
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
25/09/2012  
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:10 
hores, s’inicia la sessió ordinària del Consell Sectorial d’Esports, sota la presidència 
del Sr. Xavier Tizón Nogueras, Regidor d’Esports i Agermanaments, i amb l’assistència 
dels membres relacionats al full annex.  
 
Actua com a Secretària-delegada la Sra. Amelia Castellanos Fernández. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del C.S.E del 14 de febrer 
de 2012. 

 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del C.S.E del 15 de maig 

de 2012. 
 

3. Aprovació, si s’escau, del calendari de treball de les properes sessions 
plenàries i taules de participació: 

 

Sessions plenàries: 
 

 Dilluns 10 de desembre de 2012 a les 19 h. Sala de Plens 

 Dilluns 11 de març de 2013 a les 19 h. Sala de Plens 

 Dilluns 10 de juny de 2013 a les 19 h. Sala de Plens 
 

Taules de participació: 
 

 Taula Aspectes econòmics: Dijous 18 d’octubre de 2012 a les 19 h. Sala de 
Plens 

 Taula Instal·lacions esportives: Dijous 25 d’octubre de 2012 a les 19 h. Sala de 
Plens 

 Taula Itineraris esportius: Dijous 8 de novembre de 2012 a les 19 h. Sala de 
Plens 

 
4. Introducció al marc econòmic de l’Ajuntament de Sant Cugat, a càrrec del 

Tinent d’Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i Regidor d'Hisenda, 
Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. Carles Brugarolas. 

 
5. Precs i preguntes. 

 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i demana 
disculpes pel retard de 5-10 minuts. Sense més preàmbuls comença amb l’ordre del 
dia. 
 
Punt 1 de l’ordre del dia. 
 
 
 



 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL C.S.E 
DEL 14 DE FEBRER DE 2012. 

 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que anem amb 
demora en aprovar aquesta acta degut a un error administratiu. Demana si algú té 
alguna cosa a dir al respecte. No havent cap intervenció la dona per aprovada. 
 
Passa al punt 2 de l’ordre del dia. 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL C.S.E 

DEL 15 DE MAIG DE 2012. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si algú té alguna 
cosa a dir al respecte. No havent cap intervenció la dona per aprovada. 
 
Passa al punt 3 de l’ordre del dia. 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE TREBALL DE LES PROPERES 

SESSIONS PLENÀRIES I TAULES DE PARTICIPACIÓ: 
 

Sessions plenàries: 
 

 Dilluns 10 de desembre de 2012 a les 19 h. Sala de Plens 

 Dilluns 11 de març de 2013 a les 19 h. Sala de Plens 

 Dilluns 10 de juny de 2013 a les 19 h. Sala de Plens 
 

Taules de participació: 
 

 Taula Aspectes econòmics: Dijous 18 d’octubre de 2012 a les 19 h. Sala de 
Plens 

 Taula Instal·lacions esportives: Dijous 25 d’octubre de 2012 a les 19 h. Sala de 
Plens 

 Taula Itineraris esportius: Dijous 8 de novembre de 2012 a les 19 h. Sala de 
Plens 
 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Per comentar aquest punt 
li cedeix la paraula al Director d’Esports Sr. Xavier Codina. 

 
 

SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Saluda i comenta que en la mateixa 
convocatòria d’ordre del dia ja s’ha adjuntat una proposta de calendari de les Sessions 
Plenàries. Els membres han demanat saber les dates amb antelació per poder-se-les 
programar i per tant s’han anticipat les sessions plenàries ordinàries segons 
reglament, la qual cosa no vol dir que no es convoqui alguna sessió extraordinària si 
s’escau. S’ha seguit criteri de dilluns, sempre en el mateix lloc i a la mateixa hora. En 
les taules de participació s’ha seguit la mateixa dinàmica de dijous. Quan les taules 
comencin a reunir-se es podrà parlar de dies, hores i freqüències. Només s’ha 
convocat la primera i no hi ha calendari perquè son els mateixos membres els que 
estableixen els seus calendaris i la seva dinàmica. 
 



 

 
 
Tot seguit recorda algunes conclusions de la última jornada que es va fer on es van 
reunir les tres taules per separat i després es van reunir tots els membres de les tres 
taules juntes: 
 

1. Mantenir les taules tal com estaven malgrat que es va dir que ja es definirien be 
els continguts les taules d’aspectes econòmiques i instal·lacions esportives i 
una de les conclusions de la del model esportiu es que els temes eren molt 
genèrics i que s’havia de concretar.  Una manera de concretar es analitzar els 
diversos itineraris esportius que te la ciutat. Esport escolar, esport federat, 
esport de lleure. Aquest canvi de matis a petició dels membres de la taula 
pretén anar concretant perquè els temes eren molt genèrics. 

 
2. Dos conclusions més que van haver es que els temes es creuen, les taules es 

complementen. El primer dia es posarà sobre la taula l’experiència que es va 
fer a  final de curs d’ajuntar les taules. Es passarà la proposta de fer una o dos 
sessions de les Taules i després reunir les tres. La idea és que hi hagi més 
dinamisme entre les tres taules a petició dels seus membres perquè els temes 
s’interrelacionen. Això requerirà un esforç de treball per definir bé els temes de 
cada taula i si es creuen poder convocar de manera molt àgil a les tres. 
L’objectiu es recollir les propostes que van haver-hi. 

 
3. Un dels temes recurrents sempre ha estat el tema econòmic. Arrel d’això s’ha 

definit el quart punt del dia. S’intentarà que tot el que vagi sortint a les taules 
vagi al plenari. 

 
4. Per últim recorda que no necessàriament els membres del plenari son els 

representants a les taules de participació. Diu que es dóna per fet que els 
membres continuen per fer la primera convocatòria. Si hi ha algun canvi la 
secretària del Consell està a la vostra disposició per explicar el mecanisme.  

 
5. S’ha seguit la mateixa dinàmica dels dijous, mateix horari i lloc, però com les 

taules són autònomes son susceptibles de planificació i el primer dia es 
decidirà. 

 
Per últim demana si hi ha algun comentari i dona les gràcies. 
 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Abans de passar al 
següent punt del dia excusa la presència del representant d’Iniciativa per Catalunya, 
Sr. Joan Calderon i demana que aquest fet quedi reflectit en acta. 
 
Passa al punt 4 de l’ordre del dia. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
4. INTRODUCCIÓ AL MARC ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, A 

CÀRREC DEL TINENT D’ALCALDE D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ I 
REGIDOR D'HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ, Sr. CARLES 
BRUGAROLAS. 

 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que és una 
aposta personal i agraeix la seva presència. El debat econòmic és un tema que ha 
sorgit moltíssim a les taules de participació, sobretot el tema subvencions, capacitat de 
l’Ajuntament per afrontar algunes inversions, per què a vegades no es poden afrontar i 
a vegades s’han de mirar molt amb lupa. Espera que totes aquestes qüestions amb 
una explicació molt més acurada i un coneixement molt més propi del marc econòmic 
del nostre Ajuntament es puguin aclarir entre tots i després obrirem torn de paraules 
pels dubtes que sorgeixin. 
Cedeix la paraula al Sr. Carles Brugarolas  
 
SR. CARLES BRUGAROLAS, TINENT D’ALCALDE D'ECONOMIA, EMPRESA I 
OCUPACIÓ I REGIDOR D'HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Dona 
les gràcies per convidar-lo i demana disculpes per la intromissió perquè sap que hi una 
dinàmica de treball llarga, molt consistent i que dona molts fruits. Ja van parlar amb el 
Regidor que potser seria interessant que vingués per posar-se a la seva disposició i 
emmarcar el que està passant, que té moltes conseqüències a tota la casa i per tant a 
la ciutat. Intentarà fer un resum de tot plegat sense entrar en quines conseqüències 
concretes pressupostàries pot tenir això perquè entén que això es un tema fruit del 
diàleg i les dinàmiques. Però creu que és molt interessant fer aquest exercici de 
compartir ja que el marc és molt diferent al que venia sent. Aquest és un preludi de 
tota una sèrie de jornades obertes que s’aniran fent aviat. El dilluns la presentació de 
les ordenances fiscals, d’aquí a unes setmanes la presentació en audiència pública del 
marc pressupostari. Tot això emmarcar-ho amb la conjuntura econòmica, el 
pressupost i les ordenances no és més que un reflex  de la resposta a aquesta situació 
tant complicada que tenim. Es posa a disposició de tothom per si després es vol 
comentar alguna cosa avui o qualsevol altre dia. 
 
Exposa que es va aprovar el pressupost d’aquest any de forma definitiva a finals del 
mes de març. Com que era el primer exercici de la legislatura prèviament s’havia de 
concretar el mapa estratègic. L’Ajuntament treballa amb una eina que es diu Pacte   
(planificació estratègica profunda que pretén implicar a totes les instancies de 
l’organització). Per tant hi ha una tasca de planificació prèvia que desprès es concreta 
en el pressupost. La conjuntura té un marc d’incertesa i això té incidència en la 
dinàmica econòmica d’aquest ajuntament. Tant és així que hi ha un grup de treball que 
van monitoritzant l’execució pressupostària, les dinàmiques de la tresoreria etc. I quan 
no portaven encara ni tres mesos d’execució pressupostària (cap a finals de maig), ja 
es veia que per diverses situacions: (l’Iva, circumstàncies pròpies de la conjuntura 
econòmica que s’està agreujant en el sentit de que a les famílies, els comerços i a les 
empreses els hi costa cada vegada més fer front a les seves obligacions en general i 
també a les tributàries) de continuar linealment amb l’execució que  s’havien plantejant 
uns mesos enrere ens acabariem estimbant.  



 

 
Això ho varen plantejar a la Junta de Govern, ho varen compartir amb la oposició en el 
marc de les Comissions Informatives. I al comitè al qual col·loquialment li diuen “el de 
los tacanyones” i que presideix ell mateix, que és el Comitè de control i gestió 
pressupostària, se li van ampliar les seves atribucions per tal que més enllà d’avaluar 
si les propostes de despesa estaven ben fetes etc., tingués poder de decisió a l’hora 
de dir si una despesa és convenient, com a òrgan addicional als que ja estan 
establerts. Tot això per què constataven que de continuar tot de forma lineal no 
tindrien problemes en el sentit de la liquidació de pressupost però sí en l’àmbit de la 
tresoreria perquè la Generalitat no pot pagar las subvencions que atorga i en general, 
costa més cobrar allò que es gira. Per exemple en l’àmbit d’ensenyament el 2011 no 
les va pagar, el 2012 tampoc i són quantitats molt importants que financen entre 
d’altres coses les escoles bressol, i l’escola de Música. I també la ciutadania i les 
empreses cada vegada més tenen dificultats per fer front a les seves obligacions en 
general i a les obligacions tributàries i en aquest cas a les obligacions locals. En els 
últims 3 o 4 anys les sol·licituds d’ajornaments de tributs s’han multiplicat per 10. Tot 
això configura un escenari en el qual pressupostàriament anem be però a nivell 
tresoreria anem malament. Grans empreses que van fer operacions immobiliàries en 
un altre clima empresarial, quan ha arribat el moment de comercialitzar no han pogut 
tirar endavant i això deixa grans deutes que son concursos de creditors, etc. Tot plegat 
configura un escenari de dificultat sobretot en l’àmbit de la tresoreria. Per resoldre 
aquesta dificultat s’ha d’executar menys del pressupost que tenim previst aquest any i 
per això tots els departaments de la casa ho saben. A vegades un té la sensació de 
ser el Dr. “No”, perquè sempre s’està dient que no. És una llàstima i desagradable, 
moltes vegades es trunquen processos de treball de companys de l’Ajuntament, 
expectatives generades davant de tercers, davant empreses i això és dolorós i no és el 
que li pertoca a la economia perquè ara l’administració pública hauria d’estar estirant 
del carro i no contribuint a frenar-lo més. Hi ha alguns indicadors financers que s’ha de 
vetllar per què no caiguin, perquè si cauen s’entra en un pou que no es sap on 
acabarà. Per tant el marc de l’execució d’aquest 2012 és el de que necessitem 
executar molt menys del que havia previst inicialment tant en l’àmbit de la despesa 
ordinària com en l’àmbit de les inversions. 
Perspectives: S’està treballant d’una forma molt avançada en el marc de les 
Ordenances Fiscals per la part dels ingressos i també amb la concreció del 
pressupost. Ens trobem amb que hi ha molta més incertesa que fa un any. Les entitats 
financeres parlen de que previsiblement no tindrem accés a crèdit amb independència 
de la situació financera. Operem normalment amb dos línies de crèdit, pòlisses de 
Tresoreria que la llei ens obliga a tenir-les cancel·lades a 31 de desembre de cada any 
i operacions d’endeutament a llarg termini que serveixen per finançar les inversions. 
L’Ajuntament de Sant Cugat està raonablement be tot i que la tendència ens porta a 
empitjorar, per això tots hem d’intentar revertir aquesta situació el més aviat possible. 
Es preveu que l’any 2013 hi haurà enormes dificultats per accedir al crèdit, sobretot al 
crèdit a llarg termini, que és el que finança les inversions. Hi ha algunes inversions en 
marxa que s’han de pressupostar. El capítol de les expropiacions de les zones verdes  
suposa una càrrega molt gran per la ciutadania i per l’Ajuntament. 
Hi ha incògnites molt importants pel que fa a la quantitat que arribarà dels ingressos 
supramunicipals. Aproximadament aquest ajuntament es finança amb un 78 % 
d’ingressos propis de la ciutat de Sant Cugat. Un 22 %  ve de l’Estat, la Generalitat, la 
Diputació o el Consell Comarcal. Hi ha una reforma del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, que és la Llei que regula les administracions locals.  



 

 
No prohibirà l’exercici de les competències impròpies però sí que segurament tallarà 
les línies de finançament, per exemple el Servei d’Ocupació Municipal, que és 
especialment sensible perquè ara hi ha molts aturats i se’ls ha d’atendre ja que estan 
passant una situació molt complicada. Probablement tallaran el finançament 
supramunicipal però s’ha d’intentar no deixar d’atendre aquesta necessitat social. La 
participació en els ingressos de l’Estat, els que arribaran d’altres administracions, la 
configuració definitiva de la reforma legal que emmarca la actuació de les 
administracions públiques i  la pròpia situació econòmica son incògnites. El Citybank 
preveu per l’any que ve una caiguda de la PIP del 3,4%. L’escenari econòmic  és 
complicat. I tot això s’ha d’emmarcar també en les notícies d’avui, que son que tenim 
eleccions el 25 de novembre i són eleccions que tenen una connotació molt especial i 
que generen un clima que potser no ajuda a que les coses puguin tirar endavant 
transitòriament. 
El resultat de tot plegat és que pressupostàriament es tancarà raonablement be i que 
el marc d’endeutament mes o menys està controlat, però no s’ingressarà aquest any 
2012 tot el que estava previst en el pressupost Hi haurà una davallada més o menys 
de 96 a 93 milions d’euros (propera al 3%). És una davallada assumible però el terme 
“tresoreria” està extraordinàriament tens. Això es reflectirà sobretot en l’àmbit del 
finançament. Per tant s’ha de revertir aquesta situació de la manera més accelerada 
possible i per això pertoquen disminucions de les previsions pressupostàries, tant de 
l’execució d’aquest any com dels propers. El que estem fent és un full de ruta en 
l’àmbit econòmic que s’estén des de l’execució d’aquest any 2012 fins l’any 2015 i que 
pretén donar una orientació clara de quines son les mesures que hem de prendre per 
revertir aquesta situació el més aviat possible. S’ha d’executar menys, es preveu un 
escenari pressupostari per l’any 2013 encara molt més dur del que ja va ser l’any 2012 
i a més això no serà qüestió d’un any, serà com a mínim de dos o tres anys. 
L’Ajuntament es troba ara en una situació a la que s’ha de donar la volta. S’han de 
buscar complicitats compartint aquest missatge. S’ha de prioritzar molt i el món de 
l’esport és una prioritat claríssima.  
El missatge final és que la situació està sota control però en un marc d’incertesa molt 
important. Això implica restriccions duríssimes, per tant són temps per ser 
corresponsables de les dinàmiques socials, esportives i culturals d’aquesta ciutat. 
Comenta que volia compartir aquesta situació que és dura i difícil però creu que es 
superarà. 
 
Finalitza quedant a la seva disposició. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies al Sr. 
Brugarolas. Comenta que moltes vegades quan les entitatss’adrecen a l’àrea d’Esports 
la primera àrea d’interlocució amb les entitats, es procura no pintar el marc molt negre 
però sí que els espanta una miqueta. Es posa a la seva disposició també per qualsevol 
qüestió que requereixin. 
  
Passa al punt 5 de l’ordre del dia. 
 
 
 
 
 



 

PRECS I PREGUNTES. 
 
SR. BRUNO SALVADOR, REGIDOR DEL PARTIT POPULAR: Demana si davant 
aquest marc d’incertesa l’Àmbit d’Esports te previst aplicar alguna mena de 
racionalització de recursos o optimització quant a la estructura burocràtica o 
administrativa del departament a nivell de regidoria o diferents càrrecs que hi ha de 
cap de Servei o Director. Si es pretén mantenir o hi ha algun tipus de canvi que 
redueixi la despesa en el sentit que apuntava el Sr. Brugarolas. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Diu que la resposta es no. 
No hi ha cap previsió de treballar en el marc del capítol 1 de l’àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: Demana si hi ha alguna previsió concreta i com afectarà aquesta 
situació de l’Ajuntament. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Diu que no, precisament 
pel marc d’incertesa en el que s’està treballant. Ara mateix s’està treballant sobre el 
pressupost del 2013. Els plantejaments que es fan sobre aquest pressupost estan 
sobre la taula i per tant actuacions concretes no n’hi ha cap que hagin volgut adquirir, 
ni l’Àrea d’Esports ni per part de cap altre àrea de moment. 
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: Demana si aquest treball es podrà exposar a la taula econòmica i si 
podran col·laborar d’alguna manera des del consell. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Diu que a la taula 
d’economia seran benvingudes totes les idees que ajudin a treballar en el sentit d’ajut 
directe al desenvolupament de l’esport a Sant Cugat. Treballar sobre el pressupost 
concret d’Esports és una competència directa però si que adquiriran tots aquells 
ímputs que els facin arribar. 
 
SR. CARLES BRUGAROLAS, TINENT D’ALCALDE D'ECONOMIA, EMPRESA I 
OCUPACIÓ I REGIDOR D'HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Diu 
que les previsions de l’Ajuntament per l’any que ve son de descensos en pràcticament 
tot el que és despesa ordinària en tots els departaments. Hi ha algunes coses que 
s’intenten mantenir i d’altres han de pujar, per exemple en l’àmbit de l’ensenyament 
perquè rep molt menys finançament extern. Creu que les escoles bressol tenen un 
component social i per tant és un servei estratègic de la política de l’Ajuntament i la 
dotació pressupostària s’ha d’incrementar. En tot el que son serveis socials 
assistencials com a mínim s’ha de mantenir. L’àrea d’Esports juga un paper molt 
important. Comenta que avui mateix han passat per Junta de Govern les sol·licituds 
concretes a la Diputació de Barcelona per unes línies de finançament importants que 
tenen i que s’havien de presentar en aquestes dates. Diu que si no s’equivoca dos de 
les 5 línies d’inversió proposades fan referència als esports perquè són conscients que 
hi ha necessitats importants. On hi ha més incertesa és en el capítol pressupostari de 
l’any que ve en el capítol de les inversions. S’intentarà finançar inversions amb 
recursos que vinguin de fora, pot ser de la Diputació, de l’Àrea Metropolitana o altres 
línies que puguin sorgir.  



 

Però el marc d’incertesa més gran és si hi haurà o no crèdit i això pot canviar de la nit 
al dia. Podria haver canvis de conjuntura financera general que habilitessin un nou 
marc i que obrissin algunes aixetes, si ens rescaten o no, i depèn en quines 
condicions, si cau la prima o no cau... Però la veritat és que avui per avui no hi podem 
comptar gaire.  
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: Demana si aquestes línies de crèdit s’han demanat a la Diputació per 
projectes en concret i si podria saber per quins. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Diu que les línies 
d’inversió s’han demanat bàsicament per arranjaments.  
 
SR. VALENTÍ FEIXAS I SIBILA, REPRESENTANT DE LA UNIÓ ESPORTIVA SANT 
CUGAT: Demana com anirà el tema de les subvencions. 
 
SR. CARLES BRUGAROLAS, TINENT D’ALCALDE D'ECONOMIA, EMPRESA I 
OCUPACIÓ I REGIDOR D'HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Diu 
que anirà a la baixa però no sap el percentatge exacte.  
 
SR. MAURICI BENITO, REPRESENT DEL CLUB DE RUGBY DE SANT CUGAT: Diu 
que agraeix aquest avís i comenta que s’estan trobant amb una nova figura que és la 
dels impagats. Han intentat que cap nen deixi de fer esport però si continuen creixent 
els impagaments hauran de dir a algun nen que no pot fer esport. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Diu que de fet és una de 
les línies que hi ha sobre la taula i del que hi ha constància. En aquest cas a través de 
Serveis Socials de l’Ajuntament ja s’està treballant amb un marc de solucions. 
Comenta que es vehicula tot a través de Serveis Socials i esperen de comú acord amb 
els afectats poder arribar a solucions. 
 
SR. MIQUEL ÀNGEL RANERA I SAN, PRESIDENT DEL JUNIOR F.C.: Diu que els 
clubs que no utilitzen instal·lacions públiques contribueixen en forma positiva, que la 
dificultat és per tots però que ells la tenen més forta. Demana si hi ha alguna solució 
per equiparar-se als altres clubs. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Diu que això no és un 
tema nou. S’està treballant de forma transversal amb economia. No pot donar resposta 
ara mateix sobre quina seria la solució més oportuna que els podrien oferir però tenen 
en consideració la seva demanda. Saben perfectament que pot haver aquest greuge 
però les dificultats són per tothom i és en aquest moment que demanen 
corresponsabilitat.   
Demana si hi ha alguna pregunta més. 
 
SR. CARLES BRUGAROLAS, TINENT D’ALCALDE D'ECONOMIA, EMPRESA I 
OCUPACIÓ I REGIDOR D'HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Diu 
que està intentant exposar la situació i que estan posant les bases per tal que això 
reverteixi. És un procés que estem passant però vol transmetre un missatge 
d’optimisme.  
 



 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta més. 
 
Finalment dóna per finalitzada la sessió i dóna les gràcies a tots i els emplaça a la 
propera convocatòria. 
 
Quan són les  19:50 h, en el lloc i data a dalt indicats, s’aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària-delegada, estenc aquesta acta. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 25 de setembre de 2012  


