diverses activitats, com una carpa informativa o 
una campanya a través de les xarxes amb el hashtag#DiaMundialAutisme. 
 

Per tot això i en atenció a aquestes consideracions, a proposta del Grup 
Municipal de Ciutadans sol·licitem al Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat l'adopció dels 
següents: 

 
ACORDS  

 
Primer. Donar suport i implementar les propostes que el grup de treball 

específic elabori, format per les entitats de Sant Cugat que treballen per l’autisme, 
incorporant l’Associació TEA Vallès Occidental, tenint en compte el nivell de prioritat 
que el propi grup determini.  
 

Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats santcugatenques 
que es dediquen a treballar per millorar les condicions de vida de les persones 
afectades per l’autisme, així com també les seves famílies. 
 
(*) Es fa constar que a efectes d’acta el text originari de la moció del grup 
municipal de C’s redactat en castellà, es tradueix al català de conformitat amb 
allò establert a l’art. 9.1) de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
en relació amb l’art. 3.1) del ROM.  
 

19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s PER FACILITAR EL DRET AL 
VOT ALS CIUTADANS EUROPEUS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS I 
EUROPEES. 
 

Dado que, de conformidad con los últimos datos emitidos por IDESCAT, de los 
88.921 habitantes de Sant Cugat a 1 de enero de 2016, 10.236 eran extranjeros y de 
ellos, el 41,9% ostenta pasaporte de la Unión Europea. 
 

Dado que el Tratado de la Unión Europea, adoptado en Maastricht en 1992, 
estableció como objetivo de la Unión: «reforzar la protección de los derechos e 
intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una 
ciudadanía de la Unión».  
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Dado que, la ciudadanía europea, consagrada por los Tratados, constituye la 
base de la formación de la identidad europea y se caracteriza por crear un vínculo 
entre el ciudadano y la Unión definido por derechos, obligaciones y la participación de 
los ciudadanos en la vida política. 
  

Dado que, a través de ella, se pretende que los ciudadanos de la Unión, 
afectados por sus normas y medidas, se identifiquen en mayor medida con la UE, 
desarrollando así mayor opinión pública y conciencia política. 
 

Dado que, de conformidad con el artículo 9 del TUE y el artículo 20 del TFUE, 
será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado 
miembro, la cual se deriva de la aplicación de las disposiciones nacionales de dicho 
Estado. 
  

Dado que la noción de ciudadanía de la Unión supone, para todos los 
ciudadanos de la Unión, el ejercicio de los siguientes derechos: El derecho a circular 
y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho a acogerse, 
en el territorio de un tercer país (Estado no perteneciente a la Unión Europea) en el 
que no está representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la 
protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado 
miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. El derecho 
a formular peticiones al Parlamento Europeo y a dirigirse al Defensor del Pueblo 
Europeo designado por el Parlamento Europeo y facultado para tratar las 
reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las 
instituciones y órganos de la Unión; El derecho a dirigirse por escrito a cualquiera de 
las instituciones u organismos de la Unión en una de las lenguas de los Estados 
miembros y a recibir una contestación en esa misma lengua. El derecho a acceder a 
los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a 
determinadas condiciones. 
  

Y, por último: El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el 
que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado 
(artículo 210 LOREG)  
 

Dado que, para poder ejercer el derecho de voto, conforme a la dispuesto por la 
Oficina Central del Censo Electoral se ha de manifestar la voluntad de hacerlo, 
cumplimentando en el Ayuntamiento en el que se esté empadronado el formulario 
CERE.DFA-1 y teniendo en cuenta que: 
 
1º.- Esta declaración sólo se realiza una vez no siendo necesario reiterarla ante cada 
proceso electoral.  
 
2º-. Si el residente europeo ya ha manifestado anteriormente su intención de votar en 
España en elecciones municipales y/o en las Elecciones al Parlamento en Europeo, 
continúa inscrito en el Censo electoral teniendo en cuenta que: 
 
• Mientras no se solicite formalmente lo contrario, se está inscrito de forma 

permanente, y ello mientras se resida en España. 
  
• Si las autoridades españolas constatasen que el ciudadano europeo reside en el 

extranjero, causaría baja del padrón municipal y, asimismo, del Censo Electoral, 
siendo necesaria una posterior manifestación para su nueva inclusión en el mismo, 
una vez acreditado que vuelven a cumplirse los requisitos para ello. 
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Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Ciudadanos Sant Cugat, comparece 
ante este Pleno, al que somete los presentes ACUERDOS: 
 

Primero.- Informar a toda ciudadana o ciudadano europeos que soliciten el 
trámite de empadronamiento de sus derechos de sufragio activo y pasivo en las 
Elecciones municipales y europeas, así como poner a su disposición siempre y en el 
mismo acto, el formulario CERE.DFA-1. 
 

Segundo.- Crear un vínculo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para 
integrar dicha información en la web municipal, área de empadronamiento, de manera 
clara y visible. 
 

Tercero.- Implementar en la sede del ayuntamiento cuantos medios materiales 
e informáticos sean necesarios para que se cumplan las directrices emanadas de la 
Oficina Central del Censo Electoral en relación al voto de los ciudadanos europeos. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: La moción 
que presenta hoy nuestro grupo municipal en el Pleno se basa en el estudio de las 
características particulares de la población de nuestra ciudad en todas las elecciones 
autonómicas, municipales, nacionales, Sant Cugat siempre consta como una de las 
ciudades con mayor participación de su ciudadanía, este es un hecho del que 
debemos estar satisfechos. Sant Cugat dispone de una población de 88.921 personas 
de las cuales un 11,6%, según el IDESCAT 2016, son extranjeros y entre ellos 
aproximadamente unos 4.200 ciudadanos comunitarios que por ley tienen garantizado 
el derecho a votar tanto en las elecciones locales como en las elecciones europeas, 
siempre que en el lugar de su residencia renuncien a su derecho a votar en las 
elecciones europeas. Nuestra moción solicita que a cualquier ciudadano con 
pasaporte comunitario que se empadrone en la ciudad se le facilite en el momento 
preciso del empadronamiento la gestión de formulario para la solicitud de voto y que 
en la página web municipal se facilite de manera clara y visible el acceso al citado 
formulario CERE.DFA-1 para su cumplimiento en remoto. También se pondrán 
servicios al ciudadano, facilidades de cualquier tipo o acción para facilitarle el derecho 
de sufragio a todos los ciudadanos comunitarios, comunitarios o, repito también para 
ser más preciso, personas con pasaporte comunitario, en cuyo caso estamos 
incluyendo a muchísima gente no nacida en Europa por ejemplo. Esta competencia es 
exclusiva del ayuntamiento y por tanto entendemos que es algo accesible y que no 
cuesta demasiado poner en práctica. 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: La verdad es que me 
alegré mucho cuando vi la moción de C’s porque muchas veces se suele confundir 
entre extranjeros que pertenecen al Schengen y extranjeros que no pertenecen al 
Schengen. Los extranjeros que no pertenecen al Schengen tienen una serie de trabas 
que aproximadamente pasan a poder votar el 5% de las personas que tendrían 
derecho a voto pero también dentro de estas personas que entran en este grueso de 
votación como el que ahora C’s nos está trayendo, que es la gente que entre dentro 
del Schengen también hay mucha gente de otros países como es el caso de 
Venezuela, de Uruguay y de Argentina, que llegan como ciudadanos italianos, de 
hecho ahora mismo la migración italiana es la migración más alta en el Estado 
español y podrán ustedes ver cuando van por las calles de Sant Cugat un acento muy 
frecuente que es el acento venezolano, el acento venezolano por las cuestiones que 
está viviendo Venezuela están saliendo muchos venezolanos a Cataluña y dentro de 
este gran grueso de personas la mayoría de los venezolanos o tienen pasaporte 
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italiano o tienen pasaporte de Schengen o vienen nacionalizados españoles, 
generalmente suelen ser canarios en su mayoría, entonces no sólo equipara el 
derecho de los nacidos en Schengen sino de aquellos europeos que lo eran por 
consanguineidad y que en su momento están pidiendo este derecho, o sea van 
mucho más allá del solo hecho de traspasarme cuando vengo de la frontera 
Schengen y por eso el voto, como no, va ser a favor. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: El 
nostre grup està a favor de totes les iniciatives que tinguin per objectiu afavorir 
l’exercici del dret a vot i el foment d’una cultura realment democràtica. Donarem 
suport a aquesta campanya que vol fomentar la màxima participació en els processos 
electorals legals informant als estrangers comunitaris dels drets a sufragi actiu i passiu 
a les eleccions municipals. No entenem que una formació política democràtica no doni 
suport a una campanya d’informació per fomentar l’exercici del vot, quan no hi ha res 
més democràtic que participar en unes eleccions i exercir el dret a votar en els termes 
que estableix la llei. 
 
 . REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció que demana que tota la ciutadania estigui 
informada del seu dret a votar en les eleccions municipals i europees si està 
empadronada. En aquest sentit com ja hem fet altres vegades quan discutim aquests 
temes, volem aprofitar per denunciar el greuge comparatiu provocat per l’Estat entre 
uns immigrants i altres. Com el Govern espanyol només atorga el dret a vot a aquelles 
persones que provenen d’estats en que es permet votar als espanyols i no a tots els 
empadronats d’origen estranger, a hores d’ara algunes comunitats els hi és impossible 
el vot, entre 120 països que no tenen conveni de reciprocitat per exemple i aquells on 
governen règims dictatorials o semi-dictatorials com ara xinesos, magrebins, 
guineans, que tenen conflictes interns també, com ara africans o asiàtics, i així 
continuen patint a Catalunya la dictadura de la qual havien fugit. Nosaltres creiem que 
els drets polítics s’han de basar en la residència de fet i no en el fet de provenir d’un 
país o d’un altre. Em sembla molt bé que persones que treballen a HP o a Roche i que 
viuen a Sant Cugat puguin votar, tal com deia el portaveu Aldo Ciprián a la premsa 
quan presentava la moció, però em semblaria molt millor que poguessin votar totes 
les persones que viuen al nostre municipi, treballin on treballin, si és que poden 
treballar. 
 
 . REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: El 
company d’Iniciativa m’ha robat al menys més del 50% del meu discurs, és a dir, et 
compro 100%. Nosaltres recolzarem aquesta moció perquè tot el que sigui facilitar el 
dret a vot a tots els residents a la nostra ciutat ens sembla bé i per tant també als 
residents que tenen passaport europeu. Ens agradaria que poguéssim, però no 
podem des de l’Ajuntament, facilitar el dret a vot a les persones residents a Sant 
Cugat que són de la resta del món, que tenen el seu origen a la resta del món, i també 
ens agradaria -i aquí Ciutadans va ser on ens va decebre en el seu moment- que no 
només facilitéssim el dret a vot als residents europeus majors de 18 anys sinó que 
l’edat del vot la poséssim en 16 anys tal i com aquest Consistori de fet ja es va 
posicionar. Per tant tot el suport a la moció i tan de bo algun dia tots els residents a 
Sant Cugat majors de 16 anys puguin votar hagin nascut o no hagin nascut a Europa.  
 
 . REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: En un 
sentit molt similar a les dues darreres intervencions. És una moció molt tècnica en 
realitat, demana una cosa molt concreta que va en relació a fer més extens el dret a 
vot, només lamentar que aquest dret a vot tingui a veure en tenir un passaport 
determinat i no pel simple fet de viure a Sant Cugat. En tot cas com que fa que més 
gent pugui votar doncs donem el nostre suport a aquesta moció. 
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 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA: Nosaltres li donarem suport i creiem encertada aquesta moció, creiem 
que és del tot just que tots aquells ciutadans que treballen a Sant Cugat, que viuen a 
Sant Cugat, tinguin el dret de poder exercir el vot d’elegir al seus representants a 
l’ajuntament, altres sufragis d’altra àmbit seria discutible en tot cas, però és pertinent, 
estic d’acord amb tot el que s’ha dit, amb totes les intervencions i per tant també 
agraeixo al grup de Ciutadans d’haver presentat aquesta moció perquè crec que 
s’obre el camí i és una bona iniciativa. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. JOANA BARBANY, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: El nostre grup també donarà suport a 
aquesta moció i compartim els plantejaments que es fan als acords, i compartim que 
des de l’administració hem de posar tots els mitjans que tinguem a l’abast per facilitar 
el dret a vot de la ciutadania, com no pot ser d’una altra manera, perquè creiem que 
poder votar al final és la millor manera d’exercir la democràcia i per tant estarem a 
favor de facilitar aquest dret universal, i el que voldria jo és que els 5.000 treballadors 
que tenen Roche i HP estiguessin contents de viure a Sant Cugat, s’empadronessin a 
Sant Cugat i poguessin votar a Sant Cugat. 
 
 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Només 
agrair a tots els companys que votin a favor d’aquesta moció i recordar-los-hi que 
també els ciutadans llatinoamericans com els que tenen passaport europeu tenen la 
capacitat de votar i aquestes persones també són un gran número, no només els 
veneçolans sinó també els argentins que tenen passaport italià, i tots aquells que 
poden i que tenen els drets i que és competència municipal, a mi m’agradaria -potser 
obriríem un altre debat- parlar del vot amb 16 anys però les competències de l’equip 
municipal i del nostre ajuntament és només d’aquest caire. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 

 (Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 25 
membres electius presents). 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara els hi vull demanar si creuen que amb el 
temps que tenim, és a dir mitja hora escassa, serem capaços de discutir el punt 21 
que és la moció presentada pel grup de la CUP. Ho intentarem. 
 

21.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC PER LA REALITZACIÓ  
D’UNA INTERVENCIÓ TÈCNICA  EXTERNA DEL SERVEI D’ABASTAMENT  
D’AIGUA A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 

Atès que el Ple municipal de juny del 2015 va aprovar una moció presentada pel 
grup municipal de la CUP-PC on es proposava constituir una taula per l’estudi de la 
municipalització del servei d’abastament d’aigua a Sant Cugat del Vallès. 
 

Atès que des de l’aprovació de la proposta només s’han fet dues reunions de la 
taula per l’estudi de la municipalització de l’aigua. 
 

Atès que en la darrera reunió d’aquesta taula, es va fer una visita a les 
instal·lacions de SOREA, on es van explicar les infraestructures que gestionen, però 
no s’ha avançat en l’inventari ni en d’altra informació rellevant per a l’avaluació del 
servei. 
 

Atès que en els darrers anys s’ha fet multitud d’inversions, reparacions i 
ampliacions en les instal·lacions implicades a l’abastament d’aigua, tal i com  ens va 
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informar SOREA en la visita a llurs instal·lacions. I que aquestes han de ser 
quantificades  així com l’amortització de les mateixes. 
 

Atès que entenem que la taula per l’estudi de la municipalització de l’aigua ha 
de tenir un informe detallat de quines són les instal·lacions, el nombre de persones 
que hi ha actualment treballant a SOREA i les seves condicions laborals, el nombre 
d’inversions i la naturalesa de les noves infraestructures, etc. 
 

Atès que pel bon funcionament de la  taula, és imprescindible tenir  un informe 
detallat sobre la gestió del servei (les despeses, l’eficàcia i l’eficiència del servei de 
l’aigua) que valori quins han estat els costos i els beneficis d’aquest d’una forma 
objectiva, objectivable i externa. 
 

Atès que la legislació ha anat canviant en els darrers anys, i aquesta concessió 
és vigent des de l’any 1974, l’administració local ha de tenir un informe sobre l’evolució 
del preu, les liquidacions realitzades i pendents, així com l’estat de comptes de la 
relació entre SOREA i l’Ajuntament. 
 

Atès que per a prendre la decisió adient en el venciment de contracte d’un 
subministrament tan vital, l’administració ha de vetllar també per a que aquesta 
informació sigui accessible i comprensible per al conjunt de la ciutadania. 
 

Atès que en altres municipis on s’han realitzat auditories externes a les 
empreses licitades per a l’abastament d’aigua, han detectat irregularitats en el 
manteniment, l’estat d’amortització de les inversions i els compliments contractuals 
que no havien suscitat cap dubte en anteriors  avaluacions ordinàries. 
 

És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat acorda: 
 

PRIMER.- Realitzar una intervenció tècnica externa del servei d’abastament 
d’aigua a Sant Cugat del Vallès. 
 

SEGON.- Que el contingut tècnic ha de ser una intervenció tècnica i econòmica 
de l’execució contractual de la concessió del servei de subministrament d’aigua 
potable del municipi quina adjudicatària és SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, S.A ( SOREA) i que ha de contenir, a grans trets: 
 
Continguts de caràcter tècnic als que cal prestar especial atenció: 
 
• Fons de subministrament, balanç hídric i subministrament d’aigua potable.  
• Inventari de les infraestructures afectes al servei.  
• Estat actual de les infraestructures de la concessió i avaluació de les possibles 

deficiències: 
 
-  de la xarxa d’aigua. 
-  dels dipòsits d’aigua. 
-  d’altres instal·lacions afectes al servei.  
 
• Adequació de les infraestructures i qualitat de l’aigua a la normativa tècnica i 

sanitària. 
• Anàlisi de pressions en la xarxa de subministrament.  
• Anàlisi de les instal·lacions contra incendis.  
• Valoració del rendiment del servei de subministrament d’aigua.  
• Conclusió del diagnòstic tècnic i de qualitat del servei.  
 
Continguts de caràcter econòmic als que cal prestar especial atenció: 
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• Anàlisi dels costos d’explotació del servei de concessió, tenint en compte la 
separació entre: 
  
- els propvinents del subministrament d’aigua.  
 - altres ingressos de la concessió.  
 
• Anàlisi dels ingressos de la informació indicada anteriorment.  
• Anàlisi de les tarifes vigents i de la seva evolució.  
• Proposta de liquidació i finalització del contracte vigent fent referència a la situació 
vigent i la proposta de solucions generals a la vista de l’anàlisi tècnic i econòmic.  
 

TERCER.- L’empresa que faci la intervenció tècnica farà lliurament a 
l’adjudicatari d’un CD amb la documentació següent: 
 
• Informació del Servei 

o Informació del contracte 
o Inventari facilitat per SOREA 

� Inventari d’instal·lacions 
� Inventari contractual 
� Inventari de recursos humans 
� Inventari d’equips i materials 
� Inventari funcional, de tecnologies i aplicacions 
� Annexes (avaries) 

• Informe de liquidació del contracte 
• Padró d’abonats 
• Tarifes d’aigua 
• Ordenances fiscals 
• Analítiques d’aigua 
• Factures compra aigua 
• Quantitat de persones amb impagaments i quantitat de talls de subministrament 

d’aigua per impagaments. 
 

QUART.- Que s’ordeni i executi una modificació de crèdit per a comptabilitzar 
les despeses de la contractació de la intervenció tècnica. 
 

CINQUÈ.- Per tal de garantir-ne una transparència total, la intervenció tècnica 
fixarà l’objecte de l’auditoria i  presentarà la seva avaluació i conclusions directament a 
la Taula per l’Estudi de la Municipalització de l’Aigua. 
 

SISÈ.- Acordar a la Taula per l’Estudi de la Municipalització de l’Aigua el plec de 
prescripcions tècniques que ha de regir la licitació del contracte de serveis d’execució 
de la intervenció tècnica de la concessió administrativa del servei de subministrament 
d’aigua potable de Sant Cugat.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 
 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Que no sigui que no hi poso entusiasme però ho dubto. No entraré en el detall perquè 
és una moció molt tècnica, només vull contextualitzar en relació al debat que hem 
tingut aquests dies en Comissió Informativa i una mica avui em toca la nota agre en 
relació també una mica amb la dinàmica de la moció anterior, que esperàvem 
esmenes i no n’hem tingut, esperàvem una mica més de debat i no n’hem tingut, i ens 
pensàvem que el que estàvem proposant és una moció bastant propositiva, que 
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pretén tenir més informació i pretén al capdavall arribar al fons de la qüestió amb el 
tema de la renovació o no del conveni del servei d’abastament d’aigua. 
 
 Presentem una moció per a fer una intervenció tècnica, que és una figura que la 
llei permet a dos anys vista d’aquest acabament del conveni, aquest conveni que 
tenim és d’abans que jo nasqués, per tant en aquest Ple hi ha unes quantes persones 
que van néixer després que es fes el conveni amb el servei d’abastament de Sorea, 
bé, Sorea ha anat canviant de capitals, ara és d’Agbar. Nosaltres el que plantegem, i 
ho plantegem en relació jo crec que a la paciència i una mica la predisposició que hem 
tingut en aquesta qüestió, i els contextualitzo. Juny de 2015, aprovem una moció en 
aquest mateix consistori, amb algunes diferències de llocs on estem asseguts, però 
érem les mateixes persones, unànime per a fer una Comissió d’estudi de l’aigua, 
unànime, i em refereixo a les paraules que abans deia l’alcaldessa, quan una moció 
esdevé institucional es transforma en un compromís de ciutat, per tant vam adquirir un 
compromís de ciutat de fer una Comissió d’estudi per avaluar tots els elements, tots 
els pros, tots els contres, tots els elements tècnics que se’ns escapen i que se’ns 
escaparan però intentar arribar-hi al màxim per tenir tota la informació i aquesta 
informació fer-la fluir d’una manera àgil. Doncs avui som abril de 2017, dos anys 
després que aquesta taula es formés hem fet la “friolera” xifra de 2 reunions, una de 
constitució i una de visita a les instal·lacions de Sorea, molt interessant, 
interessantíssimes les dues, una mica espaiades pel meu gust però molt interessants. 
Jo els hi explico perquè ho tinguin present de cara a encarar el debat i, després, si 
volen i si ens dóna temps, entrem en el contingut. Nosaltres quan plantegem que es 
faci una Comissió d’investigació, d’estudi, de debat, de deliberació..., és perquè no 
tenim absolutament cap tipus de problema de reunir-nos, de dedicar-hi hores, de 
buscar informació, de portar elements, ni que sigui des de l’oposició, de contraposar 
arguments, no tenim cap problema de cercar elements d’objectivitat que ens ajudin a 
tenir posicions comunes en referència a elements tan bàsics com un bé, 
imprescindible per la vida, com és l’aigua, no tenim cap problema; contraposar-nos, 
discutir-nos, cada dia si volen, cada 15 dies; dues reunions en dos anys; ho hem 
preguntat a diferents Plens, quan es tornarà a reunir la Comissió de l’aigua, si us plau 
quan es tornarà a reunir la Comissió de l’aigua; ho hem demanat en Comissions 
Informatives, ho hem demanat per correu electrònic. Ha arribat el moment, sense 
acritud, però fem una proposta, concreta, per tenir tota aquesta informació que fins 
ara semblava impossible de tenir. Fem una intervenció tècnica que pretén saber les 
factures que pagava Sorea de l’aigua, el número de serveis, els talls de 
subministrament, les instal·lacions, l’amortització de les inversions, tot d’informació 
que no només als regidors sinó que al ciutadà li anirà molt bé per si en algun moment 
ha de decidir, o si se li apel·la, i se li pregunta, o si es dóna aquest debat públic, què 
fer amb el nostre servei d’abastament, perquè no és un servei senzill, és un servei 
molt complex, com vam poder veure en la visita a les instal·lacions. 500 Km. de xarxa, 
moltíssims dipòsits..., és complex, jo no ho nego que és complex, ara bé, deixi’m que 
els hi digui que jo veig un cert dilacionisme, i no vull dir que sigui fet aposta, però és 
clar, ho sembla, que estigui fet a posta,  la veritat. Quan nosaltres presentem aquesta 
moció resulta que per allò dins l’apartat de les sincronies aquesta informació ara ja la 
tenim, perquè ens la dóna l’AMB, això es diu en Comissió Informativa, es repeteix en 
Junta de Portaveus, es diu que aquesta informació se’ns enviarà, es donen elements 
una mica contradictoris de no l’estem estudiant, l’hem d’estudiar, són molts volums, ja 
us ho enviarem, aquesta informació -jo no sé la resta de grups- nosaltres no l’hem 
rebut i per tant mantenim la moció viva fins el final. Per què pensem que pot ser 
aprovada?, perquè no té cap sentit ideològic aquesta moció, no carrega 
ideològicament enlloc, si carreguéssim ideològicament diríem “volem municipalitzar el 
servei d’aigua”, i estem dient “volem tota la informació per tenir el debat amb garanties 
i condicions aquí i a fora” i és l’únic que estem dient. Potser ens equivoquem en el 
format, potser hem comès errors de forma en la moció, potser sí, no tenim cap 
problema en acceptar-ho, però penso que ens hem de posar ja mans a l’obra amb el 
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tema de l’aigua, i aquesta moció el que volia ser és una petita ajuda, un primer esglaó, 
amb partidismes apart, tenir la informació i debatre-la com cal. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Sólo para decir que el voto 
será favorable. 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres veiem la necessitat de comptar amb dades fefaents per poder-nos fer una 
opinió fonamentada del grau d’eficàcia amb el qual s’ha dut a terme la concessió per 
part de Sorea tots aquests anys. Com deia la Núria aquest conveni és de fa molts, 
molts anys, ara -faig un parèntesi- vull recordar que fa 3 o 4 anys un servidor va 
demanar el contracte, el conveni, i se’ns va enviar una modificació del conveni, una 
renovació del conveni posterior a la inicial però el contracte inicial no se’ns va enviar 
perquè ens van dir que no es trobava, i que es demanaria una còpia a Sorea per 
donar-nos-el i encara no l’hem rebut, no, no, no era vostè Sra. Paraira, no recordo qui 
era, però ho vam demanar a l’equip de govern, però aquesta va ser la resposta, no 
m’ho invento. Veiem també la necessitat de que aquestes dades ens siguin facilitades 
al més aviat possible per poder establir un debat constructiu amb prou temps perquè 
tothom pugui formar-se una opinió ben fonamentada i poder-la contrastar amb la resta 
de grups i forces polítiques. Al nostre parer la moció en un llenguatge una mica confús 
no acaba de justificar suficientment el motiu pel qual l’ajuntament ha de contractar els 
serveis d’una empresa auditora externa sobre l’abastament d’aigua i en aquests 
moments, però sí veiem la necessitat de que tot això s’aclareixi i de que nosaltres, 
com a oposició, tinguem més dades, apart de les dades que se’ns puguin aportar des 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb aquest informe que es veu que han aportat 
últimament però que nosaltres encara no hem rebut com ens van dir a la Junta de 
Portaveus i no ens ho van dir a la Comissió Informativa quan ja el tenien, ja 
disposaven d’aquest informe, doncs hagués estat un gest donar-nos aquesta 
informació donat que ja havia estat rebuda i que la tinguéssim a dia d’avui o ja abans 
de la Junta de  Portaveus de fa una setmana per poder-la contrastar i nosaltres fer-
nos ja una opinió. De moment nosaltres el que demanem és més informació i volem 
que una assessoria externa, una auditoria externa, revisi totes aquestes qüestions, a 
nosaltres ens sorprèn a vegades la capacitat que té Sorea, que evidentment com 
empresa privada té la finalitat de tenir beneficis però que tingui tanta capacitat de fer 
patrocinis a la nostra ciutat, ens sorprèn bastant i a més a més ens sorprèn més quan 
cada vegada, o amb una assiduïtat bastant més del que nosaltres considerem 
raonable, demanant un augment de preus perquè ha de fer inversions, des de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona es demana a Sorea un augment de preus del rebut de 
l’aigua que li arriba a la gent, per poder assegurar el subministrament i les inversions 
que necessita per assegurar el subministrament en el futur, i això ens xoca, i com ens 
xoca doncs volem rebre més dades i volem que es faci una auditoria externa. 
 
 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Nosaltres evidentment votarem a favor d’aquesta moció perquè estem d’acord 
amb el que es demana i sobretot potser també estem d’acord amb el que ara es 
denuncia. Nosaltres creiem que aquesta informació o una altra de similar, o la que 
sigui, és absolutament necessària per saber en quin estat està actualment el servei de 
l’aigua, que és -considerem- un pas previ per la seva possible municipalització, és un 
compromís al qual vam arribar per unanimitat. Jo no insistiré en el tema que ja ha 
comentat la Núria però és veritat que vam fer dues reunions, interessants totes dues, i 
jo he assistit a totes dues i vam entendre que la tercera reunió seria perquè Sorea 
aportés la documentació econòmica, jo al menys ho vaig entendre així, en cap 
moment jo vaig entendre que aquesta aportació o aquestes dades havien de venir a 
partir de l’Àrea Metropolitana, en qualsevol cas si és l’Àrea Metropolitana qui ho havia 
de fer doncs benvingut sigui si aquesta informació ens serveix per conèixer 
exactament quin és l’estat de la qüestió. Ara també sabem, teòricament sabem, que hi 
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ha aquest informe de l’Àrea Metropolitana, suposem que és un informe complex, que 
no és fàcil d’interpretar i no és fàcil de llegir, no sé per què però m’ho imagino així, 
però potser sí que hauríem de posar fil a l’agulla i fer la reunió lo abans possible com 
a mínim per posar sobre la taula aquest informe, veure si aquest informe ens està 
donant les dades que creiem que són imprescindibles i sinó demanar-ne més, però en 
qualsevol cas penso que el que demanem aquí probablement no sé si és el que ens 
dóna l’informe o no. Si ho sabéssim potser podríem fer una altra plana a aquesta 
moció però com que no ho sabem jo interpreto que la moció tira endavant i li donarem 
suport. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Aquesta moció i aquest debat que estem tenint no sé si us fa una mica de 
vergonyeta perquè estem demanant allò que se suposa que per això ens han votat o 
per això fins i tot cobrem la dieta per venir al Ple i és tenir la informació per poder 
emetre un posicionament. Entenem que sense la informació sobre tot el que estem 
parlant i que han repetit els companys no es pot tenir un posicionament. El contracte 
de Sorea, per tant l’aigua que rebem a casa, segur que és el contracte més llarg que 
tenim en aquest ajuntament i un dels més complicats d’analitzar per la complexitat que 
té en tots els àmbits, entre ells -com ja citava a la proposta- les amortitzacions i tot el 
que ha passat amb les amortitzacions durant aquest temps, la complexitat de debats 
plenaris que hem fet respecte a l’Àrea Metropolitana i les seves aprovacions de 
factures, i sobre tot plegat. 
 
 Què és el que fa dos anys es va dir?, necessitem que ens hi posem. El 2019 
venç la concessió administrativa d’aquest contracte, vostès entendran que fer una 
concessió de l’aigua que ha durat més de 40 anys no es fa d’un dia per l’altre, per tant 
es necessitarà molt de temps o, i si és així diem’ho, fer una pròrroga, perquè tot és 
molt complicat. Per tant abans de 2018 s’haurien de tenir les dades perquè el 2018 hi 
hagi un plec de condicions i a partir del qual etc., etc., si no ho fem és impossible i per 
tant hi haurà una pròrroga, per tant si la situació és aquesta potser que ens ho dieu. Si 
no és aquesta la propera concessió de l’aigua pot tenir una gestió externalitzada, com 
té ara, una gestió mixta o una gestió municipal. Nosaltres entenem que per arribar a 
aquestes conclusions primer s’ha de tenir tot aquest seguit de dades que són 
evidentment complicades. Ha aparegut, bé, ha aparegut no, no seria aquest el 
concepte, sinó que a instàncies del govern l’Àrea Metropolitana ha realitzat una anàlisi 
d’aquestes dades que desconeixem però que entenem que deuen anar per aquí, i per 
tant el que demanem és aquesta mena d’anàlisi extern que demanaven els companys 
de la CUP, ja el tindrem segurament amb un anàlisi extern que farà l’Àrea 
Metropolitana. Nosaltres el que demanem, com va demanar la nostra portaveu a la 
Junta de Portaveus, és que aquí no estem per a fer una reunió de trasllat, sinó per a 
fer una reunió tècnica amb els tècnics de l’ajuntament, els de l’Àrea, i els que siguin, i 
arribar a totes les conclusions. Hi ha coses que encara que no ho semblin són 
objectives, i per tant necessitem aquesta objectivitat sobre dades, etc. Per exemple, 
hem de saber què costaria que l’ajuntament gestionés pròpiament aquesta concessió, 
hem de saber quines amortitzacions queden, de quants milions estem parlant o de 
quants no milions, si no tenim aquestes dades tot esdevé un posicionament polític lícit 
i que evidentment nosaltres també el tenim però per això estem en aquesta fase 
prèvia, i per tant jo crec que la demanda que s’està fent en aquesta moció el que fa és 
continuar la demanda del 2015 i entenc que s’hauria d’aprovar. 
 
 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: En este 
punto nuestro partido se abstendrá a la espera de que la Sra. Paraira nos facilite la 
información que se ha comprometido en la Junta de Portavoces. La información está 
en su poder al parecer pero por motivos que nos dio a conocer en la Junta de 
Portavoces no ha podido llegar al resto de grupos municipales. Nosotros confiamos en 
que sea así, que llegue en breve, y a partir de aquí tomar opciones. Sorea tiene la 
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concesión creo recordar que hasta el 2019 y hemos votado en Plenos anteriores la 
importancia de revisar esta concesión, nosotros hemos apoyado en todos los Plenos 
esta necesidad, mediante la municipalización, la revisión del contrato o elección por 
concurso de otra empresa, está por ver. Si Sorea o cualquier otra empresa quiere 
prevalecer su opción sobre la municipalización u otras opciones de mercado debe 
presentar y facilitar la documentación necesaria para su evaluación, sin esta 
documentación y transparencia Sorea no será la opción de futuro de nuestro grupo 
municipal para la gestión del agua en Sant Cugat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE L’EQUIP DE 
GOVERN: S’han comentat coses que puc estar d’acord amb dubtes que tenen i amb 
preocupacions que aquí sorgeixen, perquè crec que no és la primera vegada que 
manifestem tots, i més d’una vegada per unanimitat, la preocupació que tenim per la 
continuïtat del servei d’aigua de Sant Cugat. Vam aprovar, com bé ja s’ha dit, el mes 
de juny o juliol de 2015, en un dels primers Plens d’aquesta legislatura, que faríem 
aquesta Comissió d’estudi. El 12 de juny del 2019 caduca la concessió d’aigua que no 
pot ser prorrogada, per tant això estiguin tranquils que s’ha de fer o un concurs nou, 
primer hem de decidir quin és el model de gestió que volem, si mixt, si concessió o 
municipalització, i a mi el que m’agradaria explicar és que sí que s’han fet dues 
reunions d’aquesta Comissió d’estudi però precisament perquè vam arribar tots una 
mica a la conclusió que era un tema prou complex com per poder parlar amb xifres 
reals damunt la taula per anar veient quin era el posicionament que havíem de fer. Si 
em permeten un aclariment, l’1 de març del 2016 es va sol·licitar a l’Àrea 
Metropolitana -això ha passat per Junta de Govern i ho hem explicat- la seva 
col·laboració en la intervenció tècnica que ja està prevista en el ROAS, quan una 
concessió arriba al seu final de vida ja està reglat els passos que s’han de fer, per tant 
amb mocions o sense mocions aquests passos els hem de fer, quan caduca una 
concessió s’ha d’anar fent uns passos. Vam demanar diferents coses, una mica en 
ares a poder fer productius aquests debats, que no vol dir que no es pugui parlar a 
més a més, i vam fer aquella primera, les visites per saber de què parlàvem i estàvem 
pendents de que l’Àrea Metropolitana ens lliurés la documentació de tres documents 
que li vam demanar, el primer era l’esborrany relatiu a la valoració de les inversions 
executades en el servei d’abastament d’aigua del municipi de Sant Cugat del Vallès, 
així com l’efecte sobre les tarifes i el valor residual d’aquestes inversions, que era un 
tema que preocupava molt a la CUP i que havia sortit en algun punt. Això l’Àrea 
Metropolitana ho va encarregar a una empresa de fora que ha sigut Global Local 
Audit, S.L., nosaltres en aquest cas vam cedir a ells que ens fessin aquests estudis. 
També vam demanar si ens podien elaborar el dictamen jurídic sobre la gestió del 
servei d’abastament d’aigua en baixa a Sant Cugat perquè ens orientés de quin era, 
en els diferents supòsits de gestió que hi ha, quina podia ser la més òptima per la 
nostra ciutat, perquè depèn de cada ciutat et pot sortir a compte la municipalització, la 
gestió mixta, etc., i vam demanar si ens podien fer una primera orientació perquè 
nosaltres com equip de govern sempre hem dit que nosaltres en aquest cas no ens 
decantem ni per un model ni per un altre, volem el que sigui millor per la ciutat de Sant 
Cugat, i continuem en aquesta línia. Un tercer informe vam demanar, i això ho vam 
aprovar per Junta de Govern Local i s’ha informat, concretament l’informe tècnic de 
valoració econòmica del Pla d’inversions d’abastament de Sant Cugat del Vallès que 
també era una sol·licitud que s’havia fet de 2009 a 2015, això ho vam demanar el mes 
de març del 2016 i l’Àrea Metropolitana fins el 3 d’abril del 2017 no ens ha lliurat 
l’esborrany d’aquests primers tres informes, per tant quan vostès deien com està el 
tema de l’aigua, nosaltres els hi dèiem que estàvem pendents de que ens arribi això. 
Ens va arribar el dia 3 i el dia 5 d’abril vam tenir Comissió Informativa d’aquest Ple i 
vam dir que el dia 3 d’abril a les 5 de la tarda havia vingut el Gerent de l’Àrea 
Metropolitana a fer-nos el lliurament amb una còpia que en aquests moments té la 
Gerent, que és un totxo molt gros per dir-ho d’alguna manera i molt complex, i vam dir 
a veure com el fem, si fèiem còpies o si el posàvem a disposició, i també vam 
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demanar i els hi vam explicar i en són conscients que havíem de convocar la 
Comissió d’estudi per poder explicar a tots aquesta documentació i que tots ens la 
poguéssim mirar, abans la podem fer arribar perquè l’estem preparant. O sigui que 
hem anat fent tot el que se’ns ha dit. 
 
 Paral·lelament a això nosaltres també -igual que hem fet amb d’altres 
concessions, com podria ser la del servei de neteja i recollida de residus, que no és la 
primera vegada que ens arriba al final una concessió que ha estat molt llarga, no tant 
com aquesta però sí molt llarga- doncs també es crea tota una Comissió interna 
perquè bé s’haurà de fer tal com marca la llei la liquidació i la reversió i tots aquests 
informes. 
 
 Aquesta auditoria externa evidentment que es farà, la demanin vostès aquí en 
el Ple o no la demanin, nosaltres la vam demanar a l’Àrea Metropolitana per estalviar-
nos diners nostres perquè ells contracten, poden fer les gestions, totalment externa, 
totalment neutra, nosaltres com a govern ni entrem i ens lliuren tota la documentació, 
o sigui que estem seguint tot el que es va dir. La nostra voluntat és aquesta, que han 
tardat molt?, estic absolutament d’acord amb vostès, ojalà haguessin tardat menys, 
ara bé, també dir-los-hi per a tranquil·litat de tots que estem dintre de termini de tot, no 
anem tard de res, perquè quan una concessió d’aquest tipus ha d’acabar s’ha de 
començar dos anys abans i encara no fem ni els dos anys, per tant segurament a 
vostès els hi agradaria més que es fes a un altre ritme, nosaltres creiem que hem 
estat complint els acords que vam fer. Intentarem ser més comunicatius i no crear 
aquests dubtes, votarem en contra. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo en tot cas Sra. Gibert li diria, poden considerar 
deixar-la sobre la taula? 
 
 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
La pregunta que faig és en relació a que hi ha informació que és la primera vegada 
que la sento. Jo el que vull saber és aquesta intervenció tècnica que fa l’AMB té 
contingut econòmic també aquesta auditoria, perquè vostè ha dit tres coses i les tres 
són tècniques, ha dit el dictamen jurídic, la liquidació de l’execució contractual, 
econòmica. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Efectivament, ho dic perquè si s’avenen a deixar-
la sobre la taula, en tot cas a contrastar la informació i si creuen que no estem duent 
aquest procés de manera adequada tornar-la a plantejar en el proper Plenari, ho dic 
perquè nosaltres ens posicionarem avui en contra pensant que ja estem fent la feina. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Se’m plantegen dos dubtes, un és més polític i l’altre és més agafat de la il·lustració, 
és a dir, moltes mostres t’han de portar a verificar la hipòtesi. Jo no desconfio “per se” 
de vostès però tenint en compte que han passat dos anys i hem tingut molt poca 
informació i bidireccional encara molta menys, doncs em genera un risc polític. I l’altra 
cosa és, jo estaria més tranquil·la si qui fóssim els subjectes o els que 
acompanyéssim a aquesta auditoria tenint en compte que Sorea és una empresa molt 
important, és un lobby ficat a molts nivells que efectivament fa campanyes de 
publicitat, ja fa temps que està patrocinant, està fent visites als veïns, si ho poguéssim 
capitanejar des d’aquí, sincerament, estaria més tranquil·la i penso que seria més 
directe, sense desconfiar de l’AMB ni res per l’estil, però si l’AMB pot costejar la 
intervenció tècnica però nosaltres podem delimitar els paràmetres d’aquesta 
intervenció tècnica doncs penso que seria un “Win-Win”. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La primera discussió amb l’AMB va ser jurídica 

perquè ens havien d’aclarir si la licitació l’havien de fer ells en base al procés de 



                   
                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  24.04.17                    pàg. 93 

 
ESBORRANY ACTA 

societat mixta que es va crear a l’AMB, que saben que està impugnat i hi ha certa 
complexitat i com que van canviar les normatives una primera premissa que nosaltres 
teníem era: nosaltres volem licitar i controlar el procés de licitació des d’aquí o la 
presa de decisió perquè considerem que és una competència pròpia, i en aquell 
moment la primera conversa va ser jurídica en relació a si era la seva competència o 
era nostra. Entenem que és nostra i no ens han posat cap inconvenient a això, el que 
ens estan fent és el contingut tècnic i econòmic perquè nosaltres puguem prendre les 
decisions en relació a mantenir un sistema de concessió o de gestió indirecta, 
mantenir un sistema de municipalització o un sistema mixt. Li deixo al seu criteri. 

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

D’acord, és l’última dilació en aquest tema que acceptem, en pro de la bona voluntat i 
l’entesa i l’important que és l’aigua. La deixem sobre la taula. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La Sra. Paraira li vol comentar un tema. 
 
. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE L’EQUIP DE 

GOVERN: A mi també em fa una miqueta de ràbia per dir-ho d’alguna manera, que 
sembla aquí que vulguem allargar el tema quan si tots arribem a l’acord de que 
demanarem aquests informes a través de l’Àrea, hi vam estar tots d’acord, i l’Àrea 
tarda més per molt que jo els “achuchi” no me n’he sortit... 

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

Cristina, tanquem-ho bé perquè ho teníem tancat. Ho dic perquè ens haguéssim pogut 
trobar, haguéssim pogut parlar de tots aquests elements, haguéssim pogut dir hem 
demanat això i això exactament què és.  

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

GOVERN: Ha passat per les Comissions Informatives tot això eh!. No només aquesta 
última, també quan ho vam aprovar el mes de juny. És que sembla que no haguem 
explicat i en la Comissió Informativa donem compte dels acords aprovats per Junta de 
Govern Local i ho vam explicar a la del març de 2016. 

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

Cristina, no t’estic culpabilitzant a tu directament. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DE L’EQUIP DE 
GOVERN: Però vostè ha dit que no l’havíem informat d’això. 

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

No, jo dic que haguéssim pogut fer més reunions per posar-les en comú, que s’han fet 
dues reunions en dos anys, crec que és prou simptomàtic de que no hi ha  hagut una 
deliberació conjunta d’això, s’ha passat per Comissió Informativa algun d’aquests 
elements, per exemple el de l’AMB, però vostè ve a una Comissió Informativa no ens 
diu que té aquesta informació, va a la Junta de Portaveus i resulta que sí que la té 
però no l’han analitzat, doncs necessitem una mica de nitidesa.  

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No hi ha hagut temps, jo entenc que un bon acord 

és aquest. Entenc que des de l’equip de govern més no hem pogut fer, tampoc no 
hem pogut analitzar més enllà i crec que aquest és un interès comú que tenim tots 
plegats de tirar endavant. 

 
(La present moció fou deixada damunt la taula pel grup proponent). 
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I ara els demanaria que suspenguéssim momentàniament el plenari per poder 
passar al compliment del que és el Reglament de Participació Ciutadana i per tant 
donar la paraula a les persones que han demanat d’intervenir en el plenari. 

 
(En aquests moments, essent les 20:00 hores, se suspèn el Ple i es reprèn 

a les 20:51 hores). 
 
22.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. DIMITRI DEFRANC PER A 

FACILITAT EL TRÀMIT PER L’ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA, 
PRESENTADA PER LA FEDERACIÓ D’IMMIGRANTS DEL VALLÈS. 

 
Explicación y antecedentes 
 
Después de la última reforma de la ley de concesión de la Nacionalidad 

Española 19/2015, las personas que piden la adquisición de dicha nacionalidad se ven 
obligadas a pasar un examen llamado DELE A2, al pago de tasas que antes no 
existían y a la certificación de conocimientos sobre la “realidad española” y 
conocimientos constitucionales entre otros por medio de la prueba CCSE 
(Conocimientos Constitucionales y Socioculturales en España). 

 
1- El examen DELE A2 consta de diferentes pruebas, organizadas en dos grupos: 
 
• Grupo 1 (Destrezas de lecto-escritura): Comprensión lectora (60 minutos) y 
expresión e interacción escritas (50 minutos). 
 
• Grupo 2 (Destrezas orales): Comprensión auditiva (35 minutos) y expresión e 
interacción orales (15 minutos). Se requiere la calificación de “apto” en cada uno de 
los grupos de pruebas en la misma convocatoria de examen. 

 
2- La puntuación máxima que se puede conseguir en el examen es de 100 puntos y 

es necesario obtener 30 puntos en cada grupo para alcanzar la calificación global 
de “apto”. 

 
• La homologación del título A2 del instituto Cervantes no aclara como se puede 

realizar para personas que hayan sido escolarizadas o hayan cursado estudios 
superiores en España/Cataluña y solo manifiestan que para este examen quedan 
exentos los nacionales de los países iberoamericanos. 

 
• El único centro existente en Sant Cugat del Vallès para realizar los exámenes se 

encuentra constantemente saturado, con persistentes demoras que provocan y 
aunque existen varios centros más en la provincia de Barcelona, sería necesaria la 
obertura de un nuevo lugar ya que el hecho de que existan pocos dificultan la 
obtención del certificado y la caducidad de la documentación traída desde los países 
de origen. 

 
Ejemplo: ESADE- Universidad Ramón Llull 
Inscripciones abiertas para DELE 
ESADE Escuela de Idiomas / Av. de la Torre Blanca, 59 / 08172 Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) BARCELONA España 
idiomas@esade.edu 
+34 93 5560758 / 4952095 
 
Convocatoria Nivel Fecha examen Cupos Inscripción 
     
Abril 2017 B2 Viernes, 07/04/2017 Inscripción cerrada  
Abril 2017 C1 Viernes, 07/04/2017 Inscripción cerrada  
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Abril 2017 B1 Viernes, 07/04/2017 Inscripción cerrada  
Mayo 2017 A2 Sábado, 13/05/2017 Plazas Agotadas  
Mayo 2017 B2 Sábado, 13/05/2017 Plazas Agotadas  
Mayo 2017 C2 Sábado, 13/05/2017 Últimas Plazas Inscribirse 
Mayo 2017 B1 Sábado, 13/05/2017 Plazas Agotadas  
Mayo 2017 A1 Sábado, 13/05/2017 Plazas Agotadas  
 
3- También se exige un pago de 100 euros en tasas más: 

 
• 85 euros por la inscripción para el examen de Cultura en el Instituto Cervantes 

(Conocimientos Constitucionales y Socioculturales -CCSE-). Esta matrícula le 
ofrece al extranjero la posibilidad de examinarse hasta dos veces para obtener un 
Certificado de Apto, obligatorio desde el 15 de octubre de 2015 para todas las 
personas que soliciten la Nacionalidad Española por Residencia. 

 
• 124 euros por la inscripción para el examen de lengua castellana Nivel A2 

(DELE). Esta matrícula también le ofrece al extranjero la posibilidad de examinarse 
hasta dos veces para obtener un Certificado de Apto, obligatorio desde el 15 de 
octubre de 2015 para todas las personas que soliciten la Nacionalidad Española por 
Residencia siempre que procedan de un país de habla no hispana. 

 
• 500 euros aproximadamente si la persona trabaja y tiene que hacerlo por medio de 

los servicios profesionales de un abogado. 
 

• 400 euros si se toma el curso para enfrentar el examen. 
 

3A- Esto sumado a los enormes gastos y dificultades de algunas personas para 
obtener y traer otros documentos “legalizados por vía diplomática”, o en el mejor 
de los casos mediante el convenio de la Haya, conlleva cantidades de dinero 
muchas veces impagables para los ciudadanos más vulnerables o de países que 
se encuentran en conflictos por los cuales el aparato público simplemente no 
existe. 

 
4- El Registro Civil y el Instituto Cervantes no presta atención personalizada, con lo 

cual la barrera digital se convierte en un problema ya que el hacer el trámite on-line 
no es una opción de comodidad al usuario sino una necesidad. 

 
5- Que no se tengan en cuenta las lenguas oficiales como el Catalán, Gallego o 

Euskera es una dificultad para la obtención de la nacionalidad, ya que muchas 
personas han sido escolarizadas en estos idiomas y la cotidianidad de sus vidas 
hace que lo tengan como idioma preferente. 

 
6- A pesar que existe una sección de personas con habilidades diferentes para la 

obtención de este examen, no queda claro cómo se debe proceder con personas 
con dificultades de analfabetismo o analfabetismo funcional. 

 
7- Que el sistema anterior de obtención de nacionalidad aún tiene personas en lista de 

espera, lo que ha causado un colapso del sistema en el registro civil. 
 

8- Que otras ciudades del Vallés también han detectado la necesidad de presentar 
mociones parecidas lo cual ha servido de base para esta moción. 

 
9-  Que las preguntas del examen de conocimiento del medio no han sido 

consensuadas con la sociedad y las organizaciones que sobre el terreno conocen 
la realidad de la migración, con lo cual algunas son de irrelevante interés social o 
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no es información que se tenga que conocer de manera necesaria para desarrollar 
la vida en España o Cataluña. 

 
Por esto el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès acuerda instar al 

Gobierno Español a: 
 
Acuerdo primero: Tomar medidas para aligerar la lista de espera, por lo 

menos como medida excepcional hasta el descolapso del sistema. 
 
Acuerdo Segundo: Incluir las lenguas oficiales junto con el castellano como 

opciones para poder realizar la prueba de comprensión lectora y conocimientos del 
medio y las leyes. 

 
Acuerdo Tercero: Excluir de la necesidad de dar este examen a las personas 

que acrediten por medio de instituciones del Estado tener cualquier tipo de 
acreditación equivalente del nivel de los idiomas donde tiene su lugar de residencia, 
incluido todos los certificados emitidos por escuelas, institutos, escuela de adultos o el 
Institut de Normalització Lingüística de Catalunya. 

 
Acuerdo Cuarto: Eliminación de las tasas y obligaciones económicas o en su 

defecto tener en cuenta las circunstancias socio-económicas de la persona para su 
exoneración. 

 
Acuerdo Quinto: Revisar las preguntas del CCSE para que estén de acorde 

con la realidad de la sociedad. 
 
En lo local: 
 
Acuerdo Sexto: Compromiso por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat a 

buscar nuevos centros en la ciudad para rendir los respectivos exámenes A2 por lo 
menos hasta que se terminen las listas de espera. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ 

 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aquesta moció també és molt important, està 
presentada pel regidor no adscrit Sr. Dimitri Defranc per facilitar el tràmit per 
l’adquisició de la nacionalitat espanyola presentada per la Federació d’Immigrants del 
Vallès. El Sr. Defranc cedeix el seu torn de presentació a un representant de l’entitat. 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. HUGO RAMÍREZ PÉREZ, EN REPRESENTACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ D’IMMIGRANTS DEL VALLÈS, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 
DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
Buenas tardes a todos y todas, en primer lugar a la Sra. Alcaldesa de Sant Cugat, a 
los señores y señoras regidoras. En nombre de la Asociación de Immigrantes del 
Vallés queremos agradecer la oportunidad de poder hablar, porque nosotros ni 
hablamos, ni votamos, ni decidimos; estamos en una situación casi de presos, a los 
presos se les niega el derecho a decidir si se tienen que levantar, se les dice a qué 
hora se tienen que levantar, a qué hora tienen que ir a comer, a qué hora tienen que ir 
al patio, no participan en ninguna decisión. Nosotros los inmigrantes lamentablemente 
vivimos en un país que se precia democrático, no tenemos ni siquiera el derecho a 
decidir en los ayuntamientos quien nos representa como regidores, porque más allá 
de que hay una reglamentación que establece que con 5 años de residencia legal y 
que con convenio de reciprocidad se podría votar, esto excluye prácticamente a la 
mayoría de sus inmigrantes por lo tanto no podemos elegir a nuestros representantes 
más cercanos que son todos ustedes. Y además cuando nosotros decimos que no 
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nos representan es verdad porque nosotros no los podemos elegir, ustedes aquí por 
más buenas intenciones que puedan tener en contemplar la realidad de la inmigración 
en Cataluña y en España es imposible que lo hagan porque realmente nosotros no 
podemos decidir, no podemos votar, y muchas veces nuestras demandas son puestas 
en consideraciones de cálculos electorales y lo decimos con todo el respeto a todos 
los partidos, que los partidos quieren que la gente los vote, y como tal vez poner 
alguna demanda a los inmigrantes puede significar la pérdida de votos de los 
autóctonos, y como nosotros no votamos, muchas veces nuestras demandas son 
puestas en una balanza y dejadas allá. 
 
En primer lugar nosotros queremos decir que la nueva reglamentación para el acceso 
a la nacionalidad que se ha propuesto para los inmigrantes y creemos que con la 
mejor de las intenciones, nosotros como federación no somos ni del Partido Popular, 
ni de Ciudadanos, ni de la CUP, ni de Esquerra, ni del Partido Socialista, ni del 
PDeCAT, nosotros defendemos los derechos de los inmigrantes y como tal 
entendemos que tal vez lo hicieron con la mejor intención pero objetivamente se nos 
niega a través de este nuevo Reglamento el acceso a la nacionalidad, y con la 
nacionalidad se nos niega también, al no poder acceder a la nacionalidad, los 
derechos democráticos básicos de que han venido hablando en todo este plenario, el 
derecho de las “dones”, en el siglo pasado a las “dones” tampoco se las dejaba votar, 
y nosotros estamos en una situación igual, similar o peor que las “dones” en el siglo 
pasado, se habla también del derecho al voto que plantea Ciudadanos para los 
españoles que estén residiendo en otros países, nosotros no somos ni españoles, ni 
catalanes, y no tenemos derecho a decidir ni a votar en las elecciones municipales, 
prácticamente nulas, nacionales, europeas y autonómicas, y además con todo respeto 
y con mucho dolor queremos decir también que tampoco somos tenidos en cuenta por 
los partidos que hoy están planteando la construcción de un nuevo país y de hacer un 
referéndum. Se pide el derecho a decidir a España, de poder tener la posibilidad de 
decidir qué relacionamiento va a haber entre España y Cataluña, pero los inmigrantes 
como no tenemos nacionalidad no se nos deja participar tampoco en esa decisión, 
derecho a decidir sí, pero para los catalanes, para los inmigrantes que somos un 
millón quinientos mil no hay derecho, es decir si hay derecho a decidir que sea para 
todos, por sí o por no a la independencia, pero a nosotros ni siquiera se nos incluye en 
el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, no hay ni un inmigrante y somos un millón 
y medio de ciudadanos de este país que vinimos con las mejores intenciones a 
rehacer nuestras vidas aquí y no tenemos ningún derecho. Creemos que muchas 
veces se habla de la integración de los inmigrantes y en la medida que no se permite 
el derecho al voto a través de distintas trabas yo creo que esto se puede modificar y 
muchas veces sí que los ayuntamientos no tienen competencia, tal vez no tienen 
competencia en esta materia pero sí cada uno de ustedes forman parte de partidos 
que están en el Congreso de los Diputados en Madrid y no vemos realmente que haya 
movimientos políticos para tratar de solucionar este tema y creemos que hoy hay una 
correlación de fuerzas distinta en el Congreso de Diputados y se podría legislar para 
facilitar el acceso a la nacionalidad. A los inmigrantes cuando llegamos aquí se nos 
puso determinadas condiciones para el acceso a la nacionalidad, dos años de 
residencia legal para los latinoamericanos, 10 años para los africanos y los asiáticos. 
Resulta que ahora se nos han cambiado las reglas del juego, después de estar 15 
años aquí a muchos inmigrantes africanos y asiáticos se les ha cambiado las reglas 
del juego, se ha legislado de forma retrospectiva, de manera que ahora después de 
estar 3-4 años para conseguir un permiso de residencia y trabajo, 10 años trabajando 
de forma ininterrumpida, van a solicitar la nacionalidad y resulta que ahora tienen una 
serie de exámenes y de tasas que antes no tenían, y yo creo que esto no es bueno, 
no es bueno para la construcción de una ciudadanía, para la construcción de una 
nación y para la construcción de un país, y creo que esto de alguna manera les 
pedimos por favor a todos los partidos que intenten de hacer algo en el Congreso de 
los Diputados, en la Generalitat, y que realmente si se nos niegan los derechos 
básicos jamás vamos a ser incluidos, se habla que esta es nuestra casa, hay una gran 
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movilización “Casa nostra, Casa vostra”, en esta casa nosotros realmente algunos 
tenemos la nacionalidad pero la mayoría no, no podemos decidir si fuera nuestra casa 
ni siquiera la compra por no decir alguna otra cosa, y de alguna manera creemos que 
si se cercena el derecho democrático a esta parte de la población se está cercenando 
el derecho democrático a toda la población y creemos y termino que hubo una gran 
persona que murió luchado por “un ser humano, un voto”, Nelson Mandela, todo el 
mundo fue a aplaudir, fue a su entierro y lo recuerdan. Hay inmigrantes que llevan 
prácticamente la misma cantidad de años que estuvo Mandela preso sin poder tener 
la nacionalidad y creemos que si vivimos aquí, trabajamos aquí, nuestros hijos viven 
aquí, nuestros nietos seguramente vivirán aquí, de una vez por todas se tiene que 
legislar para que podamos decidir también nosotros aquí, porque si pagamos 
impuestos, si trabajamos y aportamos la construcción de este país tenemos que tener 
el derecho por lo menos básico como el derecho a votar, y creemos que estamos en 
la misma situación que las mujeres en el siglo pasado y creemos que también hay 
posibilidades si hay voluntad política de todos los partidos de que esto alguna vez se 
modifique y esperamos que se apruebe con la mayor cantidad de votos. Muchas 
gracias. 
 
 (En aquests moments, essent les 20,55 hores, es reincorpora a la sessió el 
regidor Sr. Álvaro Benejam). 
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 
 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosaltres no ens posicionarem donat que continuant amb la mateixa línia que anem 
fent en els últims Plens des que el Dimitri és regidor no adscrit, continuarem fent-ho i 
no discutirem sobre aquest tema. 
 
 . REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: El nostre grup donarà suport a la moció que ha presentat la Federació 
d’Immigrants del Vallès, considerem que és injust el fet que recull la moció, tota 
aquesta sèrie de tràmits vostès saben i sinó ja els hi explico més o menys quins són 
els tràmits que s’han realitzat des d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, 
malauradament infructuosos la majoria, ja els hi dic, sobretot la modificació del 
Registre Civil que hi ha hagut iniciatives que s’han tombat, com vostès saben també 
preguntes al Govern, que és competència del Govern tota aquesta tramitació que 
considerem que és una tramitació que el que busca és que no s’aconsegueixi com és 
evident la nacionalitat, i per tant també la defensa dels diferents col·lectius, com 
també aquells que no tenen cap nacionalitat, que són els sahrauís, que encara els 
posaríem en una situació fins i tot com a mínim la mateixa. Per tant tot el nostre suport 
en aquest sentit i instar al conjunt dels partits, fins i tot al Partit Popular, que escoltin, i 
no li estic adreçant a vostè, ja ens coneixem eh!, em refereixo que a vegades és 
important que des dels municipis que es coneixen més aviat a la gent en una distància 
més curta, que es pugui traslladar altres iniciatives, no només aquí sinó en altres, 
perquè al final aquí el que hi ha són circumstàncies personals de persones que 
treballen des de fa molt temps a casa nostra i per tant com és evident necessiten els 
seus drets, perquè sinó al final diràs que les majories mai arribaran enlloc, per tant 
considerem que és una proposta presentada que té una absoluta lògica i una justícia 
social. 
 
 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 
Saludo a los compañeros que han venido a visitarnos al Pleno y a hacer esta 
exposición que yo creo que nos ha llegado a todos al corazón y que es absolutamente 
comprensible porque yo creo que el ser humano siempre es inmigrante. Antes de 
nada se ha hecho un pequeño matiz a una moción que habíamos nosotros discutido 
anteriormente y que no es exactamente así, digamos que habrá un provecho para 
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aquel que tenga un pasaporte europeo, por ejemplo puede ser un ciudadano argentino 
que tenga pasaporte italiano, eso no es lo máximo a lo que aspiramos pero 
intentamos por lo menos que sea una mejora, eso en cuanto a la moción que 
Ciutadans había presentado esta misma tarde. 
 
 A partir de aquí yo creo que están cargados de razones y luego le diré por qué 
me veo, y me resulta casi doloroso decir por qué nos tenemos que abstener, están 
cargados de razones cuando ustedes intentan obtener la nacionalidad española, se da 
la paradoja que les ponen unos test que son surrealistas y yo creo que en el caso de 
Andalucía siempre había algún tipo de pregunta que era como se llamaba la esposa 
del Presidente del Gobierno, además los exámenes que tienen que hacer a veces hay 
listas de espera que son insufribles y además ustedes que seguramente no son los 
que tienen un mayor poder adquisitivo tienen que pagar unas tasas desmedidas. 
 
 ¿Por qué nos abstenemos?, pues porque Ciutadans desde que entramos en el 
Pleno nuestro grupo tomó el siguiente compromiso, tomaremos muy en consideración 
y llevaremos a Pleno -como lo que hemos hecho esta tarde- mociones de carácter 
local que seamos capaces de resolver a nivel local, el resto –para mí e intentando ser 
honesto con la ciudadanía- podíamos haber decidido votar a favor y seguramente la 
foto hubiera quedado maravillosa pero en mi seno interior yo habría sabido que de 
alguna forma es una especie de fraude. Donde tenemos que llevar este debate es al 
Congreso de los Diputados, porque al final sino lo que haces es generar unas 
expectativas y cuando estas no se cumplen o esto al final es un papel mojado lo que 
provoca al ciudadano -lo que les puede provocar a ustedes- es frustración, por lo tanto 
no queremos impedir para nada, yo creo que la moción va a salir para adelante, 
consideren de forma positiva nuestra abstención y a partir de aquí tendrán las puertas 
abiertas siempre que quieran y nosotros así lo trasladaremos para que nuestro partido 
se posicione y este debate lo llevemos de forma serena y seria, de forma rigorosa y 
con fuerza, al Congreso de los Diputados que es donde se tiene que dar solución. 
 
 . REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Nosaltres fem una excepció en aquesta ocasió, normalment no ens posicionem en les 
mocions presentades pel regidor no adscrit perquè entenem que no és legítim, no surt 
d’un projecte polític col·lectiu i a més sorgeix d’una deslleialtat amb el nostre projecte i 
per tant els hi explico que fins avui no ens havíem posicionat. Avui fem una excepció 
per deferència a vostès perquè la causa s’ho val i perquè entenem que l’objectiu és 
noble i nosaltres hi combreguem completament. Per altres ocasions els emplacem a 
que també comptin amb nosaltres si així ho veuen oportú doncs estarem oberts per 
descomptat a debatre totes les propostes que vostès tenen. Quan vostè feia una 
referència a les diferents polítiques que han fet aquests partits polítics que hi ha aquí, 
nosaltres no estem al Congrés dels Diputats perquè saben que no és el nostre marc 
polític d’acció i tampoc ens agradaria haver de demanar la nacionalitat espanyola molt 
de temps més, ens agradaria poder demanar la catalana, però saben que per a 
nosaltres cada persona ha de tenir els mateixos drets i els mateixos deures vingui 
d’on vingui, estimi com estimi, sigui com sigui el seu cos, el seu pensament, la seva 
ideologia, el seu status social, per tant amb això estem completament d’acord, fa un 
any just demanàvem, fèiem una moció que no va tenir tot el suport desitjat per tal que 
tots els ciutadans tinguessin DNI o tinguessin NIE poguessin votar, per tant de forma 
efectiva exercir el seu dret a sufragi que ha de ser universal i ara mateix no ho és i hi 
ha un 15% de la població que en queda fora. Malauradament hem d’intentar ser 
coherents, nosaltres tres no ens representem només a nosaltres tres, representem a 
moltíssima gent i per lleialtat i pel dolor que ha generat tot aquest procés de 
transfuguisme i no adscripció nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, però sí que 
els emplacem a tenir aquest debat i a col·laborar amb nosaltres si vostès així ho 
estimen oportú en qualsevol ocasió. 
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 . TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC: Benvinguts, bienvenidos, anteriorment en una moció que ha presentat un 
altre grup polític demanava la necessitat de l’extensió del vot també per la ciutadania 
europea i nosaltres creiem que és una qüestió de justícia, nosaltres amb el que 
planteja la moció estem plenament d’acord, alleugerir els tràmits, intentar fer tots 
aquests processos, l’alleugerament de les taxes, que todo sea más fácil y llevadero. 
Sabem que hi ha molta dificultat i que hi ha moltes persones que ho estan passant 
malament pel fet de que, no que no estiguin integrats sinó de que la societat no els 
senti integrats en la societat. Com saben el Partit Socialista ha lluitat i segueix lluitant 
per la integració i per la igualtat de la ciutadania i de la plena ciutadania. Jo els hi dic, 
nosaltres tenim companys i companyes, tenim afiliats del Partit que no poden exercir 
el dret a vot, però en canvi estan afiliats i per tant participen de la vida social del nostre 
país, participen de la vida productiva, del moviment associatiu, participen del teixit 
productiu de la nostra ciutat i de la nostra societat, i per tant si som iguals per unes 
coses hem de ser iguals per tot, i per tant aquest reconeixement que vostès estan 
portant avui en el Ple nosaltres el compartim, nosaltres sí que tenim aquest marc 
d’acció política, com deia la Núria, nosaltres sí que tenim el marc d’acció política a 
nivell de l’Estat, ho estem plantejant i vostès saben que quan hi ha hagut governs 
progressistes i governs socialistes enfront de l’Estat hi ha hagut altres situacions, no 
s’ha tancat l’aixeta sinó que s’ha mirat d’intentar ampliar al màxim la plena ciutadania 
de la gent que viu al nostre Estat i al nostre país, i per tant hi donarem ple suport a 
aquesta proposta que han presentat, no tenim apriorismes i així ho farem. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SRA. SUSANNA PELLICER, EN NOM DEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PDeCAT-Demòcrates: Salutacions a les persones de la Federación 
de Inmigrantes del Vallès. Nosaltres des del PDeCAT donarem suport a aquesta 
moció perquè creiem com a administració que sí que hem de posar les facilitats als 
ciutadans que venen a la nostra ciutat, i així ho estem fent, perquè aquests ciutadans 
es puguin integrar i obtenir la nacionalitat de manera legal, per tant a mesura que sigui 
possible l’ajuntament ha de treballar per reduir la burocràcia que implica aquests 
tràmits. Nosaltres no podem abolir les taxes que posa l’Estat espanyol però el que sí 
hem fet i estem fent és en casos de persones que no poden pagar-ho doncs des dels 
Serveis Socials els estem ajudant. També hem posat ja fa anys i funciona el servei del 
CITE que saben que és un assessorament legal per a persones nouvingudes i creiem 
que amb tot aquest paquet de mesures el que hem de fer és reduir al màxim la 
burocràcia necessària. També ens veiem amb capacitació de demanar que quan 
estiguin col·lapsats aquests serveis, sobretot els de l’examen de llengua castellana, 
doncs demanar més centres i per tant el nostre vot en aquest sentit serà positiu. 
 
 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Unas puntualizaciones, 
hay la oportunidad de que pidan la votación por separado porque hay un punto que es 
local, si la regla de vuestros partidos es esa lo podrían votar. Agradecerle a Hugo, 
agradecerle a todos el voto, las elucubraciones de la CUP como siempre no resisten 
el menor análisis, si no saben qué es transfuguismo léanse la ley, yo no voy a educar 
a nadie. Lo que sí quiero decir es que los inmigrantes, como bien dijo Hugo, al igual 
que las mujeres en el siglo pasado tenemos una sensación que cuando se meten con 
uno se meten con todos y los que están con nosotros están con uno y están con 
todos. Tenemos ese espíritu de cuerpo por suerte y lo seguiremos preservando y nos 
acordaremos mucho en épocas venideras de todo el apoyo que hemos recibido 
especialmente del PDeCAT y de Esquerra y de todos los grupos que van a votar hoy 
esta moción. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Defranc, interpreto que demana votació 
separada o ofereix votació separada?   
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Si ellos quieren sí. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ah, bé, ara ho he entès. 
 
. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: 

Muchas gracias Dimitri, efectivamente si se nos da la oportunidad de votar los 
acuerdos por separado pues el acuerdo sexto que es el local lo votaríamos a favor y 
en el resto por lo ya explicado nos abstendríamos. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs perfecte, si hi estan d’acord ho podem fer 

així. 
 

TORN VOTACIÓ ACORDS 1r, 2n, 3r, 4t i 5è 
 
Vots a favor:     18 (PDeCAT-Demòcrates, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no 

        adscrit 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       7 (CUP-PC, C’s i PP) 
 

TORN VOTACIÓ ACORD 6è 
 
Vots a favor:     21 (PDeCAT-Demòcrates, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor 

        no adscrit 
Vots en contra:   0 
Abstencions:       4 (CUP-PC i PP) 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Agraïda de la seva presència avui al plenari, 
moltes gràcies a tota l’Associació. Continuarem treballant. 
 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 
 

23.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER RESTITUIR LA PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA DESTINADA A  LA PRIMERA INFANCIA.  
 

ATESOS 
 

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, 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 en els darrers anys, el Govern de l'Estat ha reduït el 100% del 
pressupost destinat a la primera infància (0-6 anys) i que això ha suposat que la 
Generalitat no rebi cap aportació per a cobrir les necessitats d'escolarització de les 
etapes de 0 a 3 i de 3 a 6 anys. 
 

Atès que a Catalunya, aquesta reducció del pressupost ha posat en risc la 
universalitat i gratuïtat del segon cicle d'educació infantil (3-6 anys) i la sostenibilitat 
econòmica de les escoles bressol municipals (0-3 anys). 
 

Atès que actualment les escoles bressol compleixen el decret de mínims, 
DECRET 282/2006, de 4 de juliol, on s'estableixen els principis, els objectius, les 
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competències educatives, els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels 
professionals, quant als espais i a les instal·lacions on es produeix l'acció educativa, el 
nombre màxim d'infants per unitat, el procediment d'autorització administrativa 
d'aquests centres, la participació de la comunitat educativa així com la possibilitat de 
delegar determinades competències als ajuntaments. 
 

Atès que a Sant Cugat no només acomplim sinó que en molts casos millorem 
les condicions del que estableix la normativa; que la ràtio docent/infant és superior; 
que disposem del doble de places reservades per a necessitats educatives especials 
amb personal de suport, com a garant de l'escola inclusiva; que disposem d'una 
psicòloga especialment destinada a l'acompanyament d'alumnes i famílies de les 
escoles bressol; que tenim tècniques d'educació infantil de suport durant 5 h diàries a 
l'aula; que les escoles bressol municipals tenen projectes educatius de reconeguda 
vàlua, gràcies a la professionalitat i implicació de les educadores i educadors. 
 

Atès que s'està treballant en una nova definició dels criteris que regulin les 
aportacions als ajuntaments per al sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

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 
 

Primer.- Instar al Govern de l'Estat a restituir el 100% de la partida destinada a 
garantir l'educació dels infants dels 0 als 6 anys, com a element clau del sistema 
educatiu. 
 

Segon.- Constatar que és necessari recuperar la corresponsabilitat del Govern 
de la Generalitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals. 
 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que restitueixi les aportacions per al 
sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que defineixi en el si de la 
Comissió Mixta els criteris que han de regular les aportacions del Departament 
d'Ensenyament, per al sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

Cinquè.- Comunicar l'adopció dels següents acords al Parlament de 
Catalunya, al Departament d'Ensenyament, al Congrés dels Diputats, a l'ACM i a la 
FMC. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: No m’allargaré molt perquè el títol ja diu molt. Aquesta és 
una proposta en positiu, és una proposta molt similar a la que s’ha fet anteriorment de 
demanda d’inversió en el CAR, de restabliment del punt econòmic del CAR i, per tant, 
diu bàsicament que la Generalitat és qui ha de compensar econòmicament als 
ajuntaments, però a partir del que en diríem una partida finalista que prové 
directament de l’Estat. En aquest cas, atès que el Govern de l’Estat va reduir el 100% 
del Pressupost destinat a la infància de 0 a 6 anys, doncs és casi, casi impossible que 
la Generalitat pugui assumir els costos del que seria, no la inversió, bé, sí inversió 
perquè és educació, els costos de despesa i inversió del que seria la necessitat 
d’escolaritat de 0 a 6 anys i, per tant, el que pretenem amb aquesta moció és la 
demanda d’aquesta voluntat de restabliment. Òbviament en els punts, no llegiré els 
punts dels acords, però és instar al Govern de l’Estat a que faci efectiu el pagament 
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del 100% d’allò que havia deixat de pagar a la Generalitat. Òbviament mentre no es 
faci aquesta aportació la Generalitat no podrà traslladar als ajuntaments i, per tant, es 
veuran afectats els nostres serveis bàsics d’educació sobretot l’escola bressol, de 0 a 
3, i després l’escola infantil de 3 a 6 anys. Per tant, nosaltres creiem que això és una 
qüestió de mecànica i cert és que s’han presentat esmenes, no sé en quin sentit seran 
les esmenes. Es va fer una proposta, una contraproposta de les esmenes d’ERC-
MES, no han estat contestades a dia d’avui i, per tant, esperarem a saber quina és la 
proposta final de les esmenes d’ERC-MES per dictaminar si donem suport o no hi 
donem suport.  
 

ESMENES D’ERC-MES SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 
 

- ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL ERC-MES A LA MOCIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA PER RESTITUIR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
DESTINADA A LA PRIMERA INFANCIA. 
 
ESMENA 1. ACORD SEGON  
 
Es modifica l’acord segon que queda amb el següent redactat: 
 
“Constatar que és necessari recuperar la corresponsabilitat del Govern de la 
Generalitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals quan 
l’Estat hagi restituït el 100% de la partida referenciada al primer acord.” 
 
ESMENA 2. ACORD TERCER  
 
Es modifica l’acord tercer que queda amb el següent redactat: 
 
“Instar al Govern de la Generalitat que quan l’Estat hagi restituït el 100% de la partida 
referenciada al primer acord restitueixi les aportacions per al sosteniment de les 
escoles bressol municipals.” 
 
ESMENA 3. ACORD QUART  
 
Es modifica l’acord quart que queda amb el següent redactat: 
 
“Demanar al Govern de la Generalitat que quan l’Estat hagi restituït el 100% de la 
partida referenciada al primer acord defineixi en el si de la Comissió Mixta els criteris 
que han de regular les aportacions del Departament d'Ensenyament, per al 
sosteniment de les escoles bressol municipals.” 
 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES D’ERC-MES 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc, dir que compartim la diagnosi de la moció, com no podia ser de cap altra 
manera. Els ens locals estan assumint unes despeses de finançament de les Escoles 
Bressol que són inassumibles i, per tant, és un esforç que s’està fent a la nostra ciutat 
i en moltes altres ciutats i també a la Diputació i altres ens locals. 

 
Les nostres esmenes van en la línia, justament, del que deia el Sr. Tinent 

d’Alcalde i és el fet que si no es compleix el primer dels acords, la resta d’acords 
cauen per si sols, perquè la Generalitat no és un ens que ara mateix recapti tots els 
nostres impostos, per tant, no és un ens en condicions d’ajustar la despesa i, per tant, 
no es pot fer càrrec d’aquesta despesa si l’Estat no compleix amb la seva obligació. 
Llavors, les nostres esmenes són de caire estrictament tècnic, de fet, vam aprofitar 
bona part del redactat del primer acord per incorporar-ho en els altres acords, 
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justament amb l’ànim de no desvirtuar la moció, però entenem que no podria estar-se 
exigint a la Generalitat la corresponsabilitat en el finançament del servei públic de les 
Escoles Bressol, si alhora i en aquell mateix punt aquesta corresponsabilitat no 
s’exigeix a partir del moment en que l’Estat comenci a pagar i aquesta seria la primera 
esmena que no ha estat acceptada. 

 
La segona esmena és en la mateixa línia, és a dir, que es restitueixin les 

aportacions a les Escoles Bressol, d’acord, per tant la contraproposta que se’ns feia 
era només acceptar la nostra segona esmena, que era en l’acord tercer, si no vaig 
errat. Clar, el segon acord quedaria “Constatar que és necessari recuperar la 
corresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finançament de les Escoles 
Bressol municipals” i això ho podríem acceptar, per tant, no hi hauria problema i l’altra 
també, per tant, si podem acceptar-ho quedarien, entenc, que accepten vostès la 
segona esmena.  
 

Llavors, dir, per tant, que nosaltres acceptaríem la moció i la votaríem 
favorablement, en el cas, per tant, que s’acceptés la nostra segona esmena i, per tant, 
que quedés clar que la Generalitat, la voluntat de la Generalitat, de fet, ja era assumir-
ho. I per finalitzar dir que si bé aquesta és la voluntat de la Generalitat en els darrers 
temps, també en cap cas el suport o aquesta esmena justifiquen actituds que s’han 
dut a terme en el passat per part de Governs de la Generalitat, en el sentit de derivar 
recursos que havien d’anar a l’escola bressol cap a l’escola concertada, tal i com ha 
sortit, per tant deixar-ho clar, que la nostra esmena és constatar una realitat, però en 
cap cas anava en el sentit de justificar aquest fet.  
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros, evidentemente, no podemos estar de acuerdo con esta moción. 
Entendemos que el Estado sí que cumple con sus obligaciones, sus compromisos y 
quien no está actuando bien en esta cuestión es la Generalitat, la cual destina dinero 
a otras cosas, es decir, si para la Generalitat no es prioritaria la financiación de las 
Escuelas Bressol, bueno pues allá su problema, es su problema y el de todos 
nosotros, pero es la Generalitat la que ha hecho decrecer las partidas presupuestarias 
sobre este tema y en eso estamos de acuerdo, en la corresponsabilización de lo que 
haga falta, pero también es la Generalitat la que en los años de crisis ha aumentado 
considerablemente las partidas presupuestarias para otras cosas que nada tienen que 
ver con el servicio público y estoy hablando de las embajadas, las conferencias en 
Bruselas, en financiación del Procés, en crear estructuras de Estado, bueno, etcétera, 
un largo etcétera de cosas que nada sirven para que las Escuelas Bressol pues estén 
bien financiadas. Entonces, bueno, se puede pedir lo que se pida, pero hombre! hay 
que tener un poco de coherencia y pedirlo cuando no se está dedicando más dinero, 
no se aumentan otras partidas, en sentido contrario. Se reducen estas pero se 
aumentan otras, bueno, las prioridades son estas.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Jo he de dir que amb tot això que heu fet ara aquí m’he quedat una mica 
desconcertada. Nosaltres volíem votar a favor de la moció, perquè ens sembla que 
votar a favor de que les Escoles Bressol tinguin el finançament que els toca és de 
rebut, sigui qui sigui. Sí que volíem fer, malgrat tot, un aspecte crític que ja l’ha fet el 
propi Èric i, per tant, no sé si cal insistir-hi, en el sentit de que la Generalitat 
possiblement el que podria fer és restituir aquells diners que durant el 2012 al 2014 va 
destinar a escoles concertades i, per tant, els va treure, entre altres coses, de les 
escoles bressol municipals. Voldríem recordar que això va deixar sense diners, 
concretament 81 milions d’euros, als ajuntaments en plena crisi econòmica. Per tant, 
en aquests moments els ajuntaments han d’assumir una càrrega, realment, molt i molt 
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important. I això ho diem no així en pla de crítica, perquè és un reconeixement que va 
fer el propi Departament en una carta que el passat 11 d’octubre va enviar al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya on s’admet que aquests dos anys es van realitzar 
modificacions de pressupost, de manera que la consignació econòmica inicialment 
destinada al funcionament de les escoles bressol municipals, va ser reassignada a la 
partida de concerts educatius. Per tant, aquesta jo crec que és una crítica que 
nosaltres volíem deixar constància d’aquest tema. No obstant això, evidentment 
creiem que la responsabilitat primera o última del pagament d’això és de l’Estat, és 
l’Estat qui ha de restituir aquestes condicions, però creiem que la Generalitat no pot 
defugir aquesta responsabilitat i creiem també, no parlaré d’ambaixades perquè no 
crec que ens interessi ara aquí parlar d’això, però sí que parlaré de prioritats i que 
potser les coses es poden destinar d’una manera o d’una altra, malgrat tenir aquesta 
deficiència d’aportació econòmica.  
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bien, 
antes de fijar nuestro posicionamiento y por ir liquidando temas pues nosotros no 
estamos a favor de la enmienda que ha presentado ERC-MES y que a nuestro 
entender si se incorporase lo que hace es, en el fondo, lo que bien ha explicado el Sr. 
Gómez, se acepta al final un acuerdo y por tanto el resto de la moción prácticamente 
carece de sentido y estaríamos hablando de otra moción, no de la moción presentada 
originalmente por el Partido Socialista, de la cual hubiésemos querido, Sr. Soler, votar 
separadamente, de forma separada los acuerdos y ahora le explicaré el porqué. 

 
Nuestro grupo ve con buenos ojos la moción que trae a Pleno este mes el 

Partido Socialista, aunque no es exactamente la moción que nosotros habríamos 
presentado, teniendo sobre todo en cuenta que esta problemática ya ha sido discutida 
de forma amplia en el Parlament de Catalunya. Aun así está claro que tenemos que 
apostar por financiar la educación pública entre los 0 y los 6 años. En primer lugar, 
porque debe de ser un derecho universal y también porque si sabemos ver más allá al 
final la posibilidad de una educación en estas edades fomenta la igualdad de 
oportunidades. También facilita el acceso de la mujer al mercado de trabajo, que 
todavía por desgracia no está equiparado al del hombre y de paso puede hacer que 
se eleven los índices de natalidad, índices de natalidad que tiene que intentar revertir 
el proceso de envejecimiento de la población actual, que además es estructuralmente 
poco sostenible. 

 
De todas formas, como decía al principio, no se trata exactamente de la moción 

que nosotros hubiéramos presentado y por lo tanto, le comentaba anteriormente al Sr. 
Soler, pedíamos votar de forma separada los acuerdos. En este caso, votaríamos de 
forma favorable los acuerdos segundo, tercero y quinto y nos abstendríamos en el 
primero y en el cuarto y explicaré el porqué: la razón de ello es que en estos dos 
últimos, en los cuales nos pensábamos abstener, nos genera dudas por una parte la 
financiación que recibe la Generalitat y que tenemos, yo diría que tenemos el vicio de 
intentar siempre parchear, parchear digamos la realidad, cuando creemos que la 
solución sería que la Generalitat finalmente acuda a las cumbres a las cuales se le 
invita y consigamos la financiación justa para Catalunya pero que tiene que ser un 
pack entero, no tiene que ser a nivel de hacer parches. Y por lo tanto, la financiación 
de Catalunya debe ser revisada en su conjunto y luego Catalunya que es la que tiene 
sus competencias pues administrar el dinero de la forma que considere legítimamente 
oportuna. Y por otro lado, en el acuerdo cuarto, bueno, es un acuerdo más bien 
técnico, no tenemos los elementos de juicio para saber si el procedimiento propuesto 
es el más adecuado o se puede regular de otra manera y por lo tanto, en estos dos 
acuerdos optaríamos por la abstención. De todas formas, ya finalizando, le agradezco 
al Partido Socialista que haya presentado la moción y que sabe que 
independientemente de lo que salga, compartimos el espíritu de la misma. 
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. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
per a nosaltres l’important de la moció era bàsicament el primer acord, instar, bé, el 
més important és la restitució del 100% de la partida de 0 a 6 anys, per raons òbvies, 
s’ha comentat abastament la moció. Una de les esmenes d’ERC-MES les vam veure 
raonables, malgrat que pensem, com dic, el primer acord era l’important, la restitució, 
en tot cas, no ens posa el fet que s’accepti el segon acord, no ens posa en la tessitura 
de què fer respecte a les esmenes, per tant, votarem a favor i esperem que tiri 
endavant la moció. 
 

. REGIDORA SRA. ESTHER SALAT, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PDeCAT-Demòcrates: Creiem important sempre que parlem de la crisi de 
finançament del 0-3, creiem important de posar en el relat el fet de què va ser el 
detonant i el que va posar en crisi, no només el finançament de les escoles bressol, 
sinó també la gratuïtat de l’escolarització dels 3-6, que recordem, el servei d’educació 
de Catalunya malgrat no és una etapa obligatòria el garanteix com etapa universal i 
gratuïta. En el moment en que el Ministerio de Educación aportava 162 milions per 
programes educatius a la Generalitat el 2009 i va passar el 2016, és a dir ara, amb 
dades actuals, a rebre només 3 milions, no tinguin cap mena de dubte quin és el 
causant de que ara els ajuntaments i la Diputació de Barcelona hagin d’assumir unes 
despeses que no ens corresponen. 

 
En aquest sentit, dir que donarem suport a la moció, que compartim el 100% 

dels acords, en primer lloc, instar a que es restitueixi el 100% de la partida destinada a 
Educació, també posar de manifest que en el seu dia la UNICEF també va denunciar 
que el Govern espanyol va reduir de 100 milions a zero en tan sols un any els fons 
destinats a polítiques d’infància; pel que fa al segon acord també creiem necessari 
recuperar la corresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finançament de les 
escoles bressol i, per tant, estem d’acord a instar que un cop rebin aquests fons 
restitueixin les aportacions a les escoles bressol i això necessàriament s’ha de fer en 
el si de la Comissió Mixta, que és on estem representades totes les entitats 
municipalistes. El món local, en aquest cas l’Ajuntament de Sant Cugat, és qui 
prioritza l’educació 0-3, no només amb per exemple la creació de 8 Escoles Bressol 
que tenim al nostre municipi, sinó amb apostes tan fortes i tan decidides com hem vist 
avui que és la tarifació social, per a que cap infant pugui quedar fora de l’escola 
bressol per situació econòmica.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Bé, Èric, m’estava mirant les esmenes que havíeu 
presentat, si la segona, la tercera, nosaltres acceptaríem aquesta segona esmena. 
Val? Entenem que és una mica reiteratiu, però amb la voluntat de sumar al màxim el 
que està clar que volem fer, que és restituir la partida per a les nostres escoles 
bressol, però som conscients que fins que no es restitueixi la partida que prové de 
l’Estat doncs serà difícil. Jo amb els senyors de Ciutadans els agafo aquesta votació 
per separat, jo entenc que les altres esmenes decauen, no? Entenc?  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Anem a aclarir aquest punt, Sr. Soler.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, nosaltres acceptaríem la segona esmena, la resta no, 
aleshores, a partir d’aquí, jo m’agradaria dir alguna cosa més, o aclarim el tema de les 
esmenes? 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Aclarim el punt, Sr. Gómez, té la paraula. Aclarim 
el punt de les esmenes. 
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. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: És que 
com que veig que ens estàvem aclarint i hem estat respectuosos amb els torns, però 
jo ho aclareixo. També reconec que abans m’he fet una mica un embolic amb les 
esmenes. Nosaltres retiraríem, per tant, l’esmena 1, que fa referència a l’acord segon i 
l’esmena 3, que fa referència a l’acord quart, i mantindríem viva l’esmena 2 que fa 
referència a l’acord tercer. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Acceptaríem això, Sr. Soler? 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfecte. Doncs té la paraula, Sr. Soler. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Només per contestar molt breument al Sr. Benejam, 
respecte al Partit Popular, s’han presentat algun tipus de mocions molt similars, tant a 
la Diputació de Barcelona com al Parlament de Catalunya i vostès hi han donat un 
suport, cert és que no deia específicament “fins que es rebi la partida de l’Estat”, però 
jo li diria que ja que acceptem la votació per separat de les esmenes a demanda de 
Ciutadans, doncs sigui sensible i pugui afegir-se en algun d’aquests acords, doncs 
que ho fem tots plegats. I agrair a la resta de grups el seu suport. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs procedim. En primer lloc votarem l’esmena 
presentada per part d’ERC-MES, que és una esmena a l’acord tercer.  
 

TORN DE VOTACIÓ ESMENA 2 (acord 3r) 
 
Vots a favor:    21 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i 

      regidor no adscrit) 
Vots en contra:  3 (C’s) 
Abstencions:     1 (PP) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfecte. Queda doncs aprovada i prospera 
l’esmena i aquest acord tercer, per tant, l’acord tercer ja el tenim aprovat. S’entén? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Sra. Alcaldessa, jo en aquest acord tercer volia votar en contra, no abstenció, però bé, 
com anem saltant de coses. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, no hem saltat. Un moment. Han demanat 
votació separada i a la vegada hi ha una esmena. El reglament, si ho he interpretat bé, 
em puc haver equivocat, diu que primer es voten les esmenes, per tant, primer, en 
interpretació del Reglament he fet votar l’esmena al punt tercer. 
 

. REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: Sí, 
sí, correcte. Sí jo dic això, només que volia votar en contra, però bé, si es pot fer 
constar que volia votar en contra. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Val, però ja està votat. S’ha abstingut clar. Per 
tant, ara sí que podem passar, cada punt sol? Han demanat votació separada de tots 
els punts, Sr. Blázquez? 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: No, si 
els sembla, ara hauríem de votar de forma conjunta el primer acord i el quart i l’altra 
votació seria l’acord segon i cinquè. 
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TORN DE VOTACIÓ ACORD 1r i 4t 

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

          regidor no adscrit) 
Vots en contra:   1 (PP) 
Abstencions:      3 (C’s) 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 2n i 5è 
 

(Els presents acords s’aproven per assentiment dels 25 membres electius 
presents). 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant, en definitiva s’ha aprovat la moció i els 
felicitem a tots, amb l’esmena d’ERC-MES.  
 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 
 

23.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, AMB INCORPORACIÓ 
D’ESMENES D’ERC-MES, PER RESTITUIR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
DESTINADA A LA PRIMERA INFANCIA.  
 

ATESOS 
 

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, 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 en els darrers anys, el Govern de l'Estat ha reduït el 100% del 
pressupost destinat a la primera infància (0-6 anys) i que això ha suposat que la 
Generalitat no rebi cap aportació per a cobrir les necessitats d'escolarització de les 
etapes de 0 a 3 i de 3 a 6 anys. 
 

Atès que a Catalunya, aquesta reducció del pressupost ha posat en risc la 
universalitat i gratuïtat del segon cicle d'educació infantil (3-6 anys) i la sostenibilitat 
econòmica de les escoles bressol municipals (0-3 anys). 
 

Atès que actualment les escoles bressol compleixen el decret de mínims, 
DECRET 282/2006, de 4 de juliol, on s'estableixen els principis, els objectius, les 
competències educatives, els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels 
professionals, quant als espais i a les instal·lacions on es produeix l'acció educativa, el 
nombre màxim d'infants per unitat, el procediment d'autorització administrativa 
d'aquests centres, la participació de la comunitat educativa així com la possibilitat de 
delegar determinades competències als ajuntaments. 
 

Atès que a Sant Cugat no només acomplim sinó que en molts casos millorem 
les condicions del que estableix la normativa; que la ràtio docent/infant és superior; 
que disposem del doble de places reservades per a necessitats educatives especials 
amb personal de suport, com a garant de l'escola inclusiva; que disposem d'una 
psicòloga especialment destinada a l'acompanyament d'alumnes i famílies de les 
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escoles bressol; que tenim tècniques d'educació infantil de suport durant 5 h diàries a 
l'aula; que les escoles bressol municipals tenen projectes educatius de reconeguda 
vàlua, gràcies a la professionalitat i implicació de les educadores i educadors. 
 

Atès que s'està treballant en una nova definició dels criteris que regulin les 
aportacions als ajuntaments per al sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

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 
 

Primer.- Instar al Govern de l'Estat a restituir el 100% de la partida destinada a 
garantir l'educació dels infants dels 0 als 6 anys, com a element clau del sistema 
educatiu. 
 

Segon.- Constatar que és necessari recuperar la corresponsabilitat del Govern 
de la Generalitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals. 
 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que quan l’Estat hagi restituït el 
100% de la partida referenciada al primer acord restitueixi les aportacions per al 
sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que defineixi en el si de la 
Comissió Mixta els criteris que han de regular les aportacions del Departament 
d'Ensenyament, per al sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

Cinquè.- Comunicar l'adopció dels següents acords al Parlament de 
Catalunya, al Departament d'Ensenyament, al Congrés dels Diputats, a l'ACM i a la 
FMC. 
 

24.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA 
EN RELACIÓ A PRENDRE MESURES PER MILLORAR LA CARRETERA DE 
L’ARRABASSADA.  
 

ANTECEDENTS 
 

Atès que recentment el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) de manera 
conjunta amb altres clubs d'automobilistes europeus i la col·laboració del Servei 
Català de Trànsit, la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, han fet públic l’estudi EuroRAP, que analitza els 
accidents ocorreguts a les carreteres durant el trienni 2013-2015, i revela que a 
Catalunya hi ha gairebé 2.000 quilòmetres de xarxa viària amb un alt risc de patir un 
accident greu o mortal. 
 

Atès que l'estudi EuroRAP, que es publica de forma ininterrompuda des de fa 
15 anys, assenyala que entre el 2013 i el 2015 els accidents mortals i greus a 
Catalunya van disminuir un 2,5% respecte al trienni anterior mentre que la mobilitat 
global a la carretera va augmentar en un 1,87%. 
 

Atès que l'estudi compara les xifres de sinistralitat en els sectors de la xarxa 
catalana que tenen una IMD (quantitat mitjana de vehicles que circulen per un tram al 
dia) superior a 5.000, els trams on almenys s'ha registrat un accident amb morts o 
ferits greus en els dos últims anys i els que tenen una longitud superior als 5 
quilòmetres. 
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Atès que segons aquest estudi uns 2.000 quilòmetres (dels més de 12.000 que 
té la xarxa viària catalana) presenten un alt risc de tenir un accident de trànsit greu o 
mortal. 
 

Atès que els trams de carretera amb més risc de tenir un sinistre d’aquestes 
característiques es va incrementar l’any passat del 13,4% al 17,8% fins arribar als 
1.985 quilòmetres. 
 

Atès que l’informe posa de relleu que els trams de més risc per als conductors 
es presenten sistemàticamente en vies de calçada única amb intensitat de trànsit 
mitjanes o baixes.  
 

Atès que segons aquest informe el tram de la BP-1417 entre Barcelona i Sant 
Cugat, conegut com l’Arrabassada, és el que encapçala la relació de carreteres 
catalanes on l’índex de tenir un accident de trànsit és més elevat.  
 

Atès que el tram de la BP-1417 és un tram la titularitat del qual depèn de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que portarà a 
terme plans de millora de la seguretat a diverses vies catalanes 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que, a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat, prengui les 
mesures necessàries, tals com la col·locació d’elements de separació de sentits en 
alguns trams per evitar o dificultar la invasió de la via contrària i minimitzar els xocs 
frontals i frontals-laterals, o els que s’escaigui, per tal de millorar la seguretat viària del 
tram de la carretera BP-1417, conegut com l’Arrabassada.  
 

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat que d’entre les mesures a adoptar 
per millorar la seguretat en aquesta via, contempli la de prohibir l'avançament entre 
vehicles de motor. 
 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que, a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, inclogui el tram de la BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat, 
conegut com l’Arrabassada, dins del pla de millora de la seguretat en diverses vies 
catalanes previst.  
 

Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat i al 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL PDeCAT-
Demòcrates: Bé, la moció crec que especifica una mica, el que hem volgut és recollir 
aquesta preocupació i aquesta evidència de que la Carretera de l’Arrabassada és una 
de les carreteres, segons un informe del RACC on hi ha força perillositat. Pensem que 
atès que és una carretera que utilitzen molts dels nostres ciutadans, tot i que nosaltres 
ja ho hem parlat en aquest cas amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, sí que 
pensàvem que calia donar-li aquesta força del Ple per intentar que aquesta carretera, 
sobretot al nostre tram, deixi de ser un tram on hi ha tants accidents. Sí que a Junta 
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de Portaveus va sortir algun dubte de si era Generalitat o si era Diputació, doncs dir 
que és competència de Generalitat, que el que volem és ajudar també en aquest cas 
a la Generalitat per si necessiten, suposo que ells tenen uns tècnics fantàstics, però si 
necessiten de les aportacions que el nostre propi territori, els nostres veïns que són 
qui més ho coneixen ens poden ajudar a tenir en compte diferents aspectes, ens 
agradaria col·laborar i així els ho hem fet saber i, per tant, pensem que sí que hi havia 
un tema, per exemple, que va comentar el Sr. Benejam, del tema dels avançaments i 
que, bé, els estudis tècnics hauran de dir quines són les millors solucions. El que sí 
que pensem és que si es poden evitar aquests accidents que malauradament són 
més sovint del que toca, doncs hem de prendre les mesures que corresponguin.  
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Leyendo la moción, todo 
el rato te venían, bueno, primero porque estaban en la moción los datos de las 
estadísticas, te venían datos estadísticos que has leído en otros lados, las miles de 
horas de conversación o datos empíricos que te permiten saber que la Arrabasada es 
una carretera peligrosa, la ubicación de los quitamiedos, que siguen siendo un 
reclamo de los motoristas, que muchas veces provocan más accidentes de los que 
evitan y provocan más mutilaciones. Gracias al señor del PP por hacernos este matiz. 
Y también que no sólo que es una carretera que muchas veces hay gente que le da la 
vena Fernando Alonso, y quieren hacer verdaderos rallies, sino que también está poco 
vallada, hay cruces constantes de animales y hay cruces constantes de animalistas 
rescatando animales. Entonces, todo esto sumado da que es una carretera bastante 
peligrosa y lo conforman los datos, con lo cual cuando se vió la moción, un acuerdo 
total y el voto será favorable. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros no estamos a favor de esta moción porque nosotros entendemos que la 
carretera de la Arrabassada es una carretera pues que exige un nivel de atención 
superior a otras carreteras, autopistas o a otras carreteras comarcales, o locales, pero 
no es que sea una carretera peligrosa, sí que es verdad que el índice de accidentes 
es superior al de otras carreteras, pero nuestra opinión, los accidentes en muchas de 
las ocasiones se producen por la mala praxis de los conductores, es decir, hay gente 
que corre más de lo que tiene que correr y que se salta los límites de velocidad, hay 
gente que adelanta donde no tiene que adelantar, en zonas donde está prohibido ya 
adelanta, y hay gente que se distrae, hay gente que conduce, sobre todo, los 
accidentes, muchísimos ocurren en los días en los que ha llovido o está lloviendo, lo 
cual indica que la carretera no es que sea peligrosa es que es peligrosa la forma de 
conducir de la gente, porque en vez de reducir la marcha en los días de lluvia pues lo 
que hacen es conducir igual. Y bueno, yo creo que esto es una falta de concienciación 
de la gente a la hora de respetar las normas y a la hora de respetar los buenos usos 
en la conducción. Estamos de acuerdo en que hay que mejorar muchos tramos de la 
Arrabassada, hay tramos que son demasiado estrechos y hay gente que tiene 
tendencia a tirarse hacia un lado cuando viene otro coche en el sentido contrario, 
aunque no vayan a chocar, pero simplemente por el hecho de evitar la colisión o el 
efecto que puede tener la colisión, pues tocan con el guarda raíl que hay a los lados. 
Es verdad también que hay que mejorar, lo que decía Dimitri, porque provoca 
mutilaciones, los guarda raíles de los lados, las protecciones laterales de la carretera, 
porque a los motoristas, especialmente, les provoca mutilaciones y es verdad, eso es 
verdad y está constatado y hay sistemas alternativos a esos que no provocan este tipo 
de lesiones cuando un motorista se cae y va rodando por el suelo hasta un guarda rail 
que actúa, a veces, como una sierra y también hay que arreglar otras cosas como los 
accesos a la Arrabassada, porque el problema de los accesos sí que es grave y 
desde hace muchos años. Hay accesos a la Arrabassada que no tienen visibilidad, 
que están justo al lado de una curva y que es imposible saber, aunque tú vayas a ir en 
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el lado contrario, si va a venir un coche por aquel lado o no, que va a tener que frenar 
casi en seco para no colisionar contigo. Bueno, estas cosas son las que hay que 
arreglar, pero entendemos que, por ejemplo, una de las cosas que dice aquí que 
habría que tomar es encaminar un estudio hacia la prohibición del adelantamiento en 
la carretera de la Arrabassada, cosa que nosotros no entendemos que sea correcta. 
Entendemos que se puede adelantar donde hay que adelantar y que no se puede 
donde no hay que adelantar y esto lo elaboran o lo estudian los técnicos que ya lo 
deben haber estudiado en multitud de ocasiones en la Arrabassada puesto que es una 
carretera que existe hace muchísimos años y que se ha evaluado muchas veces.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, nosaltres donarem suport a aquesta moció, encara que no entenem molt bé 
per què això ha de tenir un format de moció, quan hauria de ser una gestió feta d’ofici 
pel propi equip de govern, però bé, si ha de tenir format de moció doncs l’aprovarem 
amb il·lusió. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Una intervenció curta, el company del Partit Popular m’ha plantejat una 
sensació intel·lectual sobre què és una carretera perillosa. Clar, una carretera perillosa 
pot ser, si fem un estudi qualitatiu amb tota la gent que baixa i fem una exposició, i 
l’altra, mitjançant un quantitatiu que seria els accidents, els sinistres, que és l’única 
cosa que seria més o menys. Resulta que és la carretera amb més sinistres de 
Catalunya i, per tant, clar, qualificar si és perillosa o no, la carretera quan no passen 
cotxes no és perillosa, amb això estic d’acord amb vostè, per tant, el problema és 
quan passen cotxes i llavors quan passen cotxes passen les coses que vostè ha dit i 
també poden passar altres coses, com que hi ha algunes corbes peraltades malament 
o altres, l’entrada, per exemple, a les Planes i alguna cosa més. Per tant, nosaltres li 
donarem suport, també val a dir que com saben els companys de Convergència, 
aquests aspectes ja se n’ha parlat a la Comissió de Territori, de Seguretat Viària del 
Parlament de Catalunya, per tant, el que fem és una empenta més i, per tant, 
considerem positiu i, per tant, també, sobretot pel 40% dels accidentats són 
motoristes, amb els fets conseqüents que tenen. En tot cas, considerem una proposta 
positiva i entre tots, suposo, amb la Generalitat ho farem millor. 
 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Sí, 
nosaltres també donarem suport a aquesta moció, que la trobem ben trobada, potser 
coincideixo una mica amb el que ha dit la Sra. Casamitjana de que si vostès al cap i a 
la fi estan a l’Ajuntament i estan també a la Generalitat, doncs en aquest cas no 
correspondria potser portar-la a Ple, però vaja, si vostès consideren que això li pot 
donar més força i que després pot tenir un nivell de negociació que al final redundi en 
el benestar de Sant Cugat, doncs perfecte, i obtindran el nostre suport. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Bé, nosaltres també votarem a favor, entenem les raons que expliquen la moció  i no 
hi ha res que ens impedeixi donar-hi suport, el que també ens crida l’atenció és el fet 
que sigui en format moció. De fet, hem arribat a pensar que tenien algun problema 
amb la Conselleria de Territori i Seguretat. Fixi’s, anava a demanar fins i tot, que els 
enviàvem missatges i no els contestaven, com a nosaltres ens passa de vegades i 
que al final s’han vist obligats a fer una moció. Clar, jo dic, li puc assegurar que és 
d’aquelles mocions que no calia que arribessin a ser una moció, perquè ja hi comptem 
amb el suport i el sentit comú del que en si mateix ja aporta la moció. I en tot cas, per 
acabar una mica com deia la Roser, primer l’hem de raonar per després poder-la 
aprovar.  
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. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Doncs el nostre grup sí que la troba pertinent, perquè a 
més en el passat mandat ja vàrem instar una moció que era molt similar, no en aquest 
cas, sinó que era demanar la titularitat per part de l’Ajuntament d’aquelles vies 
interurbanes que passessin pel nostre municipi. Hi havia aquesta, hi havia la carretera 
de Rubí al Papiol, de Rubí a Sant Quirze, diferents trams d’algunes vies que eren 
titularitat de la Generalitat i havíem demanat precisament per això, i ho fèiem en el 
sentit de tenir la possibilitat de poder intervenir de manera directa sobre les carreteres 
i arranjar-les. Si en aquest cas entenem, des del nostre grup municipal, que es porta a 
Ple, és perquè és que el Ple, en ple, hi doni suport i tingui més força a l’hora de 
presentar-se davant de la Generalitat. Moltes vegades les negociacions es fan de 
manera bilateral, des de l’Ajuntament amb les Conselleries, però si es creu oportú i 
que en aquest cas sigui la totalitat del plenari que doni força a l’arranjament de 
l’Arrabassada, doncs ho trobem oportú. No fa falta dir que l’Arrabassada és una de les 
carreteres més perilloses que tenim a la província de Barcelona, on es produeixen 
més accidents, tant de motos com de cotxes, que a més està titllada tant pels 
informes del RACC com d’altres institucions com una de les principals vies perilloses, 
que a més tenim un ponderant important com són els senglars, ja no només la 
conducció sinó el paviment i, per tant, entenem que aquesta moció, apart de gaudir 
del nostre suport i del nostre vot favorable, doncs té tot el sentit de ser-hi. Ja està. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL PDeCAT-
Demòcrates: Sí, doncs agrair-los a tots el seu vot favorable. Jo a vegades també em 
pregunto per què presenten vostès mocions i no ho dic. Vostès sempre em diuen 
“tenim dret”, nosaltres també. Ens ha semblat que era per donar més força i 
aconseguir això. Moltes gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Sr. Benejam, digui. No es discuteixi amb 
el Sr. Villaseñor. No cal. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
No, no. Vaig a demanar vot separat de l’acord segon només, la resta pot ser en bloc. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Acord segon, vot separat? Doncs molt bé. 
Suposo que no hi ha inconvenient. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: I al 
Sr. Villaseñor, dir-li que precisament, perquè el 40% dels accidents són de motos, i jo 
sóc usuari habitual d’aquesta carretera, veig moltes motos que condueixen bastant 
malament i que fan avançaments on no es pot avançar i per això tenim el ràtio 
d’accidents que tenim. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Evitem discussions de trànsit, que saben que són 
molt complexes. Sra. Paraira, tanqui torn, si us plau. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL PDeCAT-
Demòcrates: Sí, Sr. Benejam, abans al principi de la moció he comentat, 
precisament, aquest punt que vostè va comentar a la Junta de Portaveus i aquí 
nosaltres no dèiem que es prohibeixi, dèiem, si calia, doncs fixar-se en aquest punt, 
precisament pel que vostè ha dit de trams més estrets i per a garantir la seguretat. A 
molts trams de Barcelona està prohibit avançar i no hi ha tants accidents, però 
nosaltres no és que diguem s’ha de prohibir perquè sí, sense prendre altres mesures, 
sinó que els estudis ens diguin quina és la millor solució. Penso que potser s’ho podria 
replantejar, no som partidaris d’anar prohibint perquè sí ni això, però en l’estudi diem 
que a veure si es contempla en algun tram o a on es podrien evitar aquests accidents. 
Volen que afegim “s’estudiï”? 
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. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 

Sra. Paraira, jo el que llegeixo aquí és “Instar al Govern de la Generalitat que d’entre 
les mesures a adoptar per la millora de la seguretat en aquesta via contempli la de 
prohibir l’avançament entre vehicles de motor”. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL PDeCAT-
Demòcrates: S’estudiï? 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: No 
diu que s’estudiï. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL PDeCAT-
Demòcrates: La poso si vol que ho canviem. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Esmena in voce. 
 

. REGIDOR SR. ALVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Esmena in voce? Jo si és en els trams... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ho diem perquè sigui institucional. 
 

. TINENT D’ALCALDE, SRA. CRISTINA PARAIRA, EN NOM DEL PDeCAT-
Demòcrates: Bé, no es pot, és igual, no vol. No es pot in voce. Ja està, és igual. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ho diem perquè sigui institucional. Era per fer-la 
institucional. és igual, no passa res. Votarem, per tant, separadament. Votem els 
acords primer, tercer i quart i separadament l’acord segon. 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 1r, 3r i 4t 
 

(Els presents acords foren aprovats per assentiment dels 25 membres 
electius presents). 
 

TORN DE VOTACIÓ ACORD 2n 
 
Vots a favor:    24 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, C’s, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC 

       i regidor no adscrit) 
Vots en contra:  1 (PP) 
Abstencions:      0  
 

25.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A 
RECLAMAR L’ALLIBERAMENT INMEDIAT DE LEOPOLDO LÓPEZ. 
 

Les manifestacions convocades l’any 2014 a Caracas, van acabar amb la vida 
de 43 manifestants, més de 300 ferits i amb l’empresonament de l’opositor Leopoldo 
López, que va ser acusat de dirigir les protestes que promovien la sortida del president 
Nicolàs Maduro. 
 

El passat 18 de febrer es compleixen tres anys del tancament de Leopoldo 
López a la presó militar de Ramo Verde. 
 

El passat 16 de febrer el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), va ratificar la seva 
condemna a gairebé 14 anys de presó. L’executiu es nega a aplicar la Llei d’Amnistia 
aprovada pel Parlament, i la Mesa de Diàleg va fracassar per la negativa a complir els 
acords assolits. 
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Les persecucions polítiques exercides per part del govern de Nicolás Maduro 

sobre els representants polítics opositors suposen una violació dels drets humans 
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans, al Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics, i una manca de respecte a la Constitució veneçolana i a la resta de 
mecanismes constitucionals. 
 

Atès que el Parlament Europeu ha demanat al Govern veneçolà que respecti 
els mecanismes legals relatius a la convocatòria d’un referèndum revocatori del 
President del país abans que acabi el 2017. 
 

Atès que els expresidents del Govern espanyol Felipe González i Jose Maria 
Aznar van demanar el passat 16 de febrer l’aplicació de la Carta Democràtica de la 
OEA davant el deteriorament de l’Estat de Dret provocat per Nicolàs Maduro. 
 

Atès els darrers pronunciaments institucionals i convocatòries, com la d’aquest 
cap de setmana a Madrid demanant la llibertat de l’opositor Leopoldo López. 
 

Per tot això, el Grup municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
1r.- Reclamar l’alliberament immediat del dirigent de l’oposició veneçolana i 

líder de Voluntat Popular, Leopoldo López, així com de la resta de persones 
empresonades per participar en actes de protesta política, pacífica i democràtica. 
 

2n.- Subscriure i recolzar les campanyes, declaracions i comunicats nacionals i 
internacionals que promoguin el respecte a la Llei, la informació fidedigna i veraç, així 
com el ple respecte dels drets humans. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Bueno, agradecer hoy aquí la presencia, que ya han intervenido anteriormente, a la 
Sra. Laura Rojas, expresidenta de ASOCAVEN, Asociación Catalana Venezolana, 
presidenta emérita de la Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya y 
miembro permanente del Consell de Ciutat del Ayuntamiento de Barcelona y al Sr. 
Eduardo Martínez, expresidente de ASOCAVEN, coordinador actualmente de la 
Alianza por la Libertad de Venezuela. Gracias por haber venido y por haber 
intervenido anteriormente en el Pleno, como lo han hecho. Esta moción va en el 
sentido de tratar el tema de Leopoldo López, encarcelado como saben por la dictadura 
de Maduro, nosotros lo consideramos una dictadura, pues por toda la trayectoria que 
lleva y con los hechos que están sucediendo estos últimos días pues nos reafirmamos 
en la presentación de esta moción que presentamos hace ya pues prácticamente tres 
semanas, pero en estas tres semanas los acontecimientos han ido a peor, todavía, 
con estas 23 muertes que ha mencionado usted antes, en estos últimos días de 
manifestaciones pacíficas que ha habido por la ciudad, muertos, sin duda, gratuitos, 
personas que se manifestaban sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de 
coacción a los poderes del Estado, de manera totalmente pacífica y que han resultado 
muertos por heridas de bala, que bueno, ya se sabe de dónde pueden venir. Estamos 
dudando si algunos grupos van a votar en contra de esta moción o no van a votar a 
favor, esperemos que lo haga todo el mundo a favor y pueda devenir institucional. El 
objetivo no es otro que exigir la libertad inmediata de Leopoldo López, que a día de 
hoy está encarcelado en su país y según las últimas noticias sin poder ver ni siquiera 
a sus familiares porque no les dejan entrar a verle, en ningún momento, por sus ideas 
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políticas, unas ideas contrarias a la dictadura Comunista que estos últimos días 
hemos visto cuál es su forma de gobernar. Esta moción no pretende tan siquiera 
condenar el nefasto sistema Comunista que tanta precariedad y miseria está dejando 
en uno de los países con más riqueza natural del mundo, sino el cese inmediato de lo 
que a todas luces constituye una violación de Derechos Fundamentales. Entendemos 
que algunas formaciones no se sientan cómodas con esta moción, pero no 
entendemos que consientan que la afinidad de su ideología justifique la falta de 
valores democráticos que vive Venezuela y luego se sienten tranquilamente en este 
Pleno a exigir según qué supuestos derechos. Esto afecta incluso, y lo quiero 
mencionar expresamente, a los ciudadanos catalanes que residen en Venezuela, 
incluso en Venezuela está el Cercle Català de Venezuela, que aúna a las personas 
catalanas que viven allí y que muchos de ellos lo están pasando muy mal, los que 
continúan residiendo allí y otros ya han vuelto aquí pues por precisamente pasarlo tan 
mal y renunciar, incluso, a muchas de sus propiedades que tenían allí pues por 
diversas causas. Por todo ello, pedimos el voto a favor de todos los grupos en esta 
moción.  
 

TORN DE POSICIONAMENT 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: A ver, yo la verdad 
hubiera apreciado que se hubiera traído aquí una moción por el reencuentro de 
Venezuela, por la vuelta a la normalidad, por no sé, nos pasa en Ecuador, porque el 
CN deje de ser un aparato del sistema, por ejemplo. Hubiera apreciado más eso de 
verdad. Inclusive tengo muchos amigos venezolanos, de lado y lado, y gente que hace 
política también gente de Venezuela, veo de lado y lado, pero nos la ponen 
verdaderamente difícil, porque nos traes una moción sobre Leopoldo López. ¿Qué 
pasa? Que Leopoldo López en un momento, cuando comencé a leer la moción me 
pregunté, ¿Bueno pero por qué está preso este señor? Porque por ejemplo cuando tú 
metes preso a una persona en cualquier país del mundo medianamente que tenga un 
sistema judicial todavía, nunca te van a decir “oye, vas preso por presidio político”, 
siempre hay una justificación o un apartado legal por el cual está presa esta persona. 
En el caso de España suele pasar mucho. La cantidad de presos que están presos, 
valga la redundancia, en Guantánamo, están presos por terrorismo, siempre hay un 
adjetivo, siempre hay un delito que se le asume a la persona, nunca va por sus ideas. 
Y aquí hago un paréntesis, claro me sorprendió ver a Leopoldo López diciendo que 
considera a Pinochet un demócrata. ¡Pinochet, Pinochet! ¿El que violaba niñas? ¿El 
que les secuestraba el vientre a sus hijos y los vendían? ¿Ese Pinochet? Entonces yo 
digo, cuando claro veo Leopoldo López considera a Pinochet un demócrata a mí se 
me vino el mundo abajo ¿Por qué? Porque yo tengo amigos que están en sillas de 
ruedas de Venezuela, venezolanos, de lado y lado, y claro, ver que Leopoldo López, 
para comenzar considera a Pinochet una persona demócrata, en ese momento no 
sabía qué pensar. Después lo que hice fue lo siguiente, es bueno, vamos a ver porqué 
está preso este señor o por lo menos qué le adjudican que está preso. Y es que el 
delito que le asumen es de asociación para delinquir, instigación pública y 
determinador en los delitos de incendio y daños. ¿Y por qué le pusieron estos delitos, 
o sea por qué sucede? Que hubo una revuelta, que fue la que él llamó, a lo mejor, yo 
espero siempre que él haya llamado en torno a la paz, pero él llamó a la revuelta, sus 
grupos llamaron a la revuelta y le prendieron fuego al Ministerio de la Vivienda de 
Venezuela, en los bajos del Ministerio de la Vivienda había una guardería con 60 
niños. Entonces, cuando me enteré de esta situación, yo dije, mira, si el día que 
ustedes mañana traen algo por la reconciliación en Venezuela, traen algo porque haya 
despolitización de los estamentos del Estado, con todo gusto, perdón, despolitización 
del CNE y de todo esto, con todo gusto, pero claro, estos delitos que les están 
adjudicando son gravísimos, entonces por eso el voto será en contra porque aparte yo 
creo como Ayuntamiento de Sant Cugat injerir en una situación tan grave y sin tener 
mayor conocimiento de lo que está pasando sería un gravísimo error.  
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. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 

Bé, nosaltres no ens agrada evidentment que qualsevol persona estigui presa per fer 
política, però com deia ara el regidor no adscrit sembla que Leopoldo López esta 
condemnat per organitzar un cop d’Estat, gairebé. Nosaltres votarem en contra 
d’aquesta moció, bàsicament perquè estem fins al capdamunt del tema de Venezuela, 
com si no hi hagués més conflictes mundials que ens afectin o dels que com a país en 
fóssim directament responsables. El bucle de la caverna amb la situació política 
veneçolana és molt pesada. No ens portin aquí el debat de Venezuela, Sr. Benejam, 
quan els Drets Humans i la Democràcia no s’han d’utilitzar com arma per atacar 
només allò que no ens agrada. La preocupació del seu partit vers els Drets Humans a 
Venezuela no va impedir que el Govern del PP enviés material antidisturbis i 
armament al Govern de Nicolas Maduro l’any 2014, després de les manifestacions de 
l’oposició. Aràbia Saudita, governat per un Règim dictatorial islamista i el país amb el 
qual la Casa Reial hi manté una relació d’amistat molt propera, el seu partit no li ha 
exigit mai respecte pels Drets Humans, ni que es deixi a l’oposició actuar amb llibertat. 
Com tothom sap, que no està permesa l’oposició a Aràbia Saudita. Com va dir el Sr. 
Pedro Morenés, en ser qüestionat sobre les relacions amb aquest país, “cada país 
busca la millor manera de proveir el benestar als seus ciutadans”. En el cas d’Aràbia 
Saudita, la manera la qual el règim islamista procura el benestar dels seus ciutadans 
s’assembla molt al de l’ISIS. Serveixi com a exemple el cas del blogger Raif Badawi, 
condemnat per rebre 1.000 fuetades per insultar l’Islam o el de la decapitació pública 
amb una espassa a una dona birmana. La política sobre els Drets Humans del PP 
sempre ha estat sotmesa a un bé superior, ja sigui estratègic, polític o econòmic. Per 
definir la hipocresia del PP en aquesta matèria caldria recórrer a la cèlebre frase de 
Roosevelt, sobre el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, “sí, és un fill de puta, 
sí, però és el nostre fill de puta”. Nosaltres no votarem a favor de la seva hipocresia. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: En 
primer lloc, volia saludar-los, bones tardes i benvinguts. Jo repetiré algun dels 
arguments que m’han precedit, òbviament no els del PP, però prefereixo fer-ho i així 
cenyir-me exactament al que tenia preparat perquè a mi em sembla que val prou la 
pena ser ajustats amb les expressions que utilitzarem. 

 
Simplement començar dient que evidentment aquí tots utilitzem la nostra 

ideologia el que ens porta a prendre decisions polítiques, exactament igual que al PP 
la seva ideologia avui l’ha portat a presentar aquesta moció en el Ple de Sant Cugat i 
aquesta ideologia l’ha portat a presentar una moció que és un clar exemple del 
paternalisme amb el que tracta Espanya sempre la seva estimada, quan l’interessa, 
Amèrica Llatina. En el seu dia la va conquerir i civilitzar, exterminant una bona part de 
la seva població indígena, avui l’ha de rescatar dels seus règims polítics, encara que 
hagin estat escollits democràticament a les urnes. És la supèrbia amb la que tracten 
els imperis a les seves colònies. Això ja ho he dit en altres ocasions i de fet ja ho hem 
dit en aquest grup en aquest Ple també, a Catalunya ja sabem què vol dir, és el mateix 
que quan el President del Govern espanyol ve aquí al país i ens promet “el oro y el 
moro” en inversions, o és el mateix quan la Vicepresidenta del Govern del PP ve per 
Sant Jordi i vol regalar un llibre d’Història d’Espanya al Govern català, però d’Història 
de la de veritat, no de la que ensenyen a les escoles o quan diu que demanarà que 
Sant Jordi sigui Patrimoni Immaterial de la UNESCO, com si la festa de Sant Jordi que 
fa anys que fa Catalunya l’haguessin d’avalar d’alguna manera de part de la Metròpoli. 
Diria que també, més aviat respon aquesta moció al complex d’inferioritat que 
Espanya ha tingut a nivell internacional, la falta del seu reconeixement a fora l’ha de 
compensar fent polítiques de substitució a l’Amèrica Llatina per així sentir-se 
importants a l’exterior. Suposo que aquest mateix complex és el que va fer que 
l’expresident Aznar es posés al costat dels Estats Units a jugar a destrossar règims i 
basant-se en una mentida va portar Espanya a una guerra, de la que per cert, no 
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només no se n’ha disculpat sinó que a sobre encara se’n vanagloria fent-se el 
milhomes. Això se’n diu defensar els Drets Humans! Un President espanyol que va 
estar molts anys a la seva presidència amb males relacions amb la seva Amèrica 
Llatina, a la que ara vol rescatar oposant-se a un règim democràtic. Com és que 
llavors no van sortir a denunciar la interminable llista d’ingerències dels Estats Units a 
Centre Amèrica fent caure governs i imposant dictadors com si fossin titelles ballant al 
seu gust? Per cert, on són el PP, el PSOE i Ciutadans quan Espanya li ven armes a 
un dels països del món, l’Aràbia Saudita, a on més es vulneren els Drets Humans, 
perquè governa una Monarquia Absolutista que lapida les dones adúlteres i condemna 
a mort els homosexuals. De fet, el Rei Felip VI, el seu Rei, intima amb la monarquia 
saudita avalant d’aquesta manera les guerres més crues i sagnants com ara la del 
Iemen. Quan faran una moció sobre l’Aràbia Saudita, senyor Benejam? Venezuela, a 
dia d’avui, ocupa el número 109 en l’índex de qualitat democràtica dels països del 
món, molt per sota de l’Aràbia Saudita, però també de la Xina o Rússia i, en canvi, 
amb aquests miren cap a l’altra banda perquè hi tenen d’altres interessos. Està clar 
que vostès defensen la Democràcia quan els interessa. Aquesta fal·lera que tenen 
habitual per defensar la sacrosanta Constitució espanyola, la deixen a casa quan la 
Constitució és d’un altre país? El gran respecte als Tribunals de Justícia no compta 
quan són Tribunals veneçolans? I parlant de Tribunals, i de rànquings, Espanya és el 
segon país de la Unió Europea amb percepció de menys independència judicial i es 
plantegen qüestionar la dels altres països? És allò de veure la palla a l’ull aliè i en 
canvi no veure la biga que tens al teu ull. L’any 2002 l’oposició veneçolana va 
organitzar un cop d’Estat militar contra el President constitucional de Venezuela, Hugo 
Chávez, que després de pressions internacionals i de no reconèixer el Govern 
colpista, Chávez va tornar a la Presidència. Aquesta moció s’oblida de moltes coses, 
de moltes condemnes, molts règims polítics que acabo de dir i, en canvi, s’esforça en 
exaltar algú com Leopoldo López, que va representar ser part d’aquesta oposició 
colpista més totes les altres acusacions judicials i condemnes, entre altres coses 
corrupció i malversació, als quals vostès s’ha oblidat de dir en aquesta moció. Aquesta 
moció es refereix només a Leopoldo López, nosaltres a l’hora de condemnar la 
vulneració dels Drets Humans i de respectar que es faci pau.... 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha d’acabar. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Que es faci a tots els països del món sempre hi serem al costat.  
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Ante todo 
aclarar que nuestro Grupo municipal no estamos a favor de votar este tipo de 
mociones que no tienen ninguna competencia en el Pleno, pero sin embargo, bueno, 
nos hemos preparado la moción realmente hablando, porque en la ciudad de Sant 
Cugat tenemos centenares de venezolanos y basta con darse una vuelta por la ciudad 
para ver que efectivamente es así, gentes que se nos han acercado a nosotros, que 
nos han explicado realmente los problemas. Con ellos hemos tenido la suerte de 
hablar para preparar un poco esta moción y conocer la realidad de su país, como así 
hizo nuestro Presidente hace escasamente un año, que se reunió, precisamente con 
su visita a Caracas y bueno, pues hablando con ellos cuentan cosas muy curiosas que 
aquí realmente a mí me han descolocado. Me dicen “no hay dinero para importar 
comida ni medicinas, ya que la única actividad en la que se ha centrado el Gobierno 
es la actividad de extracción del petróleo, en el seno del régimen hay división entre 
civiles y militares, las decisiones se toman en Cuba, que sustenta colectivos armados 
por el régimen y las milicias paramilitares que de momento defienden a Maduro, hasta 
que el hambre les vacíe los estómagos. Un país muy democrático Sra. Ingla. Los 
juicios a los sobrinos presidenciales han desnudado el régimen como anarco, y saben 
que apenas dejen el poder, terminarán en la cárcel de pasado el falso Gobierno de 
izquierdas a una anarcodictadura cruel y represiva. No existen medios de 
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comunicación independientes que informen de lo que sucede ya que la censura es 
brutal, mientras se gastan millones en embajadas en el exterior -me suena de algo- 
para la propaganda positiva del régimen, cuando los niños se mueren de hambre o 
por falta de medicamentos en el hospital. Vecina de Maracay me dice “hay apagones 
de luz casi todos los días, tengo agua racionada porque se ha estropeado la bomba 
hace meses y el Gobierno, el municipal, no tiene dinero para reponerla. Hay hurtos, 
que no cesan, cada día, en los hospitales no hay antibióticos ni tratamientos para 
enfermedades crónicas, la gente muere a diario. Aquí no hay Estado de Derecho y si 
te detienen, en cualquier caso, violan todos los procedimientos o simplemente te 
dejan en manos de los Tribunales militares, que es donde mandan los 
narcogenerales, para poder dejarlos presos. La tortura es habitual”. ¿Cómo podemos 
ayudar a los ciudadanos de Venezuela, cómo podemos ayudar a los venezolanos? 
Precisamente es aquí donde entra parte de la moción. Las leyes promovidas por la 
Asamblea Nacional, elegida democráticamente y con el apoyo del 80% de los 
ciudadanos, no son respetadas por el régimen, el régimen de Maduro, los líderes de la 
oposición son apresados e incomunicados, el Consejo Nacional Electoral no avala las 
mínimas garantías democráticas para que se refrende la voluntad del pueblo 
venezolano. Por ello, es de cajón denunciar en sitios como este, en Plenos 
municipales como este, la situación de Venezuela, y solicitar que todos sus 
representantes políticos, empezando por Leopoldo López, no sean represaliados y 
puedan garantizarse unas elecciones democráticas con unos medios más inmediatos 
facilitar un corredor de ayuda humanitaria que suministre alimentos y medicamentos a 
la ciudadanía. Por eso votaremos a favor de la libertad de Leopoldo López y 
utilizaremos todos los medios a nuestra disposición para hacer eco de esta iniciativa.  
 

. REGIDOR SR. IGNASI BEA, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: Bé, 
aquesta moció pensem que és una víctima de la guerra de la desinformació i 
manipulació que patim amb Venezuela. Ara estava mirant una foto, quan el Sr. Albert 
Rivera va arribar a Caracas i va dir que no hi havia llibertat he comptat com a mínim 
15 mitjans opositors que el van entrevistar amb total normalitat, com és normal i ha de 
seguir sent normal. Nosaltres ens oposem al empresonament de qualsevol persona 
per les seves idees polítiques, el què passa és que faré una acotació primer, però és 
que no estem parlant d’això, avui no estem parlant d’empresonar a ningú per les 
seves idees polítiques. Em sobta, això ho han dit altres companys, però l’interès per 
Venezuela, no discutiré sobre dictadura Comunista i tot això, no crec que el Ple de 
Sant Cugat sigui el lloc per discutir segons quines coses, però clar, amb Colòmbia, no, 
no, en els últims 14 mesos a Colòmbia hi ha hagut 120 líders socials, defensors dels 
Drets Humans, que han sigut assassinats i ningú diu res. Em semblaria molt bé que 
portin la moció i en parlarem. I com han dit altres companys, la tolerància cap a 
dictadures amb un agreujant, que és que amb diners públics es paga la representació 
estatal a llocs que només beneficien a empreses privades i, en canvi, a l’Aràbia 
Saudita hi anem, tot el Golf Pèrsic hi anem, és igual, amb Guinea Equatorial, que és 
una dictadura brutal hi anem i no passa res i aquí ningú, vostès, negocien amb 
aquesta gent, s’asseuen a sopar amb ells, fan copes amb aquesta gent, els seus, 
exactament, amb els diners de tots, amb els diners, amb els impostos que pago jo 
vostès se’n van a parlar amb dictadors. Per tant, és molt curiós uns dictadors sí i un 
altre lloc on es fan eleccions, Chávez va fer moltes, moltes eleccions, inclús 
referèndums revocatoris, que va guanyar sempre. Quin dictador més estrany? En tot 
cas, avui parlem de Leopoldo López. Jo, miri, no ho dic jo, ni ho diu la propaganda 
comunista, no llegeixo el PRAVDA per informar-me d’aquestes coses, però estem 
parlant d’un colpista contrastat. Hi ha imatges on ell, se’l veu a ell segrestant un 
Ministre el 2002 i dient que ho està fent. Surt ell! És que després li passaré el vídeo, i 
no sóc jo qui ho diu, ho diu ell mateix. I un altre vídeo on ell surt i fa una convocatòria 
als estudiants a organitzar-se de manera textual diu “no pacífica contra aquesta gent”, 
ho diu ell, no sóc jo, tinc el vídeo aquí, després li passo. Un corrupte contrastat, 
inhabilitat en dues ocasions anteriorment per conflictes d’interessos i després per 
desviació de fons públics quan era alcalde de Chacao. Colpista contrastat i reincident, 
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corrupte i el responsable ideològic d’unes protestes. Mirin, saben què passa? No em 
posaré a opinar de Venezuela perquè segur que hi ha moltes coses que desconec, 
moltes coses que desconec i hi ha un conflicte i sé que hi ha gent que ho passa 
malament. No em penso posar a la boca algunes coses de les quals no estic 
totalment segur. El que sí que sé són les imatges que he vist i he vist al Sr. Leopoldo 
López fent aquestes coses i també he vist opositors pacífics disparant contra la 
Policia, he vist com han cremat el Tribunal Superior de Justícia, he vist moltes coses i 
he vist altres coses de l’altra banda, però clar, aquí els mitjans ens diuen unes coses i 
no ens diuen les altres. Jo ho he vist això i he vist acaparant, amagant, grans 
empresaris, acaparant menjar per després poder fer fotos i després mitjans d’aquí que 
posen fotos de supermercats buits i després es descobreix que és un supermercat 
d’Estats Units. Per exemple. Això està demostrat també. O sigui, no volia entrar en el 
debat però clar, és que porten que demanem la llibertat d’un colpista, que ho diu ell 
que és colpista. Després passaré el vídeo per a que tothom ho pugui veure. En tot 
cas, hi ha una cosa, per si tingués algun dubte, que no el tenim, però la moció també 
es fa com diu “atès que els expresidents del Govern espanyol, Felipe González i 
Josep Maria Aznar, van demanar davant el deteriorament de l’Estat de Dret...” Clar 
home! Una cosa, el GAL i els de la Guerra d’Irak, saben o no, quin Estat de Dret? 
Quin Estat de Dret? El que va sortir i va enganyar a la població dient que assegurava 
que hi havia armes de destrucció massiva i va portar la guerra, va enviar a joves 
espanyols a morir en un país que no sabien ni on era i el va destrossar. Home per 
favor! En tot cas, nosaltres no demanarem llibertat per colpistes i gent que crida a la 
violència per la tele cada cop que poden.  
 

. TINENT D’ALCALDE, SR. PERE SOLER, PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí, saludar a la gent que ens està escoltant encara a 
aquestes hores. És evident que no es pot desvincular el que s’està demanant avui en 
el Ple, que és la llibertat de Leopoldo López, no es pot desvincular de tot l’entorn, de 
quina és la situació econòmica, de quina és la situació que viu Venezuela, i des de 
quin punt de vista es miren les coses. Des de l’altra banda del “charco”, les coses es 
veuen d’una manera, i suposo que les informacions que arriben per una banda i per 
l’altra doncs són distorsionades, o si més no, difereixen i, per tant, hem vist aquí dues 
versions, es pot dir, i que un analista que no tingués més informació que la que es 
dóna avui en el Ple doncs difícilment podria prendre una determinació. No faré una 
diagnosi política de quina és la situació de Venezuela, ni altres aspectes de quin és el 
patiment que està patint la població de Venezuela. Segurament seria un tema 
apassionat que podríem discutir o parlar-la en una taula i amb molts més arguments i 
segurament amb protagonistes, nosaltres no en som protagonistes directes, sinó que 
som intermediaris d’unes demandes, per tant, no entrarem en atacs ni en valoracions 
d’aquestes situacions de greuges i sobretot amb aquestes dues versions 
contrastades. Com saben és evident que el Sr. López ha esdevingut una icona, per un 
costat una icona positiva, per l’altre costat una icona negativa. Nosaltres volem fer cas 
a allò que diu el Consell de Drets Humans de la ONU i que la seva Resolució de 
l’octubre de 2014 va adoptar recomanant la seva immediata llibertat. Com saben 
també, membres del nostre partit han estat o han intentat fer esforços de mediació i 
que actualment estan treballant també per poder arribar a bon port aquesta mediació i 
el que volem posar de manifest és que en qualsevol lloc nosaltres no som partidaris 
de que hi hagin persones empresonades o si més no que aquestes persones 
empresonades no puguin tenir un judici, un judici just, que es pugui instar davant d’un 
Tribunal a la defensa de qualsevol. Si s’ha comès un delicte, doncs la defensa 
d’aquest delicte, si no s’ha comès doncs a la llibertat. Es diu a la moció que per raons 
polítiques, nosaltres entenem que aquesta llibertat, aquesta manca de llibertat també 
és per qüestions polítiques i és una batalla que nosaltres des d’aquí, des de Sant 
Cugat, poc podem fer més enllà de demanar la seva restitució o el seu manteniment a 
presó. Les violacions dels Drets Humans, la criminalització de la llibertat d’expressió i 
la persecució de determinats mitjans de comunicació o d’altres esdeveniments que 
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s’estan produint a Venezuela es contrasten també amb la situació de la població en 
general. Per tant, nosaltres seguirem treballant pel diàleg, seguirem treballant per la 
Democràcia, sigui la que sigui, i seguirem treballant perquè els pobles com Venezuela 
doncs puguin veure restituïda la seva llibertat d’expressió en totes les persones que 
de ben segur, des de la presó, poc es pot fer. Així és que nosaltres hi donarem suport, 
més enllà de qualsevol altre debat polític que es pugui generar. 
 

. TINENT D’ALCALDE SRA. CARMELA FORTUNY, EN NOM DEL PDeCAT-
Demòcrates: També una salutació als membres d’ASOCAVEN. Jo per respecte amb 
ells també evitaré entrar en debats interessants, però que s’allunyen una mica del 
motiu de la moció. La veritat és que com a PDeCAT-Demòcrates volem posar de 
manifest i reiterar la defensa que necessàriament hem de fer de la Democràcia i de la 
garantia de la llibertat d’expressió i pensament i per aquest motiu i tal i com ha 
avançat l’Alcaldessa nosaltres donarem suport en aquesta moció, però sobretot també 
atenent a la credibilitat d’informes d’Organitzacions com les Nacions Unides, com la 
Unió Europea, com Amnistia Internacional i com la Human Rights Watch i diverses 
organitzacions internacionals dels Drets Humans que de manera objectiva, no amb 
vídeos ni per les xarxes socials ni havent parlat amb la gent pel carrer, que també 
trobo molt interessant, sinó amb informes contrastats, identitats contrastades com 
aquestes, doncs dubten de la credibilitat i del judici d’aquest empresonament. Per tant, 
nosaltres donarem suport a aquesta moció.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Fue aprobada por todos los partidos políticos, menos la CUP, en relación a este tema, 
a este mismo tema, todos los partidos políticos excepto la CUP votaron a favor. Si 
quieren revisarlo, pues revísenlo y verán lo qué he dicho. Decía Dimitri que hubiera 
apreciado alguna moción pidiendo la vuelta a la normalidad. Bueno, es que no 
encarcelar a las personas que se manifiestan en contra de un régimen autoritario es 
pedir la vuelta a la normalidad, evidentemente la lógica es esa, pedimos la vuelta a la 
normalidad, pero entre cosas pasa por hacer esto, por desencarcelar a una persona 
que está encarcelada por sus ideas políticas y que es opositor a un Gobierno en su 
momento de Chávez, y ahora de Maduro. Ya está. Y estos Gobiernos no admiten una 
oposición, no admiten la oposición, ya está, esta es la cuestión y con eso, si no 
existiera eso, se volvería a la normalidad. No es normal que Nicolás Maduro “se pase 
por el forro” una resolución de amnistía del Parlamento venezolano. El Parlamento 
venezolano, que es el que tiene la soberanía popular, hace una resolución que el 
Gobierno de Nicolás Maduro “se pasa por el forro”, es decir ¿Eso es Democracia? No, 
la Democracia es la que sale del Parlamento y aprueba una Ley de Amnistía, bueno, 
pues Nicolás Maduro no está contento con esa Ley y por lo tanto no la aplica porque 
no le da la gana. También se ha dicho que el Gobierno español envió armas al 
Gobierno de Venezuela, por parte de ICV-EUiA. El Gobierno español no ha enviado 
armas a ningún Gobierno en Venezuela. Si hay armas que se han recibido por 
terceros países desde España es por empresas privadas, no por el Gobierno español, 
el Gobierno español no envía armas a ninguna parte, a ninguna parte. Y luego entrar 
ya en los temas de Aznar y todas estas cosas, en fin, ya no entraremos, pero cuando 
quieran haremos una moción sobre Arabia Saudita, que ahora me acaban de 
mencionar, cuando quieran la hacemos, propónganla y nosotros la votamos a favor, 
no tenemos ningún problema, no, no, no, es cosa de ustedes, la han propuesto 
ustedes hacer la moción en la que nos encontremos. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No cal que debatin. Vinga, endavant. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Nosotros decidimos las mociones que presentamos y las que apoyamos. El país está 
destrozado, o sea, es decir, hoy en día nadie duda y la CUP defiende muy bien, 
entiendo que claro, que les cueste criticar a un régimen con el que comulgan 
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políticamente. Bueno, yo lo entiendo, pero las consecuencias del ejercicio de ese 
régimen son palpables. Ahora ustedes podrán decir que si Leopoldo López en su 
momento dio un golpe de Estado, bueno, en fin, todo lo que sea para justificar su 
posición, pero lo cierto es que la inhabilitación de Leopoldo López fue revisada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió un fallo por unanimidad a 
su favor. Esto son cosas que denotan cuál es la realidad y no las películas que se 
montan con vídeos, supuestos y hechos supuestos que no han existido. Una cosa, 
añado, se ha comentado, se ha dicho que nosotros nos hemos centrado en el caso de 
Leopoldo López, pero en el punto 1 de la moción, decimos “reclamar la llibertad de 
Leopoldo López, així com de la resta de les persones empresonades per participar en 
actes de protesta política i pacífica”. Acuerdo 1, lo digo por los compañeros de ERC-
MES, que han dicho como si nosotros nos centramos en Leopoldo López, pero aquí 
se pide para todo el mundo. Parece que no se la han leído.  
 

TORN DE VOTACIÓ 
  
Vots a favor:     16 (PDeCAT-Demòcrates, C’s, PSC i PP) 
Vots en contra:   9 (CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 
Abstencions:      0  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, doncs queda aprovada la moció i que 
tinguin sort també en la seva lluita per la llibertat i la democràcia. Com Ajuntament 
nosaltres ens comprometem també a estar atents als observatoris de Drets Humans i 
a donar credibilitat, precisament, a aquests observatoris que han guiat el nostre vot.  
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

26.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Són dos 
precs.  
 
CANVI SENTIT CIRCULATORI AVINGUDA GRAELLS: Primer de tot, ens ha arribat 
una queixa d’un veí de la zona de Chic, perquè ens ha informat que es vol canviar la 
direcció del carrer, d’Avinguda de Graells. D’acord? Segons els plànols que ens ha fet 
arribar és com una mica d’embut que finalitzaria tota la direcció a la plaça de Chic, ara 
no sé com es diu la plaça de Chic, d’acord. Llavors, voldríem que s’anés amb una 
mica més de calma aquest canvi de direcció, perquè nosaltres també coincidim amb 
ells que és una manera de tallar des de Rius i Taulet fins a Volpelleres, sense passar 
per aquesta rotonda, que sempre hi ha molt tràfic. Aquest és el primer prec.  
 
PLACES APARCAMENT CAN SANT JOAN: I el segon és sobre l’aparcament de 
Sant Joan. Ens hem assabentant que les empreses que tenen allà, tenen a disposició 
o posen a disposició dels seus treballadors places de pàrquing, però de pagament, és 
a dir, hi ha aparcaments buits dins de les empreses, que els fan pagar 80 euros al 
mes als treballadors per a que puguin aparcar el cotxe dins. Ja sabeu una mica lo 
caòtic que és l’aparcament en aquella zona i jo crec que seria bo, no sé de quina 
manera, l’Ajuntament pot parlar, pot intervenir, parlar amb ells, de manera que facilitin 
als llogaters dels edificis els aparcaments a les empreses que allà hi treballen.  
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Sí, és un prec que va dedicat al Sr. Damià Calvet i el faig aquí només per 
donar-li una certa importància.  
 
INFORMACIÓ SENTÈNCIA PEDRERA BERTA: A la darrera Comissió Informativa 
d’Urbanisme se’ns va informar de la sentència contrària de la Pedrera Berta. Deu ser 
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una mania, però a mi realment em preocupa i llegida la sentència, interpreto que no 
sóc experta, no sols no vaig aclarir què passava sinó que em van sorgir molts més 
dubtes dels que tenia i jo demanaria si podríem fer algun tipus, no sé si ha de ser 
especial o dins de la pròpia Comissió Informativa, però alguna mena d’informació que 
ens pogués aclarir, o almenys em pogués aclarir a mi personalment què és el que ha 
passat amb aquest culebrot si m’ho deixa dir així.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET (RESPOSTA):  
 
INFORMACIÓ SENTÈNCIA PEDRERA BERTA: Sí, en tot cas, és evidentment, com 
vostè mateixa comenta, un tema molt complex i molt enrevessat jurídicament i em 
comprometo a la propera Comissió Informativa, com hem fet en altres ocasions, a que 
puguin acudir a la Comissió els advocats externs que tenim per aquesta defensa 
jurídica dels interessos de l’Ajuntament, que són els interessos dels ciutadans de Sant 
Cugat i puguem aprofundir-hi.  
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIÉRREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA:  
 
ASSESSORAMENT LLOGATERS OFICINA LOCAL D’HABITATGE CASOS 
MOBBING: Avui hem estat parlant de PROMUSA i de la necessitat de promocionar el 
lloguer, però, bé, també hem de ser conscients que no només depèn de les polítiques 
municipals, sinó també de com estan les lleis estatals i com beneficien en aquest cas 
als grans tenidors i no tant el dret a l’habitatge. Es donen casos a Sant Cugat de blocs 
sencers propietat d’inversores i de bancs, hem conegut alguns casos, l’última 
setmana i són aquests grans tenidors, aquests inversors que estan convertint el 
mercat municipal de lloguer en un autèntic Far West. Volíem saber si des de l’Oficina 
Local d’Habitatge hi ha mecanismes d’assessorament a les persones, als llogaters, a 
l’hora de llegir el contracte, a l’hora d’entendre quan tenen un problema, si hi ha 
suports en la negociació, si s’expliquen les opcions que tenen els llogaters o inclús si 
hi ha suport en intermediació, diguéssim, amb els propietaris o en contra del mobbing. 
Si hi ha algun servei en aquest sentit a l’Oficina Local d’Habitatge. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
ASSESSORAMENT LLOGATERS OFICINA LOCAL D’HABITATGE CASOS 
MOBBING: Bé, no sé, l’Oficina Local d’Habitatge té unes funcions molt clares, 
concretes, si vol les expliquem a la propera Informativa i detalladament li explicaran 
els assessoraments que fan. El que està clar és que se’n fan molts per evitar, 
sobretot, desnonaments, tot el tema de l’assessorament en relació a la borsa 
d’habitatge propi, però evidentment si ens ve un cas d’abusos que hi hagi algú que 
denunciï uns abusos en el cas d’una consulta sobre habitatge els atendrem, però no 
substituïm els Agents de la Propietat Immobiliària nosaltres. A Sant Cugat hi ha una 
Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària, que es van constituir conjuntament, 
crec que estan funcionant de manera coordinada i crec que justament el que fan és 
precisament evitar que hi hagin males pràctiques i garantir la deontologia en la seva 
tasca, per tant, entenc que ho treballaran.  
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR:  
 
CONVOCATÒRIA NOUS AGENTS MOSSOS D’ESQUADRA: La meva pregunta és 
sobre la convocatòria de nous agents que va comentar el Conseller Jané, si sap 
l’equip de Govern en quines dates s’incorporaran aquests nous agents i en quin 
nombre, quin nombre d’agents nous tindrem a Sant Cugat, de Mossos d’Esquadra. 
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. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
CONVOCATÒRIA NOUS AGENTS MOSSOS D’ESQUADRA: Sí, no tenim un nombre 
tancat d’agents. El que sí que era condició indispensable era que s’aprovessin els 
pressupostos i el compromís del Conseller va ser que es destinarien a efectius. Per 
tant, ara hem d’anar concretant, però no vam quedar amb un nombre tancat. 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  
 
AMBAIXADORS CATALANS COL·LECTIUS IMMIGRANTS: Bueno, la petición mía 
es un poco especial, porque la verdad es que ustedes ya lo vienen trabajando desde 
hace un tiempo, con las visitas, por ejemplo, que han tenido de diferentes ciudades, el 
hermanamiento con La Haba, pero me refería más al establecimiento de estos lazos 
internacionales que se han establecido desde el Ayuntamiento de Sant Cugat, 
nosotros con varias asociaciones de inmigrantes estamos buscando una especie de 
embajadores catalanes inmigrantes que quieran volver a sus países, a sus ciudades, 
no es que se vengan a vivir, sino para volver a establecer estos lazos de 
conocimiento, de coordinación y poder presentárselos al Ayuntamiento de Sant Cugat, 
no toca ahora pero usted misma está en la Diputación, Damiá Calvet está en 
INCASOL, los compañeros de ERC-MES están en la Generalitat también, entonces se 
trata de buscar embajadores para propiciar este cambio de conocimiento, intercambio 
comercial de comercio justo y estamos ahora iniciando con varias asociaciones de 
inmigrantes estos proyectos y queríamos arrancarles este compromiso, casi una 
trampa, porque arrancárselo en público cuando yo sé que usted ya ha estado en eso y 
que ya han venido trabajando y que algunos hemos podido conversar de este tema, 
pero para poder seguir. Disculpen si he estado muy disperso. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Li contestarà la Sra. Pellicer, que està 
tractant totes aquestes qüestions, conjuntament amb la Sra. Fortuny, que estableix 
tots els mecanismes dels agermanaments.  
 

. TINENT D’ALCALDE DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 
SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER (RESPOSTA):  
 
AMBAIXADORS CATALANS COL·LECTIUS IMMIGRANTS: Sr. Defranc, nosaltres hi 
estem treballant amb els temes aquests d’agermanaments, tant amb els països del 
Sud, com en ciutats europees i, per tant, jo crec que quan tinguin una proposta ferma 
la podem... 
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC (RÈPLICA):  
 
AMBAIXADORS CATALANS COL·LECTIUS IMMIGRANTS: Más que 
hermanamiento era como intercambio de conocimientos, porque hermanamiento a lo 
mejor es un proceso muy largo. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS 
SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER (RESPOSTA):  
 
AMBAIXADORS CATALANS COL·LECTIUS IMMIGRANTS: Bé, ens fan una 
proposta i mirem la viabilitat que té com Ajuntament.  
 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Perfecto, muchas gracias. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES:  
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TERMINIS IMPLEMENTACIÓ ZONES VERDES I VERMELLES: El meu Grup ha 
presentat una interpel·lació per escrit, tot i que el ROM no ho exigeix, que 
necessàriament sigui per escrit, per facilitar-los també la tasca a l’hora de contestar-
nos i, per tant, per fer-ho més fàcil, per tant, bé, passaríem en aquest tema. És en 
relació a la implementació de les zones verda i vermella, sabem que ara el color no 
els agrada i prefereixen color taronja, a nosaltres tant ens fa si ha de ser vermella, 
com va aprovar el Ple o si ara volen pintar-la de taronja, doncs també ens estarà bé. 
En aquest sentit, al Ple de 19 d’octubre de 2015, es va aprovar per unanimitat del Ple 
municipal una moció que, entre els seus acords, un d’ells deia “implantar de forma 
efectiva i en un termini inferior a 6 mesos les primeres accions d’àrea verda i àrea 
vermella, -ara en podem dir taronja-, recollides en l’estudi referenciat a l’acord primer 
amb els mecanismes de participació ciutadana i informació necessaris”. Això era 
l’octubre de 2015, han passat 18 mesos, és evident, no s’han implementat les 
primeres accions, això és una evidència. El Ple de novembre de 2016, es van aprovar 
les esmenes d’ERC-MES, en una moció del Partit Popular i Ciutadans i, per tant, 
l’acord que es va acabar aprovant va ser “implementar una zona gratuïta 
d’aparcament limitat en un període màxim de dues hores, zona vermella davant del 
CAP de Can Mates”, a data d’ara han passat 6 mesos, tampoc s’ha implementat. 
Després el gener de 2017, perdó, el desembre de 2016, el meu Grup va signar un 
acord d’Estabilitat Pressupostària amb vostès, un acord que vostès han trencat, però 
que no per això nosaltres seguirem de reivindicar...si em deixa acabar, ja que vostè 
em diu que jo no interrompi, jo si em deixa acabar...un acord que vostès han trencat i 
que no pel fet de que l’hagin trencat, nosaltres deixarem de reivindicar aquelles 
accions que ja estaven recollides, que vam proposar nosaltres i, de fet, sobretot 
aquelles que justament constaten aquest trencament, perquè no estan complint amb 
l’acord, per tant, encara amb més constatació, que entre els diferents punts establia, 
pel que fa a les zones d’aplicació de control d’horaris en l’estacionament de vehicles 
“zona vermella: implantació d’aquesta tipologia –llegeixo textualment, perquè ningú 
pugui tenir cap mena de dubte-, implantació d’aquesta tipologia d’estacionament zona 
gratuïta d’aparcament limitat per un període màxim de dues hores a la zona 
d’aparcament davant del CAP de Sant Cugat, substituint l’actual parcial de zona blava, 
davant del CAP de Can Mates i al costat de la Casa de Cultura, amb un model mixt, 
zona vermella, zona verda, que permeti al veïnat seguir-hi estacionant sense limitació 
de temps”. En comptes d’això, vostès allà han implementat una zona blava 
d’aparcament, no han implementat la zona vermella, verda mixta, model mixt, per tal 
que el veïnat que hi viu pugui seguir-hi estacionant el vehicle sense limitació de temps 
i alhora la zona vermella, que ha de permetre a la resta d’usuaris que van a la Casa 
de Cultura, estacionar-hi, amb limitació de temps, però de forma gratuïta. Vostès no 
han complert i han fet el contrari. Llavors, la interpel·lació és, vostès tenen previst 
seguir incomplint els acords d’aquest Ple municipal i constaten, per tant, que vostès 
han incomplert l’acord d’Estabilitat Pressupostària? Han canviat de parer? Hem de 
portar en aquest Ple una moció sobre aquest tema per a que vostès compleixin amb 
l’acord? Els veïns estan preocupats, els ho asseguro, hi havia un projecte per 
implementar allà una zona concreta. Ens sembla molt bé i ens sembla molt positiu que 
s’instal·li la zona taronja a Can Sant Joan, nosaltres fins ara en dèiem vermella, a 
partir d’ara si els agrada més canviarem el nom, però no pel fet d’implementar a Can 
Sant Joan aquesta zona vostès estan complint amb això. Agraïm, per cert, que 
contestessin tan ràpid, dient que sí, que estaven complint, pel fet de Can Sant Joan, 
quan nosaltres vam fer la roda de premsa anunciant que presentaríem aquesta 
interpel·lació.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
 
TERMINIS IMPLEMENTACIÓ ZONES VERDES I VERMELLES: Nosaltres complirem 
els acords que tenim amb ERC-MES i els complirem tots, perquè és el nostre 
compromís i, per tant, si nosaltres no estem en termini, no vol dir que això no 
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s’executi. De fet, el passat Ple, diria que va ser el passat o fa dos Plens, que van venir 
els veïns aquí de la zona de Josefina Mascareñas, vam estar explicant justament això, 
la provisionalitat de la situació per un motiu d’obres i com implementaríem després 
aquesta zona pels veïns. Per tant, bé, en el Ple, jo crec que en els veïns, en el torn 
d’intervenció dels veïns, ho vam explicar, però en qualsevol cas, jo crec que qui ho 
coneix millor és la Sra. Paraira i li pot dir. Nosaltres moltes vegades i ho sap, com 
equip de govern, som molt meticulosos amb el tema dels terminis, perquè l’execució 
no és tan senzilla, l’execució comporta un previ projecte, comporta moltes vegades la 
revisió del projecte a través de la informació pública, comporta una, precisament, 
modificació de Pressupost com hem fet avui per implantar zones d’aparcament, 
comporta moltes gestions, que moltes vegades, amb els terminis molt curts que ens 
volen posar, no podem arribar-hi, però miri, si la nostra falta és haver incomplert el 
termini de 6 mesos, escolti, no es preocupi, jo li demano pròrroga, Sr. Gómez, li 
demano que em doni pròrroga. Si vostè em dóna pròrroga a aquest Govern, no es 
preocupi, que és un Govern complidor. No sé si la Sra. Paraira té més detalls de les 
àrees que s’han d’implantar. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
TERMINIS IMPLEMENTACIÓ ZONES VERDES I VERMELLES: Sí, avia’m. No és el 
mateix la zona vermella que parlen vostès, que la zona taronja que hem explicat en 
els diferents grups de treball de mobilitat, on hem explicat, per exemple, Can Sant 
Joan, doncs aquesta implantació de la zona taronja, que seria una restricció més aviat 
d’aparcament o en zones de polígon on el que es vol fomentar és l’ús del transport 
públic, per part dels usuaris i s’està treballant. Des de l’àrea juntament amb 
PROMUSA i l’àrea de Mobilitat, perquè sap que la gestió dels pàrquings ho porta 
PROMUSA, hem demanat a unes empreses que ens ajudin a veure quina és la millor 
manera d’implantar la zona verda a la nostra ciutat, perquè no hi ha un model únic, hi 
ha diferents models a diferents ciutats i per veure quin és el que ens podria resultar 
millor. Com ja vam dir, per anar concretant, zona taronja al Polígon de Can Sant Joan 
i ho hem explicat i tenen els plànols com a representants, ho vam passar en els 
representants i membres que tenen dels grups de treball, que s’està treballant en unes 
propostes on anirà aquesta zona. Zona vermella, anem amb retard, com ha dit 
l’Alcaldessa, perquè es va parlar de que són les zones de càrrega i descàrrega on les 
persones poden parar 5 minuts a parar un moment. Per tant, és un planteig diferent. 
Rectifico, per dir-ho bé, que veig al Sr. Cisteró, que no hi ha la concreció, però no hi 
ha en els plànols la concreció, el que sí que és en aquesta zona on aniria la zona 
taronja, que és un altre tipus d’aparcament. Zona vermella: el que vostès es referien, 
és a poder parar 2 hores o..., perdó, 5 minuts, en zones de càrrega i descàrrega, que 
era un tema que havia sortit en l’acord pressupostari i estem una mica endarrerits 
perquè per implantar-ho a totes les zones de càrrega i descàrrega hem de veure bé 
com hem de controlar tot això i si s’ha de fer a través de la Policia o què i anem amb 
retard i després la zona verda seria la dels veïns, que també hem demanat aquests 
informes per saber ben bé com l’hem d’aplicar, quines tarifes són, etcètera, quin és 
l’àmbit, si resident, si fem com Girona, per exemple, que té un preu per residents, un 
preu per no residents de la zona, però residents del municipi, etcètera i estem acabant 
de mirar, però l’objectiu és implantar-ho l’any 2017 segur i anem endarrerits amb lo de 
la zona vermella. 
 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES 
(RÈPLICA):  
 
TERMINIS IMPLEMENTACIÓ ZONES VERDES I VERMELLES: Per tant, hem 
d’entendre, ho dic perquè lo de la zona taronja van ser vostès que van fer-ho en 
resposta a la nostra roda de premsa, per tant, si, almenys això és el que els mitjans de 
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comunicació i les xarxes pot consultar-los tothom, és fàcil, no, no, vull dir, equiparant 
que sí que estaven complint i van posar aquest exemple. Per tant, hem d’entendre 
que quin termini, és a dir, portem, dels 6 mesos n’han passat 18, jo crec que 
pròrrogues n’han tingut unes quantes, un parell com a mínim, per tant, en quin termini 
veurem la zona de l’Eixample Sud, Torreblanca i Can Cabassa la zona verda? Quan 
veurem la zona mixta verda-vermella a la zona de davant de la Casa de Cultura? 
Quan veurem la zona vermella davant dels CAP’s? Quin termini volen, quin termini 
necessiten, quan ho veurem? Perquè clar, quan ha passat tant de temps 
d’incompliment sí que és complicat, sí que és el que voldran, però aquesta moció, per 
cert, on hi havia aquest termini de 6 mesos, era una moció que també signaven 
vostès. Aleshores es deien Convergència i Unió, ara es diuen PDeCAT-Demòcrates, 
però entenc que eren vostès mateixos i, per tant, com que també la signaven era un 
termini que vostès també signaven a la moció. Quin termini, quan veurem aquestes 
zones implementades?  
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  
 
TERMINIS IMPLEMENTACIÓ ZONES VERDES I VERMELLES: No li diré ara el 
termini, Déu em guardi de tornar-lo a complir. Per tant, m’he d’assegurar molt abans 
de dir-li el termini. Llavors el que sí que vostè pot insistir en el termini i nosaltres 
insistirem en que ho farem. Més tard del que vostè esperava i havíem dit, perquè no 
ha sigut fàcil, ho pot entendre o pot fent-se aquest discurs ara, però no és tan fàcil, és 
un tema complex. Intentarem que sigui tot el més aviat possible i a mida que li pugui 
anar concretant i serà ràpid, doncs li concretaré, perquè també pensi que a l’hora 
d’implantar-ho s’ha de fer tota una campanya informativa, a les àrees verdes s’ha de 
fer reunions amb els veïns, s’ha de deixar opinar, vull dir, no és una cosa d’avui per 
demà i si jo ara li dic que el setembre estarà implantat doncs depèn de com vagi tot. 
Per tant, permeti’m que sigui prudent abans de dir-li el termini, però el compromís de 
que ho farem el té. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Jo 
tinc un prec i una pregunta.  
 
CRITERIS CONVOCATÒRIA MINUTS DE SILENCI: Respecte al prec, és que fem la 
proposta, bé el prec, que diguéssim, de que a la Junta de Portaveus, a la propera per 
exemple, poguéssim debatre avia’m quins són els criteris que utilitzem per fer minuts 
de silenci, perquè de vegades els fem així una mica que decidim aquell mateix dia, 
mitja hora abans o el que sigui, només de dir, establim uns criteris que si un dia hem 
de decidir un excepcional perquè ha passat una cosa que esperem que no, doncs ho 
parlem, però a mi em sembla que estaria bé que ho féssim. Aquest és el prec.  
 
INFORMES ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA IMPLEMENTACIÓ ZONA-
1: La pregunta a la Sra. Paraira, la Tinent d’Alcalde, respecte a la implementació de la 
Zona-1, per tant, totes les converses amb l’Àrea Metropolitana. Ens consta que hi ha 
municipis de l’Àrea Metropolitana que ja han rebut els informes sobre què és el que 
costaria, etcètera. La meva pregunta, bé són dues, una: Sant Cugat ja ha rebut 
aquesta informació? Si és així, quan ens la traslladaran? O si encara no l’ha rebut, si 
sabem quan la rebrem?. 
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  
 
CRITERIS CONVOCATÒRIA MINUTS DE SILENCI: Ho podem parlar a la Junta. Sí 
que li avanço que el que sempre esperem són les indicacions de les entitats 
municipalistes, tant l’ACM com la Federació. Sempre hi ha un comunicat previ de les 
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entitats municipalistes, sí sempre. Que en podem parlar amb més calma, però ja li 
avanço que sempre esperem aquest comunicat. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
INFORMES ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA IMPLEMENTACIÓ ZONA-
1: Ens vam reunir amb l’Àrea Metropolitana, on ens vam intercanviar, vaig assistir 
acompanyada de la Gerent i de tècnics nostres d’Economia, on no ens van acabar de 
lliurar tots els números. De tota manera, a la Comissió Informativa del mes que ve, 
podem explicar tot com està, perquè estem encara parlant-ho, no hi ha dades 
tancades, però explicarem aquest intercanvi de dades que estem fent. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES: Bé, ràpidament, dos precs.  
 
PARTICIPACIÓ VEÏNAL PLANIFICACIÓ FESTA MAJOR: El primer és de la Festa 
Major, la Festa Major ja s’està planificant des de fa temps, els demanaríem, ateses les 
demandes de diferents barris del Consell de Barri Centre-Est la planificació i sobretot 
la participació que poden tenir aquests territoris, si n’hi ha, si no n’hi ha, etcètera. Per 
tant, entenc que a la propera Comissió Informativa.  
 
HABITATGES DEL MUNICIPI AMB ALUMINOSI: I l’altra és una pregunta que podia 
haver estat una moció, però considerem que és millor que ho treballem en el marc de 
la Comissió Informativa i després pot ser una moció, o no. És en referència als 
habitatges que tenen aluminosi a la nostra ciutat, ens han adreçat una sèrie de veïns 
sobre les circumstàncies que tenen, les subvencions que saben que existeixen de 
l’Àrea Metropolitana, que van per ordre de registre, que s’acaben, etcètera. Per tant, la 
pregunta que els volem fer de cara a la propera Comissió Informativa que ens aportin 
les dades que tinguem des de l’Ajuntament sobre habitatges o blocs de pisos que 
tinguin aquesta situació i possibles solucions respecte a compartir subvencions, 
crèdits o alguna situació similar a partir de PROMUSA, per exemple.  
 

. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  
 
PARTICIPACIÓ VEÏNAL PLANIFICACIÓ FESTA MAJOR: Bé, com bé diu, 
evidentment fa temps que estem treballant amb la nova Festa Major i parteix també 
de l’avaluació de l’anterior Festa Major i en Comissió Informativa els ho explicarem tot 
plegat, però sí que els avanço que com sempre serà amb aquesta mirada participada i 
participativa. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
 
HABITATGES DEL MUNICIPI AMB ALUMINOSI: Nosaltres ens vam reunir l’altre dia 
amb uns veïns, precisament, d’aquí del barri, on havien tingut un problema amb 
aquest tema. Vam fer la reunió conjuntament amb Seguretat i amb Territori per 
atendre en aquest cas aquest bloc de veïns, que ja per part de Territori se’ls estava 
fent tot l’acompanyament i tot el que s’havia de fer. Si de cas a la Comissió 
Informativa, si tenim més dades, se’ls passaran, però vull dir, en aquest cas era d’una 
finca concreta. 
 

. REGIDOR SR. FERRAN VILLASEÑOR, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-
MES (RÈPLICA):  
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HABITATGES DEL MUNICIPI AMB ALUMINOSI: Sí, la conec. En tenim més, era per 
intentar fer el global. Parlem a la propera perquè n’hi ha més. 
 

. TINENT D’ALCALDE D’ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT 
CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (CONTRARÈPLICA):  
 
HABITATGES DEL MUNICIPI AMB ALUMINOSI: Val. Nosaltres, anava a dir, penso 
que està bé si les tenim totes localitzades per poder mirar d’ajudar i no d’una en una. 
 

. REGIDOR SR. RAMON PIQUÉ, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 
Dues preguntes, que potser una es pot convertir en un prec depèn de com s’enfoqui o 
si vostès ho consideren.  
 
ARRANJAMENT CARRER PISCINES AMB FONS LLIURE DISPOSICIÓ ANY 2014-
2015: Una primera serà al Sr. Damià Calvet, com a responsable d’Urbanisme, 
imagino que és a vostè, si no ja m’ho matisarà, la lliure disposició de l’any 2014-2015 
de la Floresta, es va destinar una quantitat a fer un arranjament al carrer Piscines. El 
carrer Piscines és aquell carrer que hi ha al costat de la Muntanyesa. Hi havia dues 
actuacions, una era posar cota al registre de SOREA, que ja es va fer, i l’altra arranjar 
el que era pròpiament el carrer. Sé que hi havia un projecte al respecte, el Director 
d’Obres de Districtes de l’època així ens ho havia ensenyat, ho havia parlat amb els 
veïns, estava tot molt avançat, però l’Associació de Veïns d’aquest sector, de la 
Muntanyesa, doncs diuen que està passant el temps i no passa res. La pregunta és, 
què en sap i si em pot ajudar a desbloquejar la situació. 
 
REUNIÓ AMB AMTU TAULA DE MOBILITAT:  I l’altra, si vol ja la formulo, l’altra 
pregunta va cap a la Sra. Cristina Paraira i té a veure amb el Dia de Sant Valentí, 
perquè el Dia de Sant Valentí d’aquest any va tenir lloc una reunió de la Taula de 
Mobilitat. Com que ja és molt tard, però aquesta en concret aquell dia va ser la de 
transport públic i es va acordar, perquè es van presentar, entre altres coses, l’estudi 
de l’AMTU i és un tema que jo he anat insistint diverses vegades, perquè jo crec que 
estaria bé poder fer aquesta reunió tal com es va acordar allà amb les veïnes i veïns 
de la Floresta abans de l’estiu, abans de les vacances. Ho dic perquè el temps passa 
molt de pressa o poc a poc, no ho sé, però el tema és que ho veiem i era un prec per 
si podia posar en mans a l’agenda i poguéssim tirar-ho endavant.  
 

. TINENT D’ALCALDE D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SR. DAMIÀ 
CALVET (RESPOSTA):  
 
ARRANJAMENT CARRER PISCINES AMB FONS LLIURE DISPOSICIÓ ANY 2014-
2015: No tinc constància en aquests moments, ara mateix de l’existència d’aquest 
projecte. Demà mateix ho mirarem, però en tot cas, si això forma part del paquet 
d’actuacions que s’han de fer, s’han d’executar amb la lliure disposició, doncs estan 
en la llista de temes en els que ens hi hem de posar i que no s’abandonen, ni es 
queden per fer, sinó que els executarem. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC:  
 
CREACIÓ PROTOCOL CONVOCATÒRIES MINUTS DE SILENCI: Jo volia fer la 
mateixa pregunta que ha fet la Mireia, però llavors la converteixo en un prec, que és, 
pregaria que es faci un protocol per fer els minuts de silenci, perquè ara estem en un 
greuge induït, potser sense pensar-hi, innocent, però jo vaig estar fent un repàs als 
atemptats que hi havia hagut, de la distància d’aquests atemptats amb casa nostra, 
per trobar un criteri una mica objectiu, i no el seguim en absolut. Bàsicament i em sap 
greu dir-ho, però hem seguit el criteri de les notícies que tenen més notorietat per 
estar en epicentres de la cultura occidental i crec que això és de responsabilitat, 
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almenys intentar-ho esmenar en la mesura del possible. O sigui, fer un protocol que 
sigui una mica més ampli.  
 
REPRESENTANTS AJUNTAMENT SANT CUGAT A TAULA COORDINACIÓ AMB 
AJUNTAMENT BARCELONA CENTRE LLEDONERS: I la següent és una pregunta 
que no sé ben bé a qui hauria d’anar dirigit, la pregunta concreta és, el criteri pel qual 
com Ajuntament de Sant Cugat només hem assistit en aquestes taules que deien 
abans de coordinació, pel que fa a les Planes i el Centre Lledoners, en termes de 
seguretat i no hem assistit com Ajuntament. Tinc entès, potser estan malament les 
meves fonts, però que l’Ajuntament de Barcelona hi ha assistit en seguretat, però 
també tècnics, entenc que dels Serveis Socials, suposo que deu ser d’aquest perfil, i 
fa 3 anys que se’ns requereix la nostra presència i jo tinc entès que no hi hem anat i 
demanar que ho investiguin, que ho mirin, i si hi ha un criteri el per què. Ja està, 
gràcies. No cal que em contestin ara. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH (RESPOSTA):  
 
REPRESENTANTS AJUNTAMENT SANT CUGAT A TAULA COORDINACIÓ AMB 
AJUNTAMENT BARCELONA CENTRE LLEDONERS: No sé de quines taules et 
refereixes. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC 
(RÈPLICA):   
 
REPRESENTANTS AJUNTAMENT SANT CUGAT A TAULA COORDINACIÓ AMB 
AJUNTAMENT BARCELONA CENTRE LLEDONERS: La Taula de Coordinació que 
es fa conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, en la que hi participen els agents 
de seguretat. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH 
(CONTRARÈPLICA):  
 
REPRESENTANTS AJUNTAMENT SANT CUGAT A TAULA COORDINACIÓ AMB 
AJUNTAMENT BARCELONA CENTRE LLEDONERS: No, no, la de seguretat hi ha 
els Cossos de Seguretat. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC 
(RÈPLICA):  
 
REPRESENTANTS AJUNTAMENT SANT CUGAT A TAULA COORDINACIÓ AMB 
AJUNTAMENT BARCELONA CENTRE LLEDONERS: Hi participa el propi Centre 
Lledoners, entenc que hi participen uns quants actors i jo el que tinc entès de 
l’Ajuntament de Barcelona, no només s’hi participa en termes de seguretat, que és 
interessant i que segurament és el fil conductor, sinó també tècnics i Consellers de 
Districte. 
 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH 
(CONTRARÈPLICA):  
 
REPRESENTANTS AJUNTAMENT SANT CUGAT A TAULA COORDINACIÓ AMB 
AJUNTAMENT BARCELONA CENTRE LLEDONERS: Totalment. En aquestes 
reunions hi participem.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
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ESBORRANY ACTA 

REPRESENTANTS AJUNTAMENT SANT CUGAT A TAULA COORDINACIÓ AMB 
AJUNTAMENT BARCELONA CENTRE LLEDONERS: En qualsevol cas, bé, també 
ho tenim en compte, però sí, sí, procurem ser actius i participar-hi, però, no, no, 
entenc, participar-hi no només en seguretat sinó que seguretat vagi acompanyada de 
Serveis Socials. L’hem entès. Val. Doncs mirarem com estem assistint a aquestes 
reunions i si podem millorar qualitativament la nostra presència. 
 

Conclòs l’anterior i essent les 22:55 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 

 


