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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 i 

tres minuts del dia dinou de juny 

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. Comencem 

aquest Ple ordinari i ho fem, en primer lloc, demanant al Secretari si hi ha quòrum 

suficient. Gràcies. I tot seguit, entrarem a l’Ordre del Dia i demanarem en primer lloc 

de fer un minut de silenci en record de les víctimes de l’atemptat d’HIPERCOR. Per 

tant, els demanaria que ens posem drets i fem un minut de silenci. Gràcies. 

 

(En aquests moments s’incorporen a la sessió les regidores Sra. Esther 

Salat i Sra. Mayte Pérez). 

 

DESPATX D’OFICI 
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1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE DE 

DATA 15 DE MAIG DE 2017. 

 

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

de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 15 de maig (ordinària) de 2017. 

 

DESPATX INSTITUCIONAL 

 

 2.- DACIÓ DE COMPTE D’ESCRIT DE RENÚNCIA D’UN REGIDOR. 

 

 1r.- RESTAR ASSABENTATS de l’escrit de renúncia al càrrec lliurat a 

Secretaria General, als efectes de la seva tramitació reglamentària, en data 7 de juny 

de 2017 per part del regidor d’aquest Ajuntament, Ramon Piqué i Huerta. 

 

 2n.- TRAMETRE certificació del present acord junt amb l’original de l’escrit de 

renúncia i documentació complementària escaient a la Junta Electoral Central als 

efectes previstos a l’article 19.1.l) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, en la 

seva redacció operada a través de la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, de 

modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i que atribueix la 

competència per a l’expedició de credencials de Regidors a la Junta Electoral Central 

que va dictar als susdits efectes la Instrucció de 10 de juliol de 2003 sobre substitució 

de càrrecs representatius locals. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com a despatx institucional els donem compte 

de l’escrit de renúncia d’un regidor, en aquest cas, del regidor Ramon Piqué i 

evidentment li donarem la paraula, tot i dient-li que aquest és un plenari en el que 

hem pogut atendre les seves aportacions, que no tenim cap mena de dubte que la 

seva ha estat una tasca molt constructiva, també que ha dut a terme una labor 

important en el Consell de Barri d’on ha estat President i li donaria la paraula per 

poder fer el comiat dels companys i companyes.  

 

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

Gràcies Sra. Conesa, Sra. Alcaldessa. La veritat és que jo no sabia molt bé com 

s’havia de fer això de marxar d’un Consistori perquè no ho havia fet mai i com es deia 

adéu, perquè bé, evidentment no és la manera d’expressar-ho, amb la qual cosa, sí 

que volia compartir amb vostès, amb vosaltres, el que ara mateix penso que podia 

compartir, realment i un referent que vull fer, més a nivell personal, el fet de que i 

començaré així: La meva mare va néixer a la Vall de Benasc, a la Franja de Ponent, 

en un poblet molt petit anomenat Bisaurri. El seu pare era nascut a Madrid i que en 

els anys 20 va a anar al Pirineu a treballar com a Secretari municipal, com el Sr. 

Rigau. La meva mare es va quedar orfe de petita i després del pas per una escola de 

monges a Saragossa, va venir a viure a Barcelona a servir, que és el que feien moltes 

noies joves aleshores per a sortir del poble i en seu cas, per a forjar una nova vida. 

Quan jo tenia uns 30 anys, aproximadament, vaig saber que el meu avi, el que havia 

nascut a Madrid i que ni jo ni cap dels meus germans el van conèixer, havia passat 3 

anys a la presó per ser fidel a la República. Ell va morir poc després de sortir de la 

presó a causa de la tuberculosi. Quan li vaig demanar a ma mare per què no ens 

havia explicat abans que el nostre avi havia estat represaliat pel seu compromís 

polític no ho va saber respondre. Senzillament, en el seu món, era millor que 

nosaltres no sabéssim que el seu pare havia conegut la presó i la repressió. 

Senzillament li havien robat el pare i també el dret a la memòria i a nosaltres també. 

Una història comuna a moltes famílies al nostre país. Òbviament a casa nostra es 
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parlava castellà, perquè el pare sempre estava treballant a la fàbrica o al camp i la 

llengua de la mare era i és el castellà. Quan algú deia i diu que l’independentisme té 

arrels burgeses, penso en el meu pare que treballava en una fàbrica d’amiant i en el 

meu avi que treballà en una fàbrica de ciment de Montcada i penso que qui diu això 

no s’ajusta a la veritat. Sóc, per tant, fill d’un obrer català i d’una dona immigrada 

d’origen aragonés, mare de sis fills i obrera. Quan algú diu que l’independentisme té 

arrels burgeses senzillament no s’ajusta a la veritat. Aquests són els meus orígens, 

uns orígens comuns a molta gent que van néixer i créixer amb la por i que han calgut 

unes quantes generacions per sobrepassar-la. Per això és tan important haver arribat 

al moment històric com el que tenim l’oportunitat de superar justament els obstacles 

de la Transició i poder decidir de manera lliure el nostre futur com a país, un futur que 

forçosament haurà de ser més democràtic, radicalment democràtic i en que la política 

estigui realment al servei de la ciutadania. I és en aquest sentit i canvio de registre, 

que les ciutats i els barris entesos com a espais col·lectius d’encontre, són cridats a 

tenir un paper clau de transformació, de suport mutu, i de creixement comunitari. El 

municipalisme, com expressió de voluntat transformadora, ha estat una de les 

banderes de la CUP des dels seus orígens. A la Floresta, a l’inici d’aquest mandat, 

van ser conscients que les florestanes i florestans volien fer les coses d’una altra 

manera. Vam assumir la presidència de la Floresta, després de més d’un any que no 

es reunia el Consell de Barri. Teníem clar que era una oportunitat de demostrar que la 

paraula participar no era una paraula buida. Que participar i transformar eren dos 

verbs que connectaven molt bé. Que apoderar les persones volia dir confiar en elles i 

proporcionar-les veritables espais de debat i de decisió. Tenim clar que volíem posar 

sobre la taula que hi havia una altra manera de fer les coses i ens hi hem dedicat en 

cos i ànima. Som conscients que el compromís i la dedicació que es mereixen els 

barris es una dedicació d’alt nivell i això és un dels reptes que tard o d’hora haurem 

d’afrontar. Les ciutats són els barris i aquests són els espais més rellevants que 

tenim per a créixer de manera comuna i de construir un país inclusiu des de la base. 

L’any 2019 es celebrarà el Centenari de la Floresta. Estem parlant d’un barri amb 

història, ric i divers. Un barri amb una identitat forta, amb uns habitants que viuen 

amb orgull la pertinença al barri, un barri amb forces necessitats per a resoldre 

malgrat la seva antiguitat. Aquests dos anys deixen molts projectes que caldrà 

mantenir, alguns i engegar uns altres: el tancament del Casal de Joves, la posada en 

marxa de l’ascensor de l’Estació, la posada en marxa dels pressupostos participatius 

dels diners de lliure disposició, la instal·lació de la calefacció del pavelló poliesportiu, 

l’acabament del camí segur escolar, la biblioteca de proximitat de la Floresta i les 

Planes, donar resposta a les demandes dels infants del barri, que ens demanen que 

volen tenir un Skate Park, resoldre la mobilitat del barri, abordar el problema de 

l’habitatge per a que cap veïna o cap veí hagi de marxar del barri, fer de la 

convivència un bé a protegir entre totes i tots els ciutadans del barri, etcètera, 

etcètera. Moltes d’aquestes demandes venen de lluny, abans que nosaltres hi fóssim 

i seria una molt bona notícia per a les veïnes i veïns de la Floresta que veiessin 

realitats en allò que ara són idees i projectes. Vaig acabant. Jo volia agrair a totes les 

regidores i regidors, el vostre suport, en moments determinats ha sigut necessari i 

imprescindible, les treballadores i treballadors municipals, que també han estat molt 

importants per a nosaltres per a poder tirar endavant aquest diàleg necessari, que 

ens calia afrontar, a les companyes i companys de la CUP de la Floresta, de Sant 

Cugat i de Valldoreix, a les veïnes i veïns de Sant Cugat i especialment de la 

Floresta, a la meva família, la Maria, la Cinta i la Valentina que corren per aquí i en 

aquest breu però intens camí hem intentat treballar des de l’honestedat i la 

transparència, perquè estem convençuts que una manera de fer i ser és possible. 

Ens trobarem, ens trobareu, com sempre al carrer construint barri, construint ciutat, 

construint país. Moltes gràcies. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies regidor, i jo crec que en nom de 

tots, et desitgem el millor. Crec que aquests dos anys han estat constructius, com he 

dit amb anterioritat. Crec que és positiu poder marxar de manera constructiva de les 

organitzacions a les que hem pertanyut o format part i, per tant, avui que et pots 

acomiadar per raons de prioritat personal, perquè tens molts projectes a 

desenvolupar i que sabem que seguiran sense cap mena de dubte vinculats a la 

comunitat i a la ciutat i que ho pots fer amb la teva família i els qui més t’estimen, 

doncs t’agraïm molt la feina que has fet al llarg d’aquests dos anys. Segurament que 

aquesta feina no queda en va, crec que tots hem d’aprendre de tots, en aquest 

Consistori, malgrat les diferències ideològiques i no tinc cap mena de dubte que hem 

après moltes coses. Una salutació a la teva mare, que vaig tenir oportunitat de 

conèixer i que li traslladis, que crec que aquest Consistori hem pogut compartir 

aquests 2 anys i mig amb un regidor que sobretot és una gran persona. Molt bé, 

moltes gràcies Ramon, a reveure. Gràcies. 

 

Nosaltres haurem de continuar i per informar al públic dir que quan un regidor 

s’acomiada per proveir el seu lloc hi ha uns tràmits administratius que no depenen, 

en aquest cas, de l’Ajuntament, depenen de la Junta Electoral Central i, per tant, el 

grup polític i l’Ajuntament estan fent aquests tràmits i esperem que en el proper Ple ja 

podem tenir designat el nou, en aquest cas nova regidora per part de la CUP.  

 

 (En aquest moment abandona el Saló de Plens l’ex-regidor Sr. Ramon 

Piqué amb un fort aplaudiment de tota la corporació dempeus i del públic 

assistent.) 

 

MOCIONS D’ALCALDIA 

 

3.- PROPOSTA DE SUBSANACIÓ D’ERRADA MATERIAL I CREACIÓ LLOC 

DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL SENSE ALTERACIÓ DEL 

PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL.  

 

Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 15 de maig proppassat va 

aprovar, de conformitat amb l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, la modificació d’un lloc de treball de personal eventual 

configurat inicialment com a Sots-director/a de Districtes en la tipologia de “Personal 

directiu d’àmbits municipals de gestió” i  que hauria de romandre com a personal 

eventual si be amb inclusió diferenciada  en la tipologia legal de “personal de 

confiança o d’assessorament especial”, tot adequant-se el quadre de personal 

eventual en els següents termes : 

 

A)  Càrrecs de confiança o d’assessorament especial 

 

Àmbit d’Alcaldia-Presidència i altres 

 

Denominació lloc             Règim dedicació           Règim retributiu (*) 

 

[...] 

 

Assessor de projectes  

comarcals i suport a 

l’ocupació           Exclusiva   61.610,00 €  
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(*) Brut anual i revisió salarial anual segons pacte condicions treball personal 

Ajuntament per assimilació a règim estatutari funcionaris carrera ex article 305.1) Llei 

municipal Catalunya. 

 

Atès que amb posterioritat ha estat constatada errada material pel que fa al 

pressupòsit de fet de que partia el susdit acord municipal circumscrit a la 

reconfiguració del lloc de treball de “Sots-director/a de Districtes”, malgrat que havia 

estat formalment suprimit del quadre de llocs de treball del personal eventual segons 

acord plenari adoptat en sessió de 20 de febrer de 2017, si bé en cap moment fou 

eliminada la corresponent dotació pressupostària corresponent al  lloc. 

 

Atès que d’allò que disposen els articles 104.1) de la Llei 7/1985, de 2  d'abril, 

reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 304.1) del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, se’n desprèn que l’aprovació pel Ple a l’inici de cada mandat en el 

marc del cartipàs municipal, del nombre, les característiques i la retribució del 

personal eventual, es causalitza únicament per la seva relació amb el Pressupost 

municipal general en venir atribuïda la competència legal per a la seva aprovació al 

Ple municipal, ja que si no concorregués aquesta vessant d’ordre pressupostari, 

sembla diàfan que no tindria cap sentit o base conceptual que l’aprovació d’aquesta 

estructura no correspongués a l’equip de govern en cada mandat en base a la 

potestat inherent per a dissenyar aquells aspectes d’autoorganització funcionalment 

orientats a la major efectivitat de la tasca pròpia del govern i que per la seva pròpia 

naturalesa haurien de comportar de manera congruent l’abstenció dels grups polítics i 

regidors municipals aliens a l’equip de govern.  

 

Atès que en el sentit esmentat, la potestat d’autoorganització atribuïda al 

municipi per l’art. 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local dimanaria versemblantment i porta causa de l’art. 6.1) de la Carta 

Europea d’Autonomia Local, en establir que “sens perjudici de les disposicions més 
generals creades per la llei, les entitats locals han de poder definir per si mateixes 
les estructures administratives internes de les que pretenguin dotar-se amb la 
finalitat d’adaptar-les a les seves necessitats específiques i a fi de permetre una 

gestió eficaç”, i en aquesta línia sembla raonable d’entendre que hi ha de tenir directe 

encaix, la configuració en cada mandat de l’estructura organitzativa dels llocs de 

treball de personal eventual en funció del cartipàs polític que s’aprovi a resultes de les 

majories de govern que el determinin, i això esdevé especialment predicable del 

personal eventual en la tipologia de càrrecs de confiança o d’assessorament especial, 

en el que s’enquadra de manera directa sense violència conceptual, un perfil 

d’assessor en matèria de projectes comarcals i de suport a l’ocupació. 

 

Atès que en el cas de mera supressió nominal d’un lloc de treball tot 

mantenint-se la dotació pressupostària preexistent, la creació formal del lloc en el 

propi àmbit del personal eventual si bé no en la tipologia de personal directiu 

contemplada en l’art. 9.1.b) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, sinó en la 

modalitat específica de càrrec de confiança o assessorament especial sense funció 

directiva, no comporta en el present cas alteració pressupostària ni en conseqüència 

increment de dotació econòmica del capítol I, extrem d’especial rellevància 

substantiva pel fet que segons l’art. 104.2) de la LRBRL, la competència per al 

nomenament i cessament del personal eventual per a funcions d’assessorament 

especial correspon a l’Alcaldia, circumstància que justifica, en termes d´ordenament 

jurídic supraordenat, la intervenció del Ple en aquesta matèria com a específicament 

acotada o circumscrita de manera exclusiva als aspectes pressupostaris. 
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Atès que com fou ja assenyalat, el Ple extraordinari de data 26.06.2015 en el 

marc de l’estructuració del cartipàs municipal, va aprovar la creació i determinació del 

règim dels llocs de treball reservats a personal eventual per a desenvolupar funcions 

atribuïdes a càrrecs de confiança o d’assessorament especial i personal directiu per 

àrees o serveis complexos, entre els quals hi figurava en el subapartat “B) Personal 

directiu d’Àmbits Municipals de Gestió” el de “Sots Director/a de Districtes” amb una 

retribució bruta anual de 61.000€. 

   

Atès que amb la creació formal ara d’un lloc de treball d’“Assessor de projectes 

comarcals i suport a l’ocupació”, el nombre total de llocs de treball configurats com de 

personal eventual, es mantindrà  dins del límit legal establert per l’art. 104.bis.1.f) de 

la LRBRL, amb la correlativa viabilitat de la susdita creació sense incidència ni 

alteració de la dotació econòmica incorporada en aquesta matèria al vigent 

Pressupost municipal general. 

 

Atès que l’errada material amb posterioritat advertida en l’acord plenari 

municipal adoptat en sessió ordinària de 15 de maig de 2017 (punt núm. 2 de l’ordre 

del dia) circumscrita al fet d’inviabilitat de modificació tipològica d’un lloc de treball de 

personal eventual que havia estat suprimit pel propi òrgan col·legiat en sessió 

ordinària  de  data 20.02.2017, comporta que es tracti d’un acte administratiu de 

contingut impossible amb la correlativa invalidesa “ope legis” i manca d’efectes 

jurídics segons allò determinat per l’art. 47.1.c) de Llei bàsica estatal 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

 En base a tot  l'anterior, es sotmet al Ple municipal la següent: 

 

PROPOSTA D'ACORDS 

 

1r.- CONSTATAR l’errada material advertida en l’acord adoptat en el punt 

núm. 2 del Ple Municipal ordinari de 15.05.2017 circumscrit a la modificació d’un lloc 

de treball de personal eventual enquadrat funcionalment  com a Sots Director/a de 

Districtes, havent-se aprovat la seva reconfiguració com a càrrec de confiança o 

assessorament especial amb la denominació d’“Assessor de projectes comarcals i 

suport a l’ocupació”, sense validesa ni en conseqüència naixement a la vida jurídica 

del corresponent acte administratiu.   

 

2n.- INCORPORAR al quadre de llocs de treball de personal eventual en la 

modalitat de càrrecs de confiança o d’assessorament especial, el d’“Assessor de 

projectes comarcals i suport a l’ocupació” amb una retribució bruta anual de 61.610 € 

amb càrrec a la corresponent dotació preexistent incorporada al Capítol I del vigent 

pressupost municipal general, sense modificació del mateix i amb observança de 

compliment del límit numèric global de llocs de treball de personal eventual aplicable 

a aquest municipi en funció del nombre de càrrecs electius segons allò que disposa 

l’article 104 bis.1.f) de LRBRL. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: El que portem a aprovació és la proposta 

de subsanació d’aquesta errada material. El passat mes de maig en el Ple vam 

aprovar la creació d’un càrrec de confiança d’assessorament especial. Formalment 

se’ns va advertir que no havia estat ben constituït, tot i que hi havia la dotació 

pressupostària i d’acord amb l’informe del Secretari el que fem és subsanar aquesta 
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errada material que vam adoptar en el Ple passat i que fa referència a la modificació 

d’un lloc de treball de personal eventual, enquadrat funcionalment com a Sotsdirector 

de Districtes, quan el que estàvem fent era aprovar la seva reconfiguració com a 

càrrec de confiança o assessorament especial amb la denominació d’Assessor de 

Projectes Comarcals i Suport a l’Ocupació. És a dir, seria el mateix debat que vam 

tenir l’altre dia, però subsanant aquesta errada material que se’ns va advertir que no 

havia estat ben fet.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Como ustedes ya saben, 

tienen una propuesta sobre la mesa por el tema del Cartipás, quisiera que se la 

tomen en consideración y poderla hablar el próximo mes, los próximos meses y con 

el ánimo, el mismo ánimo que fue la votación la vez pasada, el voto será la 

abstención para poder tirar un órdago de manera de poder iniciar estas 

negociaciones.  

 

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

Simplement per anunciar el vot. Nosaltres amb coherència amb el que vam fer el Ple 

passat, també votarem en contra i dir, bé, que efectivament molts grups ja vam 

advertir que segurament hi hauria aquest problema amb el punt. Tot i així votarem en 

contra igualment.  

 

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

MES: Breument, perquè certament el debat està amortitzat de l’altre Ple. La frase 

aquella “ja els ho deia”, diguem-ne. Recordo que l’altre dia quan vam fer la intervenció 

que no podia ser perquè no tenia base legal aquesta aprovació atès que havia estat 

suspesa, canviada, esborrada la plaça, ens van mirar com dient “aquest què diu” i jo 

crec que aquest no és un tema de coneixement d’Administració Pública, que poden 

ser menors o majors, sinó simplement un tema de memòria sobre què vam fer fa dos 

mesos. El fet no canvia, el fet de creació d’una plaça nova o no, però en tot cas, sí 

que posa sobre la taula la importància a vegades de mirar-se els expedients. En 

qualsevol cas, és el debat. Ja saben que el nostre vot serà el mateix de l’altre 

moment, bàsicament perquè nosaltres els vam demanar un posicionament com a 

Govern respecte a aquesta situació i vostès van dir un posicionament que ha canviat 

i, per tant, si hagués falta a la veritat nosaltres sempre haurem de votar en contra. En 

qualsevol cas, avui portem a Ple una creació d’una nova plaça en un expedient on no 

consta cap informe excepte la proposta. En l’anterior aprovació de fa un mes, hi havia 

una proposta, que descrivia les funcions, descrivia les funcions que haurà de fer 

l’assessora i en aquest sentit doncs no ens va semblar ni bé ni malament, com que ja 

sabíem que no es podia votar. En tot cas, en aquesta ocasió no hi és a l’expedient i 

sí que els volíem recomanar que es completin els expedients. Nosaltres no farem cap 

recurs d’aquesta aprovació, i que es completin els expedients i sobretot que vegin la 

diferència que existeix entre eventual, càrrec directiu i eventual, assessorament 

especial, bàsicament perquè part de les funcions que estaven relatades en l’anterior 

Ple corresponien a directiu i no a assessorament o càrrec de confiança i, per tant, 

algú els podia fer alguna demanda. Nosaltres, ja li dic, que no ho farem. En altra 

situació, això tirarà endavant, ja ho ha comentat el company no adscrit, i entenc que 

també ho farà el company del Partit Popular. Dic jo que, clar, si no era correcte 

l’anterior, ara que sí que ho és doncs ja segur que entra, i allò diguem-ne, amb 

fanfàrria i els gegants. Però en qualsevol cas, esperem que la persona que entri ho 

faci bé, nosaltres creiem que ho farà molt bé. Tan de bo hagués estat en un càrrec 

directiu i no d’assessorament, perquè tindria càrrecs tècnics que crec que és el 

currículum més adequat, però en tot cas, ja ens ho trobarem, ens trobarem al camí. 
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. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Bueno, 

como bien han dicho todos, esta es la cuarta vez que votamos esta especie de apaño 

para colocar al señor, al Teniente de Alcalde, como un voto más, como un escaño 

más, escaño que no le han dado las urnas. Primero votamos la incorporación del 

Teniente de Alcalde, en segundo puesto votamos que cobrara o no cobrara un 

sistema de retribución que no podía porque era incompatible o no era rentable; luego 

volvimos a votar otra vez la sustitución, incorporación de un señor, un cargo de 

confianza, que no podía ser pues porque no podía substituirse al Sr. Francesc Serra, 

responsable técnico, por un cargo de confianza nuevo, de nueva creación; y ahora 

volvemos a votar otra vez lo mismo, siempre en el mismo marco, la creación de un 

cargo de confianza, de 61.610 euros, ¡61.610 euros!, para desarrollar un trabajo de 

soporte que teóricamente ya se debe trabajar en la AMB, que se supone que ya se 

está pagando para hacer en el Ayuntamiento y que ahora volveremos a pagar con un 

nuevo cargo de confianza, que incorporaremos a las filas del Ayuntamiento. Nuestro 

voto fue no y seguirá siendo no. No a crear nuevas áreas de gestión de competencia 

supramunicipal, no a aumentar el Cartapacio con un nuevo salario de Teniente de 

Alcalde, no a incrementar gastos fijos para personal de confianza y no a utilizar el 

dinero público para comprar la mayoría de voto de este plenario. Ciudadanos 

creemos en el debate.  

 

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

PC: Bé, nosaltres amb coherència amb els arguments que sempre exposem cada 

cop que hi ha un augment del Cartipàs, per no estendre’m perquè ja s’ha dit força 

coses, perquè entenem que els sous són estratosfèricament allunyats de la mitjana 

de la gent normal, perquè no sabem ben bé les funcions que tindria aquest assessor, 

com no sabem ben bé encara les competències d’aquesta pròpia cartera i fa plens 

que les demanem. Per tant, votarem que no. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA:  Sí, doncs a veure. Realment ens van dir 

que hi havia una errada. El que portem és l’errada i jo també per no repetir-me, però 

ja que vostès han repetit alguns arguments, avia’m, nosaltres no fem res dolent si 

pactem amb un partit polític, si reorganitzem dintre de l’autonomia local la manera 

com ens volem organitzar i, per tant, tampoc m’agrada que sembli, que ho plantegi, 

vostè no ho faria, quan vostè governi doncs no ho faci, però nosaltres ara governem i 

tenim dret a fer-ho i podem fer-ho. El que ho hem de fer és bé, per això portem avui 

la subsanació de l’errada però sí que sap greu. Quan vostès governin doncs ho fan 

com vostès creuen, potser nosaltres si no governem doncs no ens semblarà bé, però 

és lícit pactar amb altres grups municipals, les regles del joc ho permeten i també 

permeten que et puguis organitzar com tu millor creguis. Evidentment vostès no 

tenen per què compartir-ho i també tenen dret a dir-ho, però vull dir que ho vam 

parlar l’altre dia i per no repetir-me, vull dir que amb això potser no ens posem 

d’acord, doncs també no dir-ho d’una manera que sembli que estem fent alguna cosa 

malament. Una cosa és no compartir-ho i l’altra que no puguem fer-ho i que ho estem 

fent malament.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:     12 (PDeCAT i PSC) 

Vots en contra: 10 (CUP-PC, Cs, ERC-MES i ICV-EUiA) 

Abstencions:      2 (PP i regidor no adscrit) 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.06.17                    pàg. 9 

 

ESBORRANY ACTA 

 4.- DACIÓ DE COMPTE D’ACORDS I PUNTS TRACTATS ALS CONSELLS 

DE BARRI. 

 

- RESTAR ASSABENTATS dels següents acords i punts tractats per part dels 

Consells de Barri, en compliment de l’article 4.b) del Reglament de funcionament 

intern dels Consells de Barri: 

 

1) Acords i punts de la sessió ordinària  CB Centre Oest -  20 d’abril de 2017 

 

1. S’acorda que el representant al Consell de Ciutat sigui el Sr. Marc Villoro, i com a 

suplent el Sr. Ricard Vidal-Ribas. 

2. S’explica la nova ordenança de Tinença responsable d’animals i el programa de 

mobilització de pisos buits de Sant Cugat. 

3. S’expliquen els projectes presentats per al pressupost de lliure disposició del 

Consell. 

 

2) Acords i punts de la sessió extraordinària CB Centre Oest - 11 de maig de 

2017 

 

1. S’acorden els projectes a realitzar amb els diners de lliure disposició del Consell 

de Barri (15.000 Euros). 

 

• Festa de barri solidaria: 1.700 € 

• Activitats de Nadal a can Quitèria: 3.000 € 

• Actuacions musicals, de poesia i/o dansa a places del barri i/o al pati de la Casa 

Jaumandreu: 1.900 € 

• Música de cambra o en acústic: 600 € 

• Activitats infantils a Can Quitèria: 1.650 € 

• Realització de cursos monogràfics a les places del barri: 1.375 € 

• Posar més bancs a l'espai públic. Can Mora – plaça: 1.500 € 

• Senyalitzar amb llumetes els passos de vianants: 3.275 € 

 

3. Acords i punts de la sessió ordinària  CB CENTRE EST  -  8 de maig 2017 

 

1. S’incorporen al Consell de Barri els representants de les entitats Grup d’Estudis 

Locals i Aula de So. 

2. Es presenta el programa de Pisos Buits. 

3. S’aprova per unanimitat la relació de projectes a executar amb la partida de lliure 

disposició l’any 2017 per un import total de 15.000 €. 

 

 

 PROJECTE ENTITAT PROPOSANT PRESSUPOST 

1.  “Volpelleres batega”. 

Cinema a la fresca i tió 

de Nadal 

AAVV Volpelleres 2.368,70 € 

2.  Consolidació d’espais de 

convivència dels barris 

del Monestir i Sant 

Francesc 

Assemblea Cristiana 

Gilgal-Xarxa Monestir-

Sant Francesc 

4.000,00 € 

3.  Suports de comunicació 

pel barri i la ciutadania 

Associació de comer-

ciants del Monestir 

1.645,75 €   

4.  Promoció de la 

convivència veïnal del 

barri de Coll Favà 

AAVV Coll Favà 3.329,68 € 
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5.  Llibreries cíviques 

Senyalització per 

vianants 

AVV Sant Cugat Centre 2.827,17 € 

6.  Tallers de reciclatge per 

nens i adults 

AVV Can Barata 828,72 € 

 

4. Estat del Pla d’estratègies urbanes del barri del Monestir. 

 

El tinent d’alcalde de Territori explica l’estat del Pla d’estratègies urbanes del barri, 

algunes actuacions ja estan projectades. Després del procés de participació, s’està 

elaborant un document amb totes les actuacions previstes, que estarà llest a 

l’octubre.   

 

- Vianantització del carrer de la Creu. S’iniciarà al juliol d’aquest any. Cost: 180.000 

euros. 

- Vianantització de l’Avinguda Cerdanyola. Primer es farà un estudi de mobilitat amb 

col·laboració amb l’AMB i després el projecte executiu.  

- Cobertura Pista Sant Francesc: cal estudiar bé l’impacte i dialogar amb el veïnat. 

- Xalet de l’Avinguda Cerdanyola i Torreblanca. S’està negociant l’adquisició de 

propietat a través de compra o permuta.  

- Carril bici. Es vol adjudicar i executar  aquest 2017. 

- Millora de la Plaça del Coll: es pot adjudicar i executar el 2017. Cost: 50.000 euros. 

 

5. Dació de compte del grup de treball de Seguretat. 

 

S’informa dels temes tractats al grup de treball: botellot, atenció càrdio-protecció, 

infracció de terrasses. Es va demanar dades sobre robatoris i la crema de 

contenidors, ocupació d’habitatges, venda ambulant. 

 

4.  Acords i punts sessió extraordinària del CB LA FLORESTA  29 de març 

 

1. Es presenten  les propostes de projectes per a realitzar  amb el pressupost de 

lliure disposició del barri 2017, i que posteriorment es van portar a votació de tot el 

veïnat.  

 

2. S’acorda la participació d’un membre del Consell de Barri en el Fòrum Europeu de 

Boscos Urbans, que aquest any es centra en el tema “les vores del bosc urbà”. 

 

5. Acords i punts de la sessió ordinària del CB LA FLORESTA  - 30  de maig 

 

1. S’acorden  els projectes a realitzar pel Consell de barri amb el pressupost de 

2017, d’acord amb la votació realitzada amb el veïnat: 

 

Inversions (72.000 €) 

 

1. Millorar la zona de pícnic de la piscina i adequar l'entorn com a zona d'esbarjo. 

18.000 € 

2. Creació d'un jardí medicinal al parc del Centre Social i Sanitari. 10.000 € 

3. Material per al Casal de Joves de la Floresta. 2.000 € 

4. Plantació d'arbres fruiters a diferents espais de la Floresta. 15.000 € 

5. Equip de llum i micròfons sense fils per a activitats al barri. 3.700 € 

6. Mapa interactiu de la Floresta amb informació arquitectònica, històrica i natural. 

10.000 € 

7. Finestra a la sala d'actes del Centre Social i Sanitari. 10.300 € 
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8. Projecte a decidir pel Consell d’Infants de la Floresta. 3.000 € 

 

Despesa ordinària (8.000 €) 

 

1. Campanya informativa de neteja de terrenys i solars per disminuir el risc 

d'incendis. 750 € 

2. Elements per dinamitzar el Consell d'Infants de la Floresta. 2.000 € 

3. Campanya informativa per millorar el coneixement del senglar i reduir les 

incidències.  5.250 € 

 

2. Es tracten els següents punts: 

 

 Programa de mobilització de pisos buits de Sant Cugat. 

 Estat del projecte de creació del Consell d’Infants de la Floresta.  

 Explicació del projecte proposat pels infants del barri per al pressupost de lliure 

disposició (Skatepark). 

 Estat del procés participatiu de Mobilitat i 2a fase del Pla de Millora. 

 Estat de l’execució dels projectes de lliure disposició 2014-15-16. 

 Projecte de remodelació de la baixada de Can Llobet. 

 Celebració del centenari de la Floresta. 

 Projecte Caponera de cooperació amb l'escola de Cusmají de Nicaragua. 

 Explicació del Pacte per la convivència a la Floresta. 

 

3. Ramon Piqué, president del Consell de Barri, informa que renuncia a l’acta de 

Regidor i que per tant deixarà el càrrec de president del Consell de Barri. Informa 

que la regidora entrant serà Lourdes Llorente. 

 

6. Acords i punts de la sessió ordinària del  CB MIRA-SOL  -   10 maig de 

2017 

 

1. Es presenta la campanya de pisos buits. 

 

2. El director de l’àmbit de Seguretat Ciutadana i Via Pública presenta les dades 

sobre seguretat a Mira-sol corresponents al darrer any. A partir d’octubre 2016 

comencen a davallar els delictes, amb un petit repunt al gener 2017, encara que la 

tendència general és de baixada.  

 

3. Sr. Puigdomènech exposa les al·legacions que ha presentat l’Ajuntament al “Plan 

de Acción contra el Ruido (2ª fase)” del Ministeri de Fomento, en la part relativa a les 

actuacions previstes en el terme municipal de Sant Cugat. 

 

4. Dació de compte dels grups de treball: seguretat, complex esportiu, espai lúdic 

juvenil.  

 

5. Els grups PDeCAT, ERC-MES i Cs presenten les esmenes presentades als 

pressupostos generals de l’Estat de 2017 per la manca de partida pressupostària per 

a l'arranjament i insonorització de l'autopista AP7/B30 al seu pas per Mas Gener.  

 

6. S’aprova la constitució del Consell d’Entitats, amb la següent composició: 1 

representant de cada associació membre del Consell de Barri i 2 membres de la 

coordinadora sociocultural, un representant del col·lectiu gent gran, presidència i sots 

presidència. Es farà una reunió entre consells. Les properes seran al juny, setembre i 

novembre.   
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7. Es presenta el procés participatiu del Pla d’Equipaments. 

 

8. Es designa Immaculada Valderrama com representant suplent Consell de Ciutat.  

 

7. Acords i punts de la sessió ordinària del CB LES PLANES  -  27 d’abril de  

2017  

 

1.  CRAE Lledoners. Sr. Puigdomènech explica que ha fet una reunió amb la direcció 

de la DGAIA sobre el CRAE Lledoners, a qui van presentar un recull de queixes. 

D’aquesta reunió van sortir vàries propostes. Han rebut una carta on s’esmenten les 

accions que vol dur a terme la Fundació que gestiona el centre. Es farà atenció al 

compliment d’aquests punts. 

 

2. Evolució del cobriment de l’Espai Pere Grau. La sots directora de Participació i 

Acció als Barris comenta que ja està aprovat el projecte executiu i la licitació en 

marxa. El dia 15 de maig començaran els treballs previs: retirada de tanques, llums, 

etc.  

 

3. Dació de compte dels grups de treball de Seguretat i Mobilitat. 

 

4. Es presenta el procés participatiu del Pla d’Equipaments. 

 

5. Seguiment dels projectes de lliure disposició. Els treballs es centren en les 3 

propostes més votades: remodelació dels vestuaris a l’Espai Pere Grau, actualització 

i arranjament del parc infantil a la plaça Creu d’en Blau i elements gimnàstics a 

Colon. El president i el vicepresident del Consell signen l’acord per mantenir l’import 

de Can Borrull apart pel projecte d’urbanització.  

 

6. Es presenta el projecte de Memòria del Barri, adreçat a donar conèixer la gent que 

viu al barri. El projecte va sorgir en una trobada de l’Espai ECO. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: 

Com vam aprovar en el Reglament de funcionament dels Consells de Barri, cada 

vegada que hi hagués una tongada de Consells de Barri, deixaríem constància dels 

acords que es prenien a cadascuna d’aquestes sessions de Consells de Barri en el 

Ple municipal. Per tant, avui donem compte dels acords que s’han produït, en el cas 

del Consell de Barri de Centre-Oest en les reunions de 20 d’abril i 11 de maig; en el 

cas del Consell de Barri de Centre-Est el 8 de maig; en el cas de la Floresta el dia 29 

de març i 30 de maig; en el cas de Mira-sol el 10 de maig i en el cas de les Planes el 

dia 27 d’abril. Donem compte, amb tot luxe de detalls, dels acords conforme vam 

acordar en el reglament.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda doncs realitzada la dació de compte.  

 

 5.- 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.  
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Consell de barri de Mira-sol  

  

Associació Hort Mira-sol: Antonio Garcés Guedez         

             

Suplent: Pep Ordóñez Pagés 

 

Consell de barri del Centre Est 

 

Grup d’Estudis Locals: Jordi Casas i Roca 

 

Suplent: Domènec Miquel i Serra 

 

Associació de veïns de Coll Favà: Antonio Lucas 

 

Suplent: Victor García 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: 

Pel que fa als representants de les entitats i associacions de veïns en els Consells de 

Barri, informem, donem compte, que en el Consell de Barri de Mira-sol hi ha una nova 

incorporació d’una entitat, que és l’Associació de l’Hort de Mira-sol, del qual se’n 

nomena el titular, el Sr. Antoni Garces i com a suplent el Sr. Pep Ordoñez. Pel que fa 

al Consell de Barri de Centre-Est, s’incorpora el Grup d’Estudis Locals com a entitat, 

sent el titular el Sr. Jordi Casas i suplent el Sr. Domènech Miquel; i també 

l’Associació de Veïns de Coll Favà amb el titular Antonio Lucas i de suplent Víctor 

Garcia.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Alguna qüestió? Doncs també queda realitzada 

la dació de compte.  

 

6.- PROPOSTA DE CANVI PARCIAL DE REPRESENTANTS EN ELS 

CONSELLS DE BARRI. 

 

- APROVAR a proposta dels  grups polítics municipals del PDeCAT-

Demòcrates i del PSC, la designació de nous representants en els Consells de Barris  

en els termes que així mateix s’indiquen, tot això de conformitat amb l’art. 37.1) del 

vigent Reglament de Participació Ciutadana, tot restant modificada parcialment la 

designació inicial aprovada pel Ple municipal en sessió de 16 de novembre de 2015: 

 

Vocal Consell de Barri de Les Planes 

 

Vocal PDeCAT-Demòcrates:   Josep Lara 

 

                        Marc Toldrà 

 

Vocal Consell de Barri del Centre Est 

 

Vocal suplent PSC:  Leonor Gómez 

 

                    Aina Lasauca 
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TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: 

Portem a aprovació la proposta de canvi de representants en els Consells de Barri, en 

particular, com a vocal titular del Grup de PDECat-Demòcrates, en substitució del Sr. 

Josep Lara, es proposa nomenar al Sr. Marc Toldrà; i en el cas del Consell de Barri 

de Centre-Est, com a suplent del Grup del PSC en aquest Consell de Barri de 

Centre-Est canviar o ens proposen canviar, hi ha la Sra. Leonor Gómez, per la Sra. 

Aina Lasauca. S’ha de votar. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Hem de votar aquest darrer punt, per tant, els 

proposaria que si algú té algun pronunciament previ, sinó, demanaré el vot. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

(El present acord s’aprova per assentiment dels 24 membres electius 

presents). 

 

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 

 

Medi Ambient 

 

7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT PER A 

L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU I EXPLOTACIÓ 

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

20/2016). 

 

I.- ANTECEDENTS PRINCIPALS 

 

1r.- Aprovació per acord del Ple municipal de 19/12/2016 de la convocatòria i 

del Plec de condicions tècniques, econòmico-administratives i jurídiques que 

regeixen la licitació. 

 

2n.- Tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies amb publicació 

simultània de l’anunci de licitació en data 31/01/2017 al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i al perfil de contractant de l’Ajuntament en la mateixa data. 

 

3r.- Obertura en acte previ del sobre número 1 comprensiu de les declaracions 

responsables dels licitadors presentades en els termes que estableix l’article 146.4) 

del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i celebració en 

data 22/03/2017 per part de la Mesa de Contractació de l'acte públic d'obertura del 

sobre número 2 (criteris d’adjudicació no quantificables de forma automàtica) amb el 

resultat que consta a la corresponent acta. 

 

4t.- Emissió d’informe dels serveis tècnics municipals de data 24/04/2017, 

d’avaluació i  valoració motivada de les ofertes de conformitat amb els criteris 

d’adjudicació del contracte no quantificables de forma automàtica establerts en el 

plec. 

 

5è.- Aprovació per la Mesa de Contractació en data 24/04/2017 de la valoració 

i puntuacions en els termes de l’esmentat informe tècnic que s’accepta com a 

motivació, d’acord amb l’article 88.6) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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6è.- Proposta de la Mesa de contractació de la mateixa data anterior de 

classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació total obtinguda amb el 

resultat següent:  

 

PLICA 
EMPRESA 

LICITADORA 

PLA 
AGROPECUARI 

(A.1) 

PLA 
ACTIVITATS 
EDUCATIVES 

(A.2) 

PLA 
ACTIVITATS 

SOCIALS (A.3) 
TOTAL  

1 UTE L’ORTIGA 66 12,5 14,25 92,75 

2 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

CATALONIA 
52,25 4,5 8,1 64,85 

 
7è.- Resolució de l’Alcaldia Presidència de data 5/5/2017 de requeriment 

documental al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, de 

conformitat amb el que estableix l’article 151.2) del TRLCSP. 

 

8è.- Constatació per la Mesa de contractació, en aquest acte, de la validesa i 

adequació al Plec de condicions tècniques, econòmic-administratives i jurídiques dels 

documents administratius presentats per la “UTE L’ORTIGA PRODUCTES 

ECOLÒGICS, SL I L’ORTIGACOOP, AGRICULTURA ECOLÒGICA, SCCL”, que 

queden incorporats a l’expedient. 

 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

1r.- DECLARAR VÀLIDA la licitació convocada mitjançant procediment obert i 

tramitació ordinària per a l’adjudicació de la concessió de l’ús privatiu i explotació 

agropecuària de la finca de Can Monmany de Valldoreix. (Exp. núm. 20/2016). 

 

2n.- ADJUDICAR a la “UTE L’ORTIGA PRODUCTES ECOLÒGICS, SL I 

L’ORTIGACOOP, AGRICULTURA ECOLÒGICA, SCCL”, amb NIF U66995218, la 

concessió de l’ús privatiu i explotació agropecuària de la finca de Can Monmany de 

Valldoreix, amb subjecció a l’oferta tècnica presentada, al cànon i als preus, així 

com a la resta de condicions establertes al Plec de condicions tècniques, econòmico-

administratives i jurídiques que regeix la concessió, de conformitat amb el que 

estableix l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

 

3r.- AUTORITZAR i APLICAR els següents imports màxims previstos per a la 

realització de les activitats educatives i socials en el període comprès entre l’agost i el 

desembre de 2017, amb càrrec als següents pressupostos: 

 

- Activitats educatives: 5.596 €, amb càrrec a l’aplicació núm. 0813260.2260915 

“activitats del Pla de Dinamització Educativa-medi ambient” del pressupost vigent 

del Patronat Municipal d’Educació. 

- Activitats socials: 15.480 €, amb càrrec a l’aplicació núm. 61100.23100.2269901, 

del pressupost municipal vigent. 

 

4t.- ASSUMIR el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb 

consignació pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de 

caràcter pluriennal generada per les activitats socials i educatives de la concessió, 

d’acord amb allò establert a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

tot subordinant l’eficàcia de les esmentades activitats per a les anualitats successives 

corresponents en els termes establerts a l’article 39.2) de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a 

l’aprovació definitiva en cada exercici del Pressupost Municipal General. 

 

5è.- INDICAR a l’adjudicatari que en el dia i hora que oportunament li seran 

comunicats haurà de concórrer a la formalització del contracte de la concessió en 

document administratiu, segons estableix l’article 156 del TRLCSP.  

 

6è.- NOTIFICAR els precedents acords a la UTE adjudicatària i als restants 

licitadors, de conformitat amb l’article 151.4) del TRLCSP i donar trasllat a l’àmbit 

gestor, a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, a la Intervenció i a la Tresoreria 

municipal als efectes escaients. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Donem 

compte aquí en el Ple del fet que es va realitzar el procediment obert per la concessió 

de l’ús privatiu i explotació de l’agropecuària, de la finca de Can Montmany, de 

Valldoreix. En aquest concurs obert s’hi van presentar dues propostes i va resultar 

guanyadora i, per tant, proposem adjudicar a la UTE LA ORTIGA PRODUCTES 

ECOLÒGICS, SL –L’ORTIGA COOPERACIÓ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA-. Per 

altra banda, afegit en aquesta adjudicació hi ha tota una sèrie d’activitats formatives al 

voltant del cultiu agroecològic, i assumim el compromís des de l’Ajuntament de dotar 

en els exercicis successius procedents amb consignació pressupostària suficient i 

adequada per fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada per les activitats 

socials i educatives d’aquesta concessió.  

 

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

EUiA: En tot cas, només per dir que estem contents de que la licitació de l’explotació 

agropecuària de Can Montmany hagi recaigut en la Cooperativa de l’Ortiga, perquè 

creiem que l’avala l’experiència que té durant tots aquests anys, i no només amb el 

treball estrictament agropecuari, sinó també amb tota la feina que ha fet a nivell 

formatiu amb diferents grups. Per tant, només felicitar-los i desitjar-los molta sort en la 

nova etapa. 

 

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

PC: Explicació de vot. Prèvia consulta al Secretari i tenint en compte que tenim 

relació personal, són amics nostres, tant l’Ignasi com jo ens abstindrem. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      21 (PDeCAT, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit) 

Vots en contra:    0 

Abstencions:       3 (CUP-PC i PP)  

 

8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA 

MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ I LA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS  

A  SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
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En data 20 de febrer de 2017, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment 

l’ordenança municipal per a regular la protecció i la tinença responsable d’animals, de 

conformitat amb el que estableix la normativa que és d’aplicació.   

 

En data 10 de març de 2017 es va publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

L’expedient es va sotmetre a informació pública entre les dates 13 de març a  

25 d’abril de 2017. 

 

En el període d’exposició pública han presentat al·legacions els grups 

municipals d’ICV-EUiA, Grup Municipal de Ciutadans, Grup Municipal de la CUP-PC,  

Col·lectiu de conductores i conductors del bus urbà de Sant Cugat del Vallès i la 

CUP-PC, la Sra. Miriam Tió Molina, i el Sr. Otto Marcel Aulenbacher. Fora del període 

d’al·legacions, el senyor Dimitri Defranc va entrar escrit proposant modificacions a 

l’ordenança. 

 

En data 25 de maig de 2017, envers les al·legacions presentades a 

l’ordenança municipal sobre la protecció i la tinença responsable d’animals, els 

serveis tècnics i jurídics emeten informe que transcrit literalment diu: 

 

“ Objecte 

 

L’objecte del present informe és donar resposta tècnica i jurídica a les al·legacions 

presentades dins del termini establert, tant per la ciutadania com per als grups 

municipals a l’aprovació inicial de l’ordenança. 

 

Les al·legacions presentades han estat de: 

 

1. Grup municipal de Ciutadans 

2. Grup municipal d’ICV-EUiA 

3. Grup municipal de la CUP-PC 

4. Col·lectiu de conductores i conductors del bus urbà de Sant Cugat del Vallès i la 

CUP-PC 

5. Sr. O. Marcel  Aulenbacher i Sra. Míriam Tió Molina 

Fora de termini es presenta una proposta del Sr. Dimitri Defranc, la qual és valorada i 

es dóna resposta en el present informe. 

 

El present informe s’estructura reproduint el text de l’esborrany de l’ordenança i de 

l’al·legació presentada. 

 

Així mateix, es dóna resposta en cada apartat a la totalitat de les al·legacions 

presentades per una mateixa persona (física o jurídica). 

 

1. AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS: 

 

1.1.- Article 25. Presència a l’espai públic. 

 

L’ordenança diu: 
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25.5. L'Ajuntament pot establir per als gossos: 

 

a) Espais tancats reservats al passeig, la socialització i la realització de les seves 

necessitats fisiològiques en correctes condicions d'higiene. Aquests espais hauran de 

procurar la seguretat dels animals i les persones, així com també d'evitar-ne la fugida. 

Les persones posseïdores han de vigilar els seus animals de companyia i evitar 

molèsties a les persones i als altres animals que comparteixen l'espai. En cap cas els 

animals poden estat sense vigilància per part de la persona responsable. Tot i tractar-

se d’espais tancats, els gossos classificats de perillosos segons la Llei 10/99, de 30 

de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos han d’anar 

amb corretja i  morrió. 

 

b) Espais oberts amb horari limitat, en els quals es puguin deixar els gossos no 

potencialment perillosos, sense corretja, amb l’obligació del titular de vigilar 

especialment l’animal, i quedant obligat a evitar molèsties a les persones i a altres 

animals que comparteixin l’espai.  

 

c) Espais oberts sense horari limitat, en els quals es puguin deixar els gossos no 

potencialment perillosos, sense corretja, amb l’obligació del titular de vigilar 

especialment l’animal, i quedant obligat a evitar molèsties a les persones i altres 

animals que comparteixin l’espai. 

 

Ciutadans proposa: 

 

Afegir un paràgraf a l’apartat 25.5. La proposta de redacció seria la següent: 

 
“Els espais oberts referits als apartats b) i c) estaran degudament senyalitzats pel 
coneixement de tots els usuaris.” 

 

Justificació de la proposta 

 

A l’apartat següent, el 25.6 la referència als rètols informatius només es dirigeix als 

titulars dels animals que fan ús dels espais (tant oberts com tancats), i donat que els 

espais oberts són d’ús de tota la ciutadania, sembla aconsellable afegir un apartat 

referit a l’obligació per part de l’Ajuntament d’informar de què aquests espais tindran 

un ús compartit amb els gossos. 

 

Criteri tècnic: 

Es considera que la petició queda recollida en el punt 25.6, entenent que els rètols 

informatius posaran en coneixement a tots els usuaris d’aquests espais, no sols als 

titulars dels animals. Tothom que es trobi en un espai públic està obligat a respectar 

les indicacions en funció de l’ús que en faci (si és posseïdor d’un gos o no). 

 

25.6. Els titulars dels animals estan obligats a respectar les indicacions 

contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi, especialment 

quan es tractin dels requeriments d’ús de les zones públiques destinades a 

l’esbarjo dels animals. 

 

Conclusió: 

 

No es considera necessari modificar l’article 25.5 ni el 25.6. 

 

1.2.- Article 29. Trasllat d’animals d’acolliment domèstic en transport públic. 
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L’ordenança diu: 

 

29.1. Està permesa la presència de gossos al transport públic municipal sempre que 

compleixin les següents condicions: 

 

a) Vagin amb corretja i morrió 

 

b) Vagin nets  i estiguin educats per la persona que els condueix 

 

c) Estiguin xipats i censats a l’ajuntament  

 

d) El titular, posseïdor o persona que el condueix mostri al conductor l’acreditació 

municipal que permet el trasllat en transport públic de gossos. 

 

29.2. L’acreditació municipal que permeti el trasllat en transport públic de gossos es 

facilitarà a aquells titulars que censin el seu gos a l’Ajuntament. 

 

29.3. Els gossos d’assistència (pigall, de servei, etc.) podran viatjar en els transports 

públics urbans, sempre que vaguin acompanyats pel seu propietari, posseïdor o 

agent d’autoritat, amb les mesures de seguretat escaients i que gaudeixen de les 

condicions higienicosanitàries que preveu aquesta Ordenança. En aquest cas no 

caldrà disposar de l’acreditació municipal per a per al trasllat en transport públic. 

 

Ciutadans proposa: 

 

Proposta de redacció del 29.1 

 

A l’apartat a) el canvi a incorporar l’hem posat en MAJÚSCULES. 

 
“a) Vagin amb corretja I MORRIÓ.” 

 

Proposta de redacció apartat 29.2 

 

Canviar l’apartat 29.2 pel següent, per tant la resta d’apartats han de canviar la seva 

numeració: 

 
“29.2. En tot cas, el conductor del transport públic pot denegar l’admissió de l’animal 
si observés causes objectives i justificades que puguin alterar la normalitat i 
seguretat del trajecte: animal nerviós o hiperexcitat, persones que manifestin 
al·lèrgia als animals, s’hi hagués manca d’espai físic, etc.” 

  

Proposta de redacció apartat 29.3 

 

Canviar l’apartat 29.3 pel següent, per tant la resta d’apartats han de canviar la seva 

numeració: 

 
“29.3. El número màxim de gossos permesos a l’autobús és de X (el deixem a criteri 
de la comissió redactora).” 

 

Justificació de les propostes de redacció dels apartats 1, 2 i 3 

 

El transport públic, en aquest cas l’autobús, és un espai tancat i reduït, per tant, i 

tenim en compte que els animals per molt que estiguin educats i siguin tranquils, es 
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poden “girar” i podrien mossegar, bordar, barallar..., en definitiva es tracta d’evitar 

possibles conflictes amb la resta d’usuaris del transport públic. I també per una 

qüestió de seguretat en la conducció. Tots hem llegit als autobusos els rètols de què 

és prohibit distreure al conductor; a més de ser sancionable d’acord amb el Reial 

Decret 1.428/2003, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de Circulació per a 

l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de 

març. Per exemple, aquesta és una situació que no es presentaria al metro o als 

ferrocarrils, perquè els conductors tenen una cabina independent de la resta de 

vagons. 

 

Així mateix considerem que s’ha de limitar el número de gossos permesos a l’autobús 

i ha de quedar reflectit a l’ordenança amb independència de la regulació de 

desenvolupament, que calgui, al reglament del servei de transport municipal. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que atès a les diferents al·legacions proposades pels diferents grups 

polítics i col·lectiu de conductors del transport públic de Sant Cugat i la dificultat 

d’incloure els modificacions proposades, s’entén adequat obrir un temps de reflexió i 

decidir a les taules de benestar animal i de mobilitat la modificació d’aquesta 

ordenança. 

 

Conclusió: 

 

Per aquest motiu es proposa retirar de l’ordenança l’article 29, i crear una mesa 

d’estudi als efectes de poder elaborar una proposta degudament consensuada entre 

usuaris, tècnics, grups polítics, associacions i treballadors i empreses afectades. 

 

1.3.- Article 30. Presència d’animals en establiments i altres indrets. 

  

L’ ordenança diu: 

 

30.2. En la resta d’equipaments públics municipals, en general estarà permesa 

l’entrada i permanència de gossos, els quals hauran d’anar lligats amb corretja curta, 

i, si s’escau portar morrió, tret que la prohibició d’entrar s’estableixi per reglament i es 

senyalitzi degudament. 

 

Ciutadans proposa: 

 

Proposta de redacció de l’apartat 2 

 

El canvi a incorporar l’hem posat en MAJÚSCULES. 

 
“30.2. En la resta d’establiments públics municipals, en general estarà permesa 
l’entrada i permanència de gossos, els quals hauran d’anar lligats amb corretja curta 
i PORTAR MORRIÓ, tret que la prohibició d’entrar s’estableixi per reglament i es 
senyalitzi degudament.” 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera innecessària la utilització de morrió en tots els gossos, únicament es 

considera necessària en aquells que pertanyin a races potencialment perilloses. 
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Si des de l’Ajuntament es volgués establir en els seus establiments que tots els 

gossos portin morrió, ho pot fer, però si fos així, s’ha de ser conscient que s’estableix 

una obligació per sobre del mínim legal. 

 

Conclusió: 

 

Decidir si l’Ajuntament vol establir una condició més restrictiva que la legalment 

regulada, correspon als Òrgans de Govern Municipal. 

 

Sobre el mateix article 30.2: 

 

Ciutadans proposa: 

 

Afegir un paràgraf a l’apartat 2. Proposta de redacció: 

 
“La presència de gossos als elevadors d’aquests establiments públics municipals 
s’ha de realitzar de manera que no coincideixi amb altres persones, si aquests així 
ho demanen.” 

 

Justificació de la proposta: 

 

Els elevadors són espais tancats i molt reduïts i s’han d’evitar possibles conflictes 

amb altres usuaris. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera no necessari afegir aquest paràgraf donada la possibilitat per a aquelles 

persones que no vulguin compartir aquest espai amb gossos, d’esperar al següent 

ascensor. No existeix un dret preferent, a menys que l’Ajuntament així ho vulgui 

establir. 

 

Conclusió: 

 

Decidir si l’Ajuntament vol establir una condició més restrictiva que la legalment 

regulada, correspon als Òrgans de Govern Municipal. 

 

1.4.- Disposicions transitòries: 

 

Ciutadans proposa: 

 

Afegir una nova disposició transitòria. Proposta de redacció: 

 
“Disposició Transitòria Segona 
 
Després d’un període de sis mesos de funcionament de l’establert a l’article 29,  

Trasllat d’animals d’acolliment domèstic en transport públic, l’Ajuntament podrà 
modificar aquesta normativa en funció dels resultats.” 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que atès a les diferents al·legacions proposades pels diferents grups 

polítics i col·lectiu de conductors del transport públic de Sant Cugat i la dificultat 

d’incloure les modificacions proposades, s’entén adequat obrir un temps de reflexió i 

decidir a les taules de benestar animal i de mobilitat la modificació d’aquesta 
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ordenança. 

 

Conclusió: 

 

Per aquest motiu es proposa retirar de l’ordenança l’article 29, i obrir/crear una mesa 

d’estudi als efectes de poder elaborar una proposta degudament consensuada entre 

usuaris, tècnics, grups polítics, associacions i treballadors i empreses afectades, raó 

per la qual no resulta necessari introduir la Disposició Transitòria que es proposa. 

 

2.  AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 

 

2.1.- ICV-EUiA proposa: 

 

- Cal repassar el llenguatge sexista. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera pertinent i adequat revisar-ho, encara que segons la Guia d’usos no 

sexistes de la llengua en els textos de l’administració de la Generalitat de Catalunya , 

es recomana no abusar de determinats recursos (la paraula persona, formes dobles, 

etc.) i dona per entès que el gènere masculí adopta un valor genèric (inclou el 

femení). 

 

Conclusió: 

 

Es revisarà el llenguatge sexista de l’ordenança. 

 

2.2.- ICV-EUiA proposa: 

 

- Cal posar en algun lloc de l’ordenança que els propietaris d’animals han de procurar 

evitar les baralles dels seus animals amb d’altres animals. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera inclòs dins de l’article 7 de Tracte i manteniment dels animals: 

 

k) Aquissar-los o permetre que agredeixin persones o altres animals.  

 

Conclusió: 

 

La proposta ja està contemplada i no cal fer modificacions per a incloure-la. 

 

2.3.- ICV-EUiA proposa: 

 

Afegir un nou article: 

 

o Article 2. Àmbit d’aplicació 

Aquesta ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Sant Cugat, amb 

independència d’on resideixi la persona propietària o posseïdora de l’animal. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que queda recollit al punt 1.2 de l’Ordenança, que diu: 
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1.2. La present Ordenança és d’aplicació en tot el que fa referència a la tinença 

d’animals domèstics i pertanyents a la fauna salvatge dins del terme municipal de 

Sant Cugat del Vallès, d’acord amb la legislació vigent i amb la resta de normes 

municipals.  

 

Conclusió: 

 

La proposta ja està contemplada i no cal fer modificacions per a incloure-la. 

 

2.4.- Article 5. Requeriments i condicionants de la tinença. 

 

ICV-EUiA proposa: 

 

Els punts 6 i 11 de l’article 5 tenen el mateix redactat. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera cert. 

 

Conclusió: 

 

Es procedeix a la modificació. 

 

2.5.- Article 11. Gossos potencialment perillosos. 

 

L’ordenança diu: 

 

11.2 Es consideren gossos potencialment perillosos, a més dels que preveu l’article 1 

de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, els que preveu l’article 2 del Reial decret 287/2002, 

de 22 de març. 

 

ICV-EUiA proposa: 

 

- Afegir text al final del punt 2 de l’article 11: 

 

o També es consideraran gossos potencialment perillosos aquells que hagin 

estat ensinistrats per a l’atac i la defensa i aquells que manifestin un caràcter 

marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a 

altres animals. 

 

La potencial perillositat haurà de ser declarada mitjançant una resolució de 

l’autoritat competent municipal d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o bé 

després d’una notificació o denuncia previ informe d’un veterinari, oficial o 

col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent municipal. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que aquesta proposta pertany a l’article 2 del RD 287/2002 que ja 

s’anomena a l’Ordenança. Tot i així es considera convenient, tal i com proposa ICV-

EUiA, detallar el contingut d’aquesta normativa.  

 

Conclusió: 

 

Acceptar la proposta de modificació en la seva literalitat. 
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2.6.- Article 16. Acreditació 

 

ICV-EUiA proposa: 

 

Que els apartats e i efe de l’article 16.1 no fan referència correcta als requisits que 

s’anomenen a l’article anterior. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera cert. 

 

Conclusió: 

 

Es procedeix a la modificació. 

 

2.7.- Nou article: 

 

ICV-EUiA proposa: 

 

Incloure un nou article en el Títol VII. Règim sancionador. 

 

o L’Ajuntament promourà la mediació i la resolució alternativa de conflictes com a 

eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada. La mediació 

tindrà per objecte que la persona infractora sigui conscient del dany o molèsties 

causades i perseguirà, després d’una negociació entre les parts, un acord. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera adequat. 

 

Conclusió: 

 

Es procedeix a la modificació incorporant al punt 57.4 de l’article 57. Infraccions 

amb la següent redacció: 

 

“57.4. L’Ajuntament promourà la mediació i la resolució alternativa de 

conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més 

cohesionada. La mediació tindrà per objecte que la persona infractora sigui 

conscient del dany o molèsties causades i es procurarà, després d’una 

negociació entre les parts, arribar a un acord.” 

 

3. AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

 

3.1.- Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació. 

 

L’Ordenança diu: 

 

1.1. Aquesta Ordenança té per objecte: 

 

c) Potenciar la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals i 

altres amb incidència en aquest àmbit, per implementar les actuacions municipals en 

relació a la tinença cívica d’animals. 
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1.3. Es regeixen per la normativa específica corresponent, sense perjudici de 

l’aplicació de les previsions específiques que contingui aquesta Ordenança: 

 

a) Els animals d'explotacions ramaderes. 

b) La pesca, la recollida de marisc, la captura d'animals i la caça. 

c) Els gossos considerats potencialment perillosos. 

d) Els gossos d’assistència. 

e) Els animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Aquest punt c) definit com a un dels objectes o finalitats d’aquesta ordenança entra 

en una contradicció de caire ètic amb el punt 1.3 (a sota) on es fa palès la diferència 

en l’àmbit regulador, competencial i de drets de certs animals enfront de les 

mascotes. En tant que les associacions en defensa i protecció dels animals, com 

nosaltres mateixos, estem en contra d’aquesta diferenciació considerem que no 

abordar la problemàtica dels animals encabits dins la legislació del punt 1.3 és 

incompatible amb el mateix títol de l’ordenança que està regulant la protecció dels 

animals i no d’uns quants animals. 

 

També i potser més evident és el doble raser a l’hora d’establir unes condicions de 

vida raonables per a les mascotes definides al Capítol II. CONDICIONS DE 

MANTENIMENT I TRACTE de caràcter antagònic amb les condicions de vida de 

molts dels animals subjectes a la regulació del punt 1.3. 

 

És paradoxal que una ordenança de tinença d’animals que pretén ser avançada en el 

que respecta al benestar dels animals obviï la denúncia de certs maltractaments, no 

fent esment a cap condemna de laxitud de les normatives que desprotegeixen els 

animals destinats a l’experimentació, als de cacera, o als que es poden trobar a 

certes explotacions agropecuàries o ramaderes. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que les ordenances recullen i sistematitzen la normativa de rang 

superior, però no poden modificar-la ni desenvolupar-la més enllà del que ha previst 

el legislador per regular la matèria en qüestió al determinar les competències 

municipals: i en el present cas, els ajuntaments no tenen  competències que 

permetin desenvolupar una norma sobre animals (sí la tenen per regular els seus 

impostos – ordenances fiscals). 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació ni afegit. 

 

3.2.- Article 3. Intervenció administrativa i acció inspectora 

 

L’Ordenança diu: 

 

3.3 Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligades a facilitar a 

les autoritats competents l’accés a les instal·lacions on s’allotgin els animals, per 

tal de comprovar el compliment de les disposicions d’aquesta ordenança. Així 

mateix, tenen l’obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents 

la documentació i/o la informació que els sigui requerida.  
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La CUP-PC proposa: 

 

Rebutgem aquest punt ja que ens genera dubtes sobre llur legalitat en tant que si els 

animals viuen en un habitatge, es supedita la inviolabilitat d’un domicili a la tasca 

inspectora. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que el contingut del paràgraf 3.3 és totalment legal i cas que les 

persones propietàries o posseïdores d’animals no facilitin l’accés al domicili, el 

procediment estableix la sol·licitud d’autorització judicial.  

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació ni afegit. 

 

3.3.- Article 5. Requeriments i condicionants de la tinença 

 

3.3.1.- L’Ordenança diu: 

 

5.1. La tinença d’animals domèstics resta condicionada al compliment dels requisits 

següents:  

 

d) Reunir l’allotjament dels animals les condicions sanitàries adequades i les altres 

condicions de maneig i tracte normativament establertes. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Les condicions de l’habitatge ja estan regulades per la cèdula d’habitabilitat. En els 

casos de mascotes a zones enjardinades cal vetllar per a que els animals no restin 

lligats. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que quan es parla d’allotjament dels animals no es fa referencia  

específicament a l’habitatge dels seus propietaris, sinó d’aquell espai on s’allotja 

l’animal podent ser a l’interior o exterior de l’habitatge. Les condicions d’allotjament 

venen àmpliament definides a l’article 8. Condicions de l’allotjament permanent. 

Pel que fa al fet de vetllar perquè els animals no restin lligats, es recullen aquestes 

condicions a l’article 9. Mitjans de subjecció temporals. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.3.2.- L’Ordenança diu: 

 

5.1. La tinença d’animals domèstics resta condicionada al compliment dels requisits 

següents:  

 

e) No presentar els animals risc sanitari, perill o molèsties per als veïns, altres         

persones o per al mateix animal. 
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f) Els animals no han de causar molèsties, com lladrucs, udols, cants i sorolls 

excessius, a fi de preservar una bona convivència entre veïns. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Important. En els casos d’udols continuats cal respectar la normativa de tancar els 

gossos sorollosos de les zones enjardinades a casa, sempre en un espai adequat, de 

les 22 hores a les 8 h. i no deixar el redactat dels punts e) i f) tan oberts. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que aquesta proposta queda inclosa al punt 3. de l’article 24. Protecció 

de la tranquil·litat dels veïns que diu: 

 

24.3. Resta prohibit deixar en espais oberts, animals d’acolliment domèstic que 

destorbin el descans dels veïns, des de les 22 hores fins a les 8 hores. Correspon a 

l’Autoritat Municipal valorar l’existència de lladrucs o altres sorolls i/o molèsties. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.3.3.- L’ Ordenança diu: 

 

5.2. Les persones posseïdores d'animals estan obligades a adoptar les mesures 

necessàries per a impedir que la tranquil·litat i el descans dels veïns siguin alterats, a 

qualsevol hora del dia, pel comportament dels animals. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Important. En els casos d’udols continuats cal respectar la normativa de tancar els 

gossos sorollosos de les zones enjardinades a casa, sempre en un espai adequat, de 

les 22 hores a les 8 h. Les altres mesures possibles han d’excloure les operacions de 

cordes vocals de les mascotes. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que aquesta proposta queda inclosa al punt 3. de l’article 24.Protecció 

de la tranquil·litat dels veïns, que diu: 

 

24.3. Resta prohibit deixar en espais oberts, animals d’acolliment domèstic que 

destorbin el descans dels veïns, des de les 22 hores fins a les 8 hores. Correspon a 

l’Autoritat Municipal valorar l’existència de lladrucs o altres sorolls i/o molèsties. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.3.4.- L’Ordenança diu: 

 

5.6. Els centres d’acolliment i els establiments dedicats a la venda han d’exigir tant en 

el procés d’adopció o d’acolliment com en el procés de compra d’un animal, la 

presentació signada per part del propietari o posseïdor d’una declaració responsable 

conforme no ha estat sancionat per infraccions que impliquin maltractament o 
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abandonament d’animals, ni administrativament ni penalment. La declaració 

contindrà el consentiment exprés a favor de l’Ajuntament perquè verifiqui aquesta 

informació. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Seria més clar substituir l’expressió “per part del propietari o posseïdor” per “per part 

de l’adquirent”. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera adequat. 

 

Conclusió: 

 

Es procedeix a la modificació incorporant l’article amb la redacció literal que es 

proposa. 

 

3.3.5.- L’Ordenança diu: 

 

5.9. Pel que fa la resta d’animals d’acolliment domèstic no inclosos en l’apartat 

anterior i amb caràcter general, s’hauran de complir les següents limitacions: 

 

a) Gossos:  

 1 en habitatges de menys de 60 m2 (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 

 2 en habitatges de més de 60 m2 (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 

 3 en habitatges de més de 60 m2 i amb un espai exterior de més de 50 m2  

 4 en habitatges de més de 100 m2 i amb un espai exterior de més de 50 m2  

 

b) Gats: 

 2 en habitatges de menys de 60 m2  (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 

 3 en habitatges de més de 60 m2 (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 

 4 en habitatges de més de 150m² (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 

 

c) Pel que fa a aus (no renda) i petits mamífers de pes inferior a 0,5 kg en edat 

adulta, el nombre no podrà ser superior a 10. 

 

Si es vol superar qualsevol d’aquests límits, mitjançant instància s’haurà de fer petició 

a l’Ajuntament. Els tècnics municipals procediran a fer una comprovació, on es 

valorarà el nombre màxim d’animals de companyia permesos per habitatge que 

dependrà en cada cas, de les característiques del seu allotjament, espai disponible, 

condicions higièniques i molèsties que puguin generar.  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Aquest punt ha de refer-se sense acotacions i quedar obert ja que parteix d’una 

lògica molt discutible. Les limitacions per espai no contemplen la mida i o el tipus de 

mascotes que pot tenir una persona. Sobre l’espai disponible ha de restar supeditat a 

les condicions higièniques i a les possibles molèsties causades al veïnatge. 

Si l’administració pertinent considera no es compleixen les condicions higièniques i 

sanitàries o de convivència, li resta la via administrativa a l’igual que als veïns afectats 

la judicial. 

 

Criteri tècnic: 
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Es considera que aquests límits són els adequats en principi per garantir unes 

condicions òptimes tant higienico-sanitàries com de benestar animal. Així mateix el 

segon paràgraf de l’ordenança recull la possibilitat d’ampliar aquest nombre 

mitjançant instància i comprovació per part dels tècnics municipals. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.3.6.- L’Ordenança diu: 

 

5.11. Els centres d’acolliment i els establiments dedicats a la venda han d’exigir tant 

en el procés d’adopció o d’acolliment com en el procés de compra d’un animal, la 

presentació signada per part del propietari o posseïdor d’una declaració responsable 

conforme no ha estat sancionat per infraccions que impliquin maltractament o 

abandonament d’animals, ni administrativament ni penalment. La declaració 

contindrà el consentiment exprés a favor de l’Ajuntament perquè verifiqui aquesta 

informació. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

És una repetició del 5.6. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera cert. 

 

Conclusió: 

 

Es procedeix a la modificació. 

 

3.4.- Article 6. Condicionants específics per als animals de renda  

 

3.4.1.- L’Ordenança diu: 

 

6.1. Resta prohibida la  tinença d’animals de renda per tal d’evitar problemes de salut 

pública, en l’àmbit de sòl urbà, de les espècies següents: 

 

- Oví  

- Porcí 

- Boví 

- Caprí 

 

La CUP-PC proposa: 

 

No veiem cap motiu per a la prohibició si l’espai permet tenir-los en bones condicions 

tal com s’estableix per a les aus i conills en el següent punt (6.2) 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que des de fa uns anys la major part dels municipis regulen  les seves 

ordenances municipals en la mateixa línia que la proposta feta pel servei de medi 

ambient, la tinença d’animals de renda en resposta als problemes tant de salut 
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pública com de salubritat i de molèsties per olors i sorolls als ciutadans. Així doncs es 

desestima la proposta atès que acceptar-la seria donar un pas enrere en la 

convivència i la salut pública de la ciutadania. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.4.2.- L’Ordenança diu: 

 

6.2. Alguns animals de renda (aus i conills) poden ser acollits en habitatges 

unifamiliars aïllats, sempre que les circumstàncies d’allotjament i l’adequació de les 

instal·lacions ho permetin, tant en l’aspecte higiènico-sanitari com en la no existència 

d’incomoditats i perills per als veïns o per a altres persones. Les condicions per a la 

tinença d’aquests animals són les següents: 

 

a) Les instal·lacions que alberguen els animals han de disposar d’aixopluc. 

 

b) El lloc destinat a albergar el animals haurà de situar-se mantenint el màxim de 

distància possible amb els veïns i per tant, mai adossat als murs limítrofs. 

 

6.3. El nombre màxim d’animals serà: 

 

 3 en immobles unifamiliars amb terreny no edificat entre 100 i 300 m2 

 6 en immobles unifamiliars amb terreny no edificat entre 300 i 600 m2 

 10 en immobles unifamiliars amb terreny no edificat de més de 1000 m2 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Aquest punt ha de refer-se sense acotacions i quedar obert ja que parteix d’una 

lògica molt discutible. Les limitacions per espai no contemplen la mida i o el tipus de 

mascotes que pot tenir una persona. Sobre l’espai disponible ha de restar supeditat a 

les condicions higièniques i a les possibles molèsties causades al veïnatge. 

 

Si l’administració pertinent considera no es compleixen les condicions higièniques i 

sanitàries o de convivència li resta la via administrativa a l’igual que als veïns afectats 

la judicial. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que no posar límits a aquesta tinença desencadena amb 

problemàtiques entre veïns, tant de caràcter higiènico-sanitari, com d’olors i sorolls, 

tal i com s’ha pogut comprovar amb les denúncies i queixes presentades els darrers 

anys. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.4.3.- L’Ordenança diu: 

 

6.7. En els centres educatius sempre que comptin amb autorització municipal 

expressa, i que compleixin amb les condicions d’aquest article, poden ser acollits aus 

de corral i conills amb finalitats educatives. 
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La CUP-PC proposa: 

 

O fins i tot d’altres animals inclosos en el punt 6.1. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que no posar límits a aquesta tinença desencadena amb 

problemàtiques entre veïns, tant de caràcter higiènico-sanitari, com d’olors i sorolls, 

tal i com s’ha pogut comprovar amb les denúncies i queixes presentades els darrers 

anys. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.4.4.- L’Ordenança diu: 

 

6.8. En habitatges plurifamiliars i unifamiliars no aïllats, resta prohibida la tinença i/o 

cria d’aus de corral i conills. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Corregir: Només la cria d’aus i conills de corral. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que no posar límits a aquesta tinença desencadena amb 

problemàtiques entre veïns, tant de caràcter higiènico-sanitari, com d’olors i sorolls, 

tal i com s’ha pogut comprovar amb les denúncies i queixes presentades els darrers 

anys. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.5.- Article 7. Tracte i manteniment dels animals  

 

3.5.1.- L’Ordenança diu: 

 

7.1 Queda prohibit expressament, pel que fa als animals:  

 

d) No facilitar-los l’alimentació i hidratació suficient i equilibrada per mantenir-los en 

un bon nivell de salut i nutrició. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

L’alimentació equilibrada és un criteri subjectiu que no pot ser susceptible a prohibir i 

depèn de les persones el fet d’alimentar-los segons les moltes possibilitats existents. 

 

L’ordenança ha de prohibir el no garantir una alimentació suficient per la bona salut 

de l’animal. 

 

Criteri tècnic: 
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Es considera oportú. 

 

Conclusió:  

 

Es procedeix a la modificació. 

 

3.5.2.- L’Ordenança diu: 

 

7.1 Queda prohibit expressament, pel que fa als animals: 

 

j) Ensinistrar-los si l’ensinistrament va exclusivament dirigit a incrementar i reforçar la 

seva agressivitat per a les lluites i l’atac, si és dut a terme en centres o 

instal·lacions no autoritzats o per persones mancades del certificat de capacitació 

i, en general, si és contrari a la llei. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Aquest punt cal refer-lo. Tot apunta que ha de ser contrari a la llei i al sentit comú 

ensinistrar a una mascota per ser agressiva i per a que ataqui, per molt que ho faci un 

ensinistrador certificat. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que la proposta ja queda recollida en el text de l’article 7.1.j) 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.5.3.- L’Ordenança diu: 

 

7.1 Queda prohibit expressament, pel que fa als animals: 

 

a) Practicar-los mutilacions, excepte les controlades pels veterinaris en cas de 

necessitat.  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Cal especificar quines més argumentació tècnica. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera adequat 

 

Conclusió:  

 

Es modifica segons recull el text de la Llei de protecció dels animals: 

 
“Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, 
llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat 
terapèutica, per garantir-ne la salut o limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
reproductiva”. 
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3.5.4.- L’Ordenança diu: 

 

7.1. Queda prohibit expressament, pel que fa als animals: 

 

m)  Sacrificar-los sense control veterinari o emprar mitjans de sacrifici no autoritzats 

legalment o que els ocasionin patiments innecessaris.  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Canviar redactat: Sacrificar-los sense control veterinari i amb la utilització de mitjans o 

procediments que ocasionin sofriment innecessari. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera adequada la modificació. 

 

Conclusió:  

 

Es procedeix a la modificació. 

 

3.5.5.- L’Ordenança diu: 

 

7.1.- Últim paràgraf: En cas d’incompliment greu o persistent de les obligacions 

establertes en els paràgrafs anteriors, l’Administració municipal podrà disposar el 

trasllat dels animals a un establiment adient, amb càrrec a les persones propietàries, i 

adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Eliminar i substituir la paraula “adoptar” per “estudiar” ja que representa una norma en 

blanc que atorga poders il·limitats a l’administració pel que retalla qualsevol dret del 

ciutadà davant de situacions de conflicte d’interessos. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que abans d’adoptar una mesura, qualsevol persona, entitat o 

administració, té el deure d’estudiar les conseqüències de la seva actuació: l’estudi 

és un tràmit previ i ineludible abans de prendre una decisió. 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.5.6.- L’Ordenança diu: 

 

7.3. La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant de 

l’exemplar com de les seves cries. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Canviar per:  

 

La persona posseïdora està obligada a disposar i tenir cura dels mitjans necessaris 

possibles per a evitar la seva fugida. 
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(No es pot evitar que algun animal s’escapi en algun moment per vàries i diverses 

circumstàncies) 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera oportuna la modificació. 

 

Conclusió:  

 

Es procedeix a la modificació. 

 

3.6.- Article 8. Condicions de l’allotjament permanent 

 

3.6.1.- L’Ordenança diu: 

 

8.2. L'aixopluc ha de ser impermeable, de material aïllant i que no pugui produir 

lesions als animals; ha d'estar convenientment airejat i net, i s'ha de mantenir en bon 

estat de conservació. Així mateix, cal prendre mesures que evitin l'entrada d’aigua i 

que l'animal pateixi condicions climàtiques extremes. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

L’aixopluc ha de tenir les condicions adequades per al seu ús i s’ha de mantenir en 

bon estat de ... 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que el redactat de l’Ordenança és més concret i dóna més indicacions 

de com ha de ser un aixopluc. 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació. 

 

3.6.2.- L’Ordenança diu: 

 

8.3. Un animal d'un pes superior a 25 kg no pot tenir com a habitacle un espai inferior 

a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en centres d'acolliment d'animals de 

companyia. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Per aquest punt cal que s’estableixi en algun annex la clàusula on es reculli el fet de 

que les normes de l’ordenança són d’aplicació sense perjudici de les circumstàncies 

particulars que en cada cas es poden contemplar respecte a la cura especial i a 

l’atenció que el propietari o posseïdor de la mascota li atorgui. És a dir, que es 

contempli la possibilitat de fer excepcions a una aplicació purament matemàtica. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que el punt 8.3 està extret d’una normativa de rang superior (Decret 

6/1999 de manteniment d’animals de companyia) i es considera aquesta superfície la 

mínima per al benestar de l’animal. 
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Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació. 

 

3.6.3.- L’Ordenança diu: 

 

8.4. Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o els 

balcons.  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Excepte ocells, rèptils i amfibis. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera adequada la proposta. 

 

Conclusió: 

 

Es procedeix a la modificació. La nova proposta recull la següent redacció: 

 

“Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els 

celoberts o els balcons” 

 

3.6.4.- L’Ordenança diu: 

 

8.6. La retirada d’excrements i orins s’ha de fer diàriament; a més, s’han de mantenir 

els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

És una reiteració sobre el compliment de les normes higièniques i sanitàries o de la 

convivència veïnal i no cal que hi sigui. A més es refereix a gossos i obvia a d’altres 

tipus d’animals on no caldria tenir una cura diària. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera correcta la proposta, s’accepta la modificació amb la següent redacció: 

“La retirada d’excrements i orins s’ha de fer regularment per tal de mantenir 

els allotjaments nets. Alhora aquests s’hauran de desinfectar i desinsectar 

convenientment per a mantenir unes condicions higièniques  òptimes”. 

 

Conclusió:  

 

Es procedeix a la modificació. 

 

3.6.5.- L’Ordenança diu: 

 

8.7. Els gossos que es mantenen lligats o en un espai reduït (inferior a 6m2) no 

podran restar en aquestes condicions més de 5 hores seguides. Així mateix, han de 

poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. 

L’Ajuntament podrà augmentar o disminuir aquest nombre d’hores depenent de les 

condicions individuals de cada cas. 
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La CUP-PC proposa: 

 

Els gossos no es poden tenir lligats dins el perímetre de la casa. Si es tenen en un 

espai reduït durant la nit pot ser que causin molèsties al veïnatge per lladrucs. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera adequat fer un aclariment indicant que s’accepta un número d’hores 

superior en un espai reduït durant la nit per a procurar no causar molèsties als veïns, 

sempre i quan aquest espai respecti les condicions mínimes d’habitabilitat. 

 

Conclusió: 

 

La nova redacció que es proposa és la següent: 

 

“Els gossos que es mantenen lligats o en un espai reduït (inferior a 6m2) no 

podran restar en aquestes condicions més de 5 hores seguides. 

 

S’acceptarà un número d’hores superior (10 hores) per mantenir-los en un 

espai reduït durant la nit per a procurar no causar molèsties als veïns, sempre 

i quan aquest espai respecti les condicions mínimes d’habitabilitat. 

 

En el casos que es mantinguin lligats, han de poder accedir a una caseta o 

aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. 

 

L’Ajuntament podrà augmentar o disminuir aquest nombre d’hores depenent 

de les condicions individuals de cada cas.” 

 

3.6.6.- L’Ordenança diu: 

 

8.9. Els animals no es poden deixar sols al domicili sense atenció per part d’alguna 

persona, durant més de tres dies consecutius, i, tractant-se de gossos, no  es pot 

superar mai el període de 12 hores. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

24 hores sempre que disposi d’aigua suficient i disposada de forma que no la pugui 

vessar i sempre que sigui una mascota que no produeixi molèsties al veïnatge. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera adequat ampliar el nombre d’hores a 16 i incorporar les condicions.  

 

Conclusió: 

  

La nova redacció que es proposa és la següent: 

 

“Els animals no es poden deixar sols al domicili sense atenció per part 

d’alguna persona, durant més de tres dies consecutius i, tractant-se de 

gossos, no es pot superar mai el període de 16 hores. Aquestes condicions 

seran tenint en compte que els animals han de disposar de menjar i aigua al 

seu abast per a cobrir les seves necessitats durant aquest termini i que no 

produeixen molèsties al veïnat.” 
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3.7.- Article 9. Mitjans de subjecció temporals 

 

L’ Ordenança diu: 

 

9.1. El contingut d'aquest article es d'aplicació als animals de companyia que, per 

causes justificades, s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai 

de temps determinat, que serà sempre inferior a 5 hores. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Norma aplicable per casos puntuals o en casos en que l’animal es trobi fora del 

recinte residencial. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que s’ha de desestimar ja que l’article que ens ocupa és una 

transposició literal del que diu l’article 4 del Decret 6/99. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.8.- Article 12. Mesures de seguretat 

 

3.8.1.- L’Ordenança diu: 

 

12.4. La presència de gossos potencialment perillosos en espais públics exigirà que 

la persona que els condueixi i controli porti al damunt la llicència administrativa. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Eliminar. Si la tenen ja és suficient. Si és un gos acollit, cosa molt comuna, 

estigmatitzes al propietari solidari. En els casos de gossos que han causat problemes 

les autoritats pertinents s’encarregaran igualment de comprovar les credencials de 

l’animal. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que s’ha de desestimar la proposta per estar l’article de l’ordenança 

extret de l’article 8 del Decret 170/02. 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.8.2.- L’Ordenança diu: 

 

12.6. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ésser 

realitzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per professionals 

que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació 

reconeguda oficialment.  

 

La CUP-PC proposa: 
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Eliminar. S’està limitant la tasca dels professionals autònoms, ensinistradors/etòlegs 

que poden pautar i ensenyar maneres d’entendre la teva mascota i donar claus per a 

que l’animal obeeixi, activitat que no comporta cap risc per a ningú. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que s’ha de desestimar la proposta per estar l’article de l’ordenança 

extret de l’article 5 de la Llei 10/99, però es considera necessari com a aclariment 

afegir els termes: “potencialment perillosos”. 

 

Conclusió:  

 

La nova redacció que es proposa és la següent: 

 

“Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos potencialment 

perillosos només poden ésser realitzades en els centres o les instal·lacions 

legalment autoritzats i per professionals que tinguin la formació i els 

coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment.” 

 

3.9.- Article 15. Requisits 

 

L’ Ordenança diu: 

 

15.1. L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció 

d’animals potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents: 

 

a) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la 

llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació 

amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial 

del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Eliminar lesions. Si la llei no ho exigeix, és excessiu, tret que les lesions s’hagin 

produït fent servir animals considerats perillosos. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que es desestima la proposta per estar l’article de l’ordenança extret del 

Decret 170/02. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.10.- Article 16. Acreditació 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Repassar. Estan equivocades les equivalències. 

 

Criteri tècnic: 
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Es considera correcta la correcció. 

 

Conclusió: 

 

Es procedeix a la modificació. 

 

3.11.- Article 23. Actuació en casos de lesions a persones o animals 

 

3.11.1.- L’ Ordenança diu: 

 

23.1. Els titulars d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres 

animals, estan obligats a: 

 

b) Comunicar-ho, en el termini màxim de les 24 hores posteriors als fets, a les 

autoritats sanitàries locals, i posar-se a la seva disposició. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Comunicar les lesions a persones al centre d’atenció primària pertinent... 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que s’ha de desestimar la proposta atès que l’autoritat sanitària local en 

competència d’animals és l’Ajuntament.  

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.11.2.- L’Ordenança diu: 

 

c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant el període de 15 dies o 

el que la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents estableixin.  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Eliminar “Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant un període de 15 

dies”. 

 

Sí que s’escau una avaluació d’un etòleg i la pertinent confirmació higiènica i 

sanitària de l’animal. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que hem de desestimar la proposta atès que serà el veterinari qui 

valorarà la possibilitat d’una valoració o no per part d’un etòleg. 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.11.3.- L’Ordenança diu: 
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23.2. Si l’animal té titular conegut, les despeses de transport i d’estada de l’animal 

reclòs en les dependències o establiments indicats durant el període d ’observació 

veterinària, seran al seu càrrec, i hauran de ser abonades en el moment que se 

n’autoritzi la retirada. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

Si la legislació vigent així ho contempla, què succeeix si no té recursos? No es pot 

regular sense tenir en compte un barem de nivells de renda. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que no es pot fixar el cost en base al nivell d’ingressos del titular: es 

poden establir ajudes i subvencions, però no es poden cobrar quantitats diferents a 

persones amb i sense recursos.  

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.11.4.- L’Ordenança diu: 

 

23.4. Les persones agredides per qualsevol animal s’han de posar immediatament en 

contacte amb les autoritats sanitàries locals i facilitar-los totes les dades que coneguin 

per tal de donar compliment al que preveu aquesta Ordenança.  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Afegir a l’inici: Es recomana. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que no es pot recomanar. És una obligació per raons de salut pública i 

de seguretat ciutadana. 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.12.- Article 24. Protecció de la tranquil·litat dels veïns  

  

L’Ordenança diu: 

 

24.3. Resta prohibit deixar en espais oberts, animals d’acolliment domèstic que 

destorbin el descans dels veïns, des de les 22 hores fins a les 8 hores. Correspon a 

l’Autoritat Municipal valorar l’existència de lladrucs o altres sorolls i/o molèsties. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

En aquest punt 4t, de l’article 24, demanem que es mantingui el redactat de 

l’ordenança vigent del 30 de març de 2010 que en el seu article 6è, punt 4t, on es 

resol: 
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“Es prohibeix des de les 22 hores fins a les 8 hores deixar en patis, terrasses, 

galeries, balcons, jardins o qualsevol espai obert, animals d’acolliment domèstic que 

amb els seus sons puguin destorbar el descans dels veïns. Correspon a l’Autoritat 

Municipal valorar l’existència dels lladrucs realitzant inspeccions aleatòries o bé per 

requeriment de la persona denunciant. En cas que s’estiguin produint, s’instarà el 

propietari de l’animal a prendre les mesures necessàries, les quals inclouran el 

tancament de l’animal a l’interior de l’habitatge.” 

 

Aquesta problemàtica és força greu i continuada en determinades zones de districtes. 

Recentment hem estat testimonis al Consell de Barri de la Floresta de queixes al 

respecte de veïnes dels barris de la zona del carrer Font del Fumet molt afectades 

pels lladrucs nocturns continuats de gossos, amplificats per l’efecte eco que 

l’orografia del terreny propicia. 

 

Sobre l’esmena proposada, es podria fer una ampliació en tant que es podrien afegir 

les hores de siesta als caps de setmana (de 14 h a 17 h). 

 

En qualsevol cas la valoració de l’autoritat competent, pot actuar d’ofici però també a 

petició d’altres instàncies com les veïnes i veïns, el mateix president del Consell de 

Barri, o l’Alcaldessa que consideraran tenir en compte les proves registrals aportades 

pel veïnat. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera oportuna la proposta del primer paràgraf i per aquest motiu s’ha de  

modificar amb el contingut de la proposta. 

 

Respecte a la proposta d’ampliació horària a les hores de migdiada del cap de 

setmana (de 14h a 17h) no es considera oportuna. 

 

Respecte a la proposta recollida a l’últim paràgraf, aquesta ja s’està portant a terme 

en l’actualitat. 

 

Conclusió:  

 

La nova redacció que es proposa és la següent: 

 

24.3.” Es prohibeix des de les 22 hores fins a les 8 hores deixar en patis, 

terrasses, galeries, balcons, jardins o qualsevol espai obert, animals 

d’acolliment domèstic que amb els seus sons destorbin el descans dels veïns. 

Correspon a l’Autoritat Municipal valorar l’existència de lladrucs o altres 

sorolls i/o molèsties.” 

 

3.13.- Article 25. Presència a l’espai públic 

 

3.13.1.- L’Ordenança diu: 

 

25.1. A les vies públiques, i als espais d’ús públic en general, així com a les parts 

comunes dels immobles col·lectius, els animals de companyia han d’anar lligats per 

mitjà d’un collar o arnès i una corretja. La resta d’animals no podran circular per la via 

pública si no van transportats en gàbies. 

 

La CUP-PC proposa: 
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Exceptuant parcs, camins i via pública a partir de les 21 hores fins a les 8 h o a zones 

d’àmbit rural o del Parc de Collserola. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que el punt 25.5 i 25.9 de l’Ordenança, ja recull aquells espais en els 

que es pot permetre la lliure circulació de gossos sense corretja. 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.13.2.- L’Ordenança diu: 

 

25.2. El collar, l’arnès i la corretja o cadena no ha d’ocasionar als animals lesions, per 

això, no es poden utilitzar collars de força, d’estrangulació, de càstig o similars. Si 

s’utilitza una corretja fixa per a gossos, la seva llargada ha de permetre a l’animal 

ensumar el terra. 

 

La CUP-PC proposa: 

 

El collar de càstig, emprat correctament no produeix lesió i ha de seguir essent 

permès. Cal que el propietari sigui qui valori si és efectiu o no i si aquesta opció dóna 

resultats en un gos nerviós a l’hora de continuar fent-lo servir. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que si és necessària la utilització d’un collaret de càstig, haurà d’estar 

justificada per un professional (veterinari, etòleg). 

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.13.3.- L’Ordenança diu: 

 

25.5. L'Ajuntament pot establir per als gossos... 

 

La CUP-PC proposa: 

 

25.3. L’Ajuntament HAURÀ D’ESTABLIR pot establir per als gossos... 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que el temps verbal utilitzat és adequat.  

 

Conclusió: 

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.13.4.- L’ Ordenança diu: 

 

25.8. Resta prohibit rentar els animals a la via pública, les fonts, els estanys i les 

lleres dels rius i les rieres.  
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La CUP-PC proposa: 

 

Sempre que es facin servir detergents amb fosfats o d’altres contaminants. 

 

Criteri tècnic: 

 

El contingut recollit al punt 25.8 de l’Ordenança està extret de l’Ordenança de 

convivència ciutadana vigent. 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

3.14.- Article 29. Trasllat d’animals d’acolliment domèstic en transport públic  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Vegeu argumentari apart presentat en audiència pública el passat Ple de febrer pel 

col·lectiu de conductores de bus urbà i que subscrivim. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que atès a les diferents al·legacions proposades pels diferents grups 

polítics i col·lectiu de conductors del transport públic de Sant Cugat i la dificultat 

d’incloure les modificacions proposades, s’entén adequat obrir un temps de reflexió i 

decidir a les taules de benestar animal i de mobilitat la modificació d’aquesta 

ordenança. 

 

Conclusió:  

 

Per aquest motiu es proposa retirar de l’ordenança l’article 29, i crear una mesa 

d’estudi als efectes de poder elaborar una proposta degudament consensuada entre 

usuaris, tècnics, grups polítics, associacions i treballadors i empreses afectades. 

 

3.15.- Article 64. Sancions i altres responsabilitats  

 

La CUP-PC proposa: 

 

Aquest article 64 així com les definicions i règim sancionador dels diferents tipus de 

faltes han de considerar els canvis derivats de les esmenes proposades. 

 

Proposem donar la possibilitat als infractors de substituir el pagament de multes per 

la prestació d’hores de treball comunitari. Aquestes tasques podran ser tals com: 

 

 Obligatorietat de passejar les mascotes que destorben el descans de les veïnes i 

veïns un cop al dia i durant més d’1 hora en un espai en llibertat per a aquells que 

s’ha determinat tenen mascotes sorolloses que borden per les nits i no s’han 

tancat dins de casa. 

 Els infractors també podran optar per fer totes les tasques que els membres dels 

refugis d’animals els hi requereixin durant un temps que pot ser d’entre 1 dia i 30 

dies depenent de la gravetat de la sanció. 

 

Criteri tècnic: 
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Es considera que sols es  poden establir penes substitutòries si una norma de rang 

superior ho permet, no es poden modificar les sancions ni a l’alça ni a la baixa ni crear 

de noves. 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

4. AL·LEGACIONS  PRESENTADES PEL COL.LECTIU DE CONDUCTORES I 

CONDUCTORS DEL BUS URBÀ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I LA CUP-PC 

 

4.1.- Article 29. Trasllat d’animals d’acolliment domèstic en transport públic. 

 

L’Ordenança diu: 

 

29.1. Està permesa la presència de gossos al transport públic municipal sempre que 

compleixin les següents condicions: 

 

a) Vagin amb corretja i morrió 

b) Vagin nets  i estiguin educats per la persona que els condueix 

c) Estiguin xipats i censats a l’ajuntament  

d) El titular, posseïdor o persona que el condueix mostri al conductor l’acreditació 

municipal que permet el trasllat en transport públic de gossos. 

 

29.2. L’acreditació municipal que permeti el trasllat en transport públic de gossos es 

facilitarà a aquells titulars que censin el seu gos a l’Ajuntament. 

 

29.3. Els gossos d’assistència (pigall, de servei, etc.) podran viatjar en els transports 

públics urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu propietari, posseïdor o agent 

d’autoritat, amb les mesures de seguretat escaients i que gaudeixen de les 

condicions higiènico-sanitàries que preveu aquesta Ordenança. En aquest cas no 

caldrà disposar de l’acreditació municipal per al trasllat en transport públic. 

 

29.4. Resta prohibit el trasllat de gossos potencialment perillosos al transport públic 

municipal. 

 

29.5. Per al trasllat de gats i fures en el transport públic municipal serà necessari una 

gàbia o altre mitjà homologat per a aquest ús, que eviti que l’animal pugui fugir i tenir 

contacte amb les persones. Aquesta mateixa mesura serà d'aplicació als altres 

animals que tinguin per finalitat la companyia, inclosos els pertanyents a la fauna 

salvatge. 

 

29.6. Els titulars i posseïdors d’animals, hauran de complir amb els horaris i altres 

condicions que es puguin establir des de l’Ajuntament. 

 

El col·lectiu de conductores i conductors del bus urbà de Sant Cugat del Vallès 

i la CUP-PC proposa: 

 

En nom de les companyes i companys conductores del transport urbà de la vila, 

veïnes i veïns usuàries i de persones representants de la Taula de Mobilitat, amb el 

suport de la CUP-PC. 
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Amb referència a que l’Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat de forma inicial aquest 

20 de febrer de 2017 una ordenança de medi ambient sobre la protecció i tinença 

responsable d’animals. 

 

Que ens sembla lícit, correcte i fins i tot innovador, tot i que, lamentem no hi ha hagut 

debat ni participació ciutadana més enllà dels col·lectius dins d’aquest àmbit, com 

hagués estat lo esperat amb coherència a la responsabilitat que la regidoria de medi 

ambient també té en participació ciutadana. 

 

Atès que l’article 29 d’aquesta ordenança inclou un punt on es diu que es permetrà 

que pugin gossos al bus urbà sempre que vagin acreditats i nets i no siguin 

perillosos. 

 

Atès que en aquest punt de l’ordenança és on hi veiem un treball que no s’ha pogut 

debatre en paral·lel allí on hagués estat la seva àgora natural que és a la Taula de 

Mobilitat, en el marc de la creació de la nova ordenança de Mobilitat i dins un 

reglament d’ús del transport urbà. 

 

Atès que també molts membres del col·lectiu som propietaris d’animals, els estimem, 

i coneixem el que implica conviure amb ells, però considerem que els busos, 

d’entrada, no són un espai adequat per a que les persones entrin amb els seus 

gossos de forma habitual. 

 

Atès que aquesta afirmació es fonamenta a partir d’un criteri d’empatia mútua envers 

moltes altres persones que els pot molestar la seva presència o a les que directament 

no els hi agraden els animals domèstics. 

 

Atès que l’animal també pot patir conseqüències negatives pel fet de viatjar en un 

espai en moviment amb persones desconegudes i olors diverses que poden generar-

li estrès. 

 

Atès que el fet de dur un gos aparentment net o registrat no garanteix que les raons 

d’higiene, salubritat i seguretat siguin fiables per alguns usuaris cosa que els pot 

causar malestar o angoixa. 

 

Atès que davant de possibles al·lèrgies que podrien causar a determinades persones, 

es posa per davant el dret de l’animal al de la ciutadania. 

 

Atès que hi ha d’altres inconvenients com babes, miccions, l’hàbit d’olorar-ho tot, 

vòmits per mareig, baralles, pessics (mossegades lleus), soroll, paràsits, etc... que 

poden afectar a d’altres usuaris dins un espai molt limitat que no dóna possibilitats, 

com sí pot succeir als FGC, de canviar de vagó o d’allunyar-se de la suposada 

molèstia. 

 

Atès que tampoc es donen les condicions per a que hi hagi una resposta ràpida 

oferta per a un servei de neteja a les capçaleres de línia per les incidències de 

higiene. 

 

Atès que el nivell de civisme dels propietaris de gossos no és aparentment 

equiparable amb el de països europeus on es permet la presència de mascotes a 

determinades línies de bus i a franges horàries també delimitades. 

 

Atès que tots els busos de totes les corones metropolitanes i naturalment al bus urbà 

de Sant Cugat hi apareix un decàleg normatiu de l’ATM (l’Autoritat del Transport 
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Metropolità) amb els drets i deures de l’usuari, on es contempla com a dret el fet que 

poden accedir lliurement al bus, només els gossos pigall o les mascotes dutes dins 

una gàbia de transport adaptada. 

 

Atès que el reglament de viatgers del servei de transport públic de superfície de 

l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

contempla l’accés lliure de mascotes al capítol de prohibicions amb les excepcions 

esmentades sobre gossos pigall o duts amb transportí. 

 

Atès que per aquests motius estem creant un problema de convivència allí on no n’hi 

havia cap. 

 

És per aquestes raons exposades als atesos que demanem que l’article 29 

d’aquesta ordenança no s’aprovi i es repensi de forma coordinada amb l’ATM, 

i també amb l’Entitat Metropolitana del Transport en el cas que formem part de 

la primera corona metropolitana amb el fi de cercar sortides que respectin 

totes les sensibilitats i no només les dels propietaris de gossos. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que atès a les diferents al·legacions proposades pels diferents grups 

polítics i col·lectiu de conductors del transport públic de Sant Cugat i la dificultat 

d’incloure els modificacions proposades,  s’entén adequat obrir un temps de reflexió i 

decidir a la taules de benestar animal i de mobilitat la modificació d’aquesta 

ordenança. 

 

Conclusió:  

 

Per a aquest motiu es proposa  retirar de l’ordenança l’article 29, i crear una mesa 

d’estudi als efectes de poder elaborar una proposta degudament consensuada entre 

usuaris, tècnics, grups polítics, associacions i treballadors i empreses afectades. 

 

5. AL·LEGACIONS  PRESENTADES PELS SRS. O. MARCEL AULENBACHER I 

MIRIAM TIÓ MOLINA. 

 

Els Srs. O. Marcel Aulenbacher i Miriam Tió Molina proposen: 

 

Asunto: 

 

Protesta/alegaciones contra la actual modificación del Articulo 6, Párrafo 4 de la 

Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales Domésticos del 20/02/2017. 

 

Estimados Señoras y Señores: 

 

Me gustaría presentar mi protesta/alegación en contra de la modificación del Artículo 

6, Párrafo 4 de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales Domésticos, 

aprobado temporalmente en el pleno con fecha del 20/02/2017. 

 

El archivo para analizar el cambio modificado se encuentra en la siguiente dirección 

web, de la página web oficial del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès: 

 

http://santcugat.cat/files/651-1329-fitxer/Ordenança_AnimalsDomestics_%20BOP_1

1-5-2010.pdf 

 

http://santcugat.cat/files/651%1e1329%1efitxer/Ordenança_AnimalsDomestics_%20BOP_11%1e5%1e2010.pdf
http://santcugat.cat/files/651%1e1329%1efitxer/Ordenança_AnimalsDomestics_%20BOP_11%1e5%1e2010.pdf
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El artículo ha sido modificado en contra del interés de la gran mayoría de las 

personas que desean un descanso no-interrumpido nocturno. Al texto original se 

agregó la parte escrita en negrita: 

 

“4. Es prohibeix des de les 22 hores fina a les 8 hores deixar en patis, terrasses, 

galeries, balcons o qualsevol espai obert, animals d’acolliment domèstic que amb els 

seus sons puguin destorbar el descans dels veïns. Correspon a l’Autoritat 

Municipal valorar l’existència dels lladrucs realitzant inspeccions aleatòries o 

bé requeriment de la persona denunciant. En cas que s’estiguin produint, 

s’instarà al propietari a prendre les mesures necessàries, les quals inclouran 

el tancament de l’animal a l’interior de l’habitatge.” 

 

Protesto en contra de esta modificación del artículo, porque soy una de las víctimas 

que continuamente está afectada por molestias de ladridos en mi calle. A partir de la 

gran cantidad de perros en mi alrededor y con molestias comprobadas en múltiples 

ocasiones, tanto nocturno y en horario de día. El actual fundamento legal casi no da 

opciones a enfrentar de una forma seria y contundente a una lucha contra la 

contaminación de ladridos, como existen en otras partes de España. La actual 

modificación hace todavía más difícil enseñar el problema de molestias. 

 

Argumento: 

 

Con que un perro ladre tan sólo 2 minutos seguidos en horario nocturno (a las 3 de la 

madrugada por ejemplo), basta en su totalidad para interrumpir el descanso de los 

vecinos de una forma inevitable, y aunque se llame a la policía, ésta llega con un 

retraso siempre, ya que se interpreta que las molestias de ruidos no son importantes. 

En la gran mayoría de los casos no se pueden o quieren comprobar las molestias, y 

se tratará como si la molestia no existiera, hecho que vivo a nivel diario. 

 

Además el actual modelo excluye la presentación de evidencias válidas que puedan 

ser aportadas por parte de las víctimas de las molestias de ladridos. Aunque se 

presenten grabaciones de los ladridos o cualquier otro medio aportado para dar 

evidencia de los hechos, las personas (entre ellas menores de edad) estarán 

expuestas a la voluntad de los vecinos que causan las molestias y está más que 

enseñado en muchos lugares de Sant Cugat del Vallès y alrededores, que la buena 

voluntad hacia un bien común está superado por el egoísmo personal de las 

personas que causan las molestias. 

 

Interpreto la modificación como una gran injusticia hacia las personas que deseamos 

dormir en las noches de una forma seguida y sana. Tenemos el derecho de dormir 

bien, y esta modificación abre el paso a propietarios irresponsables de perros y otros 

animales, a llevar una vida totalmente desconectada de su animal, y les da la libertad 

a no responsabilizarse de sus obligaciones hacia a sus vecinos y su descanso. 

 

Los perros, como otros animales tienen muchos derechos, sin duda alguna, pero 

interpreto como propietario responsable de los perros, que la libertad y los derechos 

de las personas siguen teniendo más importancia que el derecho de animales a 

hacer ruidos a cualquier hora, ya que la naturaleza del animal y la de las personas en 

sus necesidades son sumamente distintas a partir de las distintas vidas que 

llevamos. 

 

Solicito: 

 

Solicito que se elimine el texto agregado: 
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“Correspon a l’Autoritat Municipal valorar l’existència dels lladrucs realitzant 

inspeccions aleatòries o bé a requeriment de la persona denunciant. En cas que 

s’estiguin produint, s’instarà al propietari a prendre les mesures necessàries, les 

quals inclouran el tancament de l’animal a l’interior de l’habitatge.” 

 

No veo ningún argumento lógico, porque los animales domésticos deberían estar en 

los exteriores en el horario nocturno, ya que sencillamente incrementa al definitivo las 

molestias, aunque sean de corta duración. 

 

Con la esperanza a que sigamos teniendo derecho a dormir bien y sin luchar 

continuamente para nuestros derechos naturales como personas,  quedo con un 

cordial saludo y espero sus noticias tan pronto pueda ser. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera que la proposta dels Srs. O. Marcel Aulenbacher i Miriam Tió Molina ja 

està contemplada a l’article 24 de la present  ordenança. 

 

Conclusió:  

 

No procedeix cap modificació o afegit. 

 

6. PROPOSTA PRESENTADA PEL SR. DIMITRI DEFRANC: 

 

El Sr. Dimitri Defranc proposa: 

 

Incloure com a infracció molt greu dipositar de manera intencionada verí o altres 

substàncies químiques així com elements físics amb la finalitat de finalitzar amb la 

vida dels animals. 

 

Criteri tècnic: 

 

Es considera oportuna la proposta incloent-la en l’article 7.1 de tracte i manteniment 

dels animals i a l’article 60 d’infraccions greus, per similitud al punt 60.f) subministrar 

a un animal substàncies que li causin alteracions greus de la salut, .... 

 

Conclusió: 

 

Es proposa la següent redacció: 

 

7.1. “Queda prohibit expressament, pel que fa als animals: 

 

n) Dipositar de manera intencionada verí o altres substàncies químiques o 

elements físics amb la finalitat de matar-los o causar-los danys greus (amb 

l’excepció d’aquells considerats per normativa com a plaga). 

 

60.4. Addicionalment, són infraccions administratives greus, objecte de la 

potestat sancionadora prevista en aquesta Ordenança, les accions o 

omissions següents: 

 

f) Dipositar de manera intencionada verí o altres substàncies químiques o 

elements físics amb la finalitat de matar-los o causar-los danys greus (amb 

l’excepció d’aquells considerats per normativa com a plaga).” 
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CONCLUSIÓ: 

 

De les 54 al·legacions presentades dins del termini establert: 

 

 24 han estat acceptades parcialment o en la seva totalitat. 

 

 30 s’ha considerat adequat no acceptar-les, bé perquè la proposta presentada ja 

estava contemplada en el contingut del redactat de l’ordenança, bé perquè no 

s’ha considerat oportú per raons tècniques la seva acceptació.” 

 

Atès l’esmentat informe s’entén adequat acceptar-lo en la redacció transcrita, 

aprovant les modificacions dels següents articles:  

 

Articles modificats parcialment: 5, 7, 8, 11, 12,15, 24, 57 i 60 

 

Articles modificats en la seva totalitat: 29 

 

Així mateix i en base a l’esmentat informe es recomana rebutjar la resta 

d’al·legacions, en base als criteris tècnics i jurídics emprats. 

 

En funció de tot el que s’exposa, es proposa al Ple municipal l’adopció dels 

següents: 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- ACCEPTAR les al·legacions presentades als articles 5, 7, 8, 11, 12, 

15, 24, 57 i 60, adoptant la redacció proposada i que consta en l’informe tècnic 

transcrit en la part expositiva de la proposta, i pel que fa a l’article 29 sobre “Trasllat 

d’animals d’acolliment domèstic en transport públic”, es manté en la part 

específica corresponent la regulació continguda en l’article 7 de l’anterior ordenança 

de la següent transcripció: 

 

“29.1. En el transport públic els gossos aniran proveïts de corretja i 

collar, amb identificació del microxip. Hauran de circular amb morrió tots 

aquells gossos potencialment perillosos de conformitat amb les 

determinacions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 

considerats potencialment perillosos, i en cap cas no podran ésser conduits 

per menors de 16 anys. 

 

29.2. Estarà permesa la presència de gossos en el transport municipal 

col·lectiu sempre i que l’animal vagi amb corretja i morrió, vagi net, i estigui 

educat per obeir al propietari o persona que el condueixi. Per al trasllat de gats 

en transport públic municipal, serà necessari un suport o gàbia, que eviti que 

l’animal es pugui escapar. 

 

29.3.  Les anteriors limitacions i prohibicions, no seran aplicables als 

gossos guia dels invidents.“ 

 

SEGON.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions en funció del què s’estableix 

en l’informe tècnic esmentat. 

 

TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT amb les modificacions proposades 

en l’informe tècnic transcrit en la part expositiva l’ordenança municipal per a regular la 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.06.17                    pàg. 50 

 

ESBORRANY ACTA 

protecció i la tinença responsable d’animals, de conformitat amb el què estableix la 

normativa que és d’aplicació, i que s’adjunta com a annex inseparable de la present 

proposta, tot restant derogada i substituïda per aquesta nova ordenança, l’anterior 

Ordenança Municipal sobre la Tinència i Circulació d’Animals Domèstics a Sant 

Cugat del Vallès publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 

112 de data 11 de maig de 2010. 

 

 QUART.-  MANTENIR pel que fa a l’article 29 la redacció transcrita en el punt 

primer dels presents acords amb el compromís assumit per la regidoria de Medi 

Ambient d’efectuar una reunió amb els membres de la Taula de benestar animal i de 

la Comissió de transport públic de la Taula de mobilitat als efectes de debatre sobre 

possibles modificacions de l’article 29 i sotmetre a un Ple municipal proposta de 

l’equip de govern, si s’escau, de nou redactat d’aquest article,  

 

CINQUÈ.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ I LA TINENÇA 

RESPONSABLE D’ANIMALS  A  SANT CUGAT DEL VALLÈS en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona i el corresponent edicte al DOGC indicant la susdita 

publicació, tot això  als efectes de la seva entrada en vigor, en els termes establerts a 

l’art. 65.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 

relació amb l’art. 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, tot publicant així mateix per a 

coneixement general i difusió el text de l’ordenança en el web municipal. 

 

SISÈ.- TRASLLADAR el present acord als grups polítics municipals, a tots els 

interessats determinats a l’expedient i ensems als Àmbits Municipals de Gestió.   

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: El Ple 

municipal de 20 d’octubre de 2016, vam fer una aprovació inicial d’aquesta nova 

ordenança de protecció i tinença responsable d’animals de Sant Cugat, obrint un 

període d’al·legacions dels diferents Grups municipals i entitats interessades en el 

tema. Dir que hem rebut en el període aquest d’al·legacions, al·legacions del Grup 

municipal de Ciutadans, del Grup municipal d’ICV-EUiA, del Grup municipal de la 

CUP, del Col·lectiu de conductors i conductores d’autobús urbà de Sant Cugat del 

Vallès, del Sr. Marcel Aulan Bacher i la Sra. Míriam Tió i del regidor Dimitri Defranc. 

El resultat ha estat que s’han presentat en total 54 al·legacions, i que 24 han estat 

acceptades parcialment o en la seva totalitat i 30 d’elles han estat considerades 

adequadament no acceptar-les. Aquest ha estat un criteri de tipus tècnic i per altra 

banda també jurídic. Solament dir en particular un dels temes que va sorgir aquí i 

que li hem donat una segona volta que és retirar momentàniament l’article 29, que fa 

referència al trasllat d’animals d’acolliment domèstic en transport públic. El que fem, a 

la vista de les al·legacions presentades en aquest apartat, considerem que és 

important suspendre el redactat, suspendre momentàniament i es convocarà una 

reunió a la qual es convida als membres de la Taula de Benestar Animal, i a la 

Comissió de Transport Públic de la Taula de Mobilitat, com en algun moment se’ns va 

demanar, per discutir sobre quin ha de ser el redactat d’aquest apartat en particular. 

Aquesta reunió es proposa tindre lloc a la primera quinzena de juliol, i en particular 

després de tota la discussió que hi pugui haver entre la Taula de Benestar Animal i la 

Comissió de Transport Públic de la Taula de Mobilitat, es recollirà en una proposta 

que l’equip de Govern presentarà com a un redactat a omplir, aquest apartat que de 

moment deixem buit, per l’article 29, els presentaríem doncs la proposta d’aprovació 

del Ple municipal de setembre o d’octubre. 
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. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Remarcar que esta 

ordenanza puede que sea una de las ordenanzas más trabajadas en grupos, en 

mesas, en grupos ciudadanos. Ha sido un esfuerzo verdadero por llevar a término las 

reivindicaciones de muchos colectivos que hoy en día se pueden sentir identificados 

con la ordenanza. Nada es perfecto, en el camino se quedaron muchas 

reivindicaciones que hubieran hecho de esta ordenanza tal vez la ordenanza más 

avanzada de Catalunya y de España, a nivel de bienestar animal, pero tenemos 

herramientas para seguir luchando por este cometido. Se queda fuera, por ejemplo, 

el tema de los animales ya no como propiedad de alguien sino como entes 

autónomos, seres sintientes, aprobado por los diferentes congresos de 

neurocientíficos. También algunas alegaciones como el colectivo de conductores 

también ha causado, digamos que revuelo, entre los colectivos animalistas al no 

comprender esta demanda y posicionarse totalmente en contra, pero como bien dijo 

el Sr. Joan Puigdomènech, se seguirá negociando y se seguirá hablando. En este 

sentido, yo creo que ese es el ejemplo vivo de las negociaciones de todo el trabajo 

que se ha llevado, y es que una ordenanza al 2007, al 2030 y al 2050, ya no puede 

ser un cajón estanco donde no se muevan las intenciones y los reglamentos, sino 

que tienen que ser cosas vivas que constantemente estén autoreformándose y 

automirándose a sí mismas para avanzar y adecuarse a los tiempos que corren de la 

sociedad. Bueno, dicho esto, el voto será favorable. 

 

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

Bé, nosaltres hi votarem a favor també i ho farem perquè, bé, tenint en compte que 

les nostres al·legacions han sigut incorporades totes elles, algunes eren de forma, 

però algunes també eren de contingut, primer proposàvem que hi hagués una revisió 

de llenguatge sexista al document, que hi hagués més detall en el tema dels gossos 

perillosos i també una part que per a nosaltres era important, que es fomentés la 

mediació i la presa de consciència per part dels infractors enlloc d’anar directament a 

la infracció. Aquests tres elements han sigut incorporats i això ens fa que evidentment 

hi votem a favor. D’altra banda, també ens sembla molt bé la retirada, diguéssim, del 

que comentava ara el Tinent d’Alcalde, sobre l’accés d’animals al transport públic, no 

perquè estiguem d’acord amb que es retiri, sinó perquè estem d’acord en que hi ha 

d’haver un debat. Jo no comparteixo que aquesta ordenança s’hagi fet amb un punt 

de vista obert i que hagi participat tothom des del principi, jo crec que demostra, 

precisament, això, ara, que crec que és important que es pugui fer aquest debat, no 

només des del punt de vista que és ric de la Taula de Benestar Animal, sinó també 

des d’altres punts de vista, com pot ser la Taula de Mobilitat, etcètera. Llavors, 

celebrem que aquest debat es realitzi d’aquesta manera, cosa que exemplifica 

efectivament que no l’havíem fet abans i, per tant, hi votarem a favor. 

 

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

MES: El nostre grup també hi donarà suport, però els volem dir una cosa: deu ser 

que nosaltres som estranys, perquè resulta que fem una aprovació definitiva d’una 

ordenança que diem que no és definitiva perquè resulta que després farem una 

reunió amb la Taula de Benestar Animal i una Taula de Mobilitat de Transport Públic, 

per veure si llavors modifiquem allò que hem deixat obert, perquè clar, resulta com 

que ja no..., és que de veritat que no ho entenc. O sigui, no entenc per què no hem 

fet les reunions prèvies amb la Taula de Benestar Animal i amb la Taula de Mobilitat, 

que seria allò normal, per incorporar o no incorporar, deixar a mitges o augmentar i no 

deixar una cosa en blanc, que resulta que la modificarem però estem aprovant una 

aprovació definitiva. A vegades, l’altre dia al debat i ara que veig al company del Partit 

Popular, va haver-hi un cert enfotament de les paraules que va dir el Sr. Rajoy, que 

ara no recordo la frase quina era, però avui estem fent això, estem fent una aprovació 
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definitiva que no és definitiva perquè depèn d’allò què modifiquem, perquè no sé 

què. Per tant, home! No sé, jo crec que ja no sé si ens hauríem d’haver esperat o no, 

però no hem pogut fer una reunió de les dues taules en aquests mesos? No sé, jo 

crec que la gent hauria vingut si l’haguéssim convocat. I res a dir amb moltes de les 

al·legacions que heu presentat, al nostre grup ens semblen, anomenaves algunes tu 

ara, el company d’Iniciativa, ens semblen correctes i també val a dir que per exemple 

en el moment que hi hagi transport integrat d’autobús les ordenances seran de caire 

metropolità i, per tant, tot aquest tema que estem parlant de transport d’animals que 

puguin entrar o no, de fet ja ve regulat en altres instàncies. No sé, intentar posar una 

mica de cordura en determinades coses. Jo els demanaria deixar-ho sobre la taula i 

fer les taules abans, però ja sé que no ho faran i, per tant, no els demano, perquè 

farem aquí el “paripé” de votar i serà que no i tal, però, home! Intentem d’aconseguir 

alguna cosa amb una certa lògica, si us plau. 

 

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

DE Cs: Desde Ciudadanos hemos promovido en las Cortes, en el Congreso de los 

Diputados, la modificación del Código Civil para que los animales no sean 

considerados como cosas. Nuestro compromiso con dotar a las mascotas de un 

régimen que les dé a ellas y a sus dueños seguridad y respeto es firme y 

continuamos avanzando. Con este espíritu acudimos a los grupos de trabajo y de la 

elaboración de la ordenanza y presentamos dos enmiendas: una de ellas es 

exactamente la del transporte público y nosotros nos habíamos decantado por primar 

los derechos de las personas por encima del derecho del tenedor de la mascota. Para 

ello argumentamos motivos de salud y seguridad y aun así, bueno, votaremos a favor.  

 

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

PC: Sí, nosaltres també. Avanço el vot, que és que votarem a favor. Hem presentat 

moltes al·legacions, bona part no s’han acceptat, algunes sí. Jo crec que en global, 

per a nosaltres també eren les més importants, que és la que parlava pròpiament del 

benestar dels animals i la convivència amb els veïns, per tant, en general estem 

satisfets. En tot cas, també ens sumem a que veiem que hagués sigut necessari 

aquest debat tenir-lo abans, perquè clarament ha suscitat molt interès aquesta 

ordenança, veient el nombre d’al·legacions. És força inaudit que les persones a títol 

individual facin al·legacions i en facin tantes, apart dels partits polítics. Per tant, 

suscita interès i jo crec que hagués sigut lo propi doncs debatre-ho prèviament, però 

bé, ara ja doncs ja està fet i ho farem més tard, però en tot cas, votarem que sí. 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Bé, per 

començar donaré les gràcies a tots als que us heu adherit a aquesta ordenança, s’ha 

fet amb la millor de les intencions i d’alguna forma el que se’ns deia de si aquesta 

reunió hagués pogut ser abans, la veritat és que la quantitat ingent, o molt important, 

d’al·legacions han consumit, la veritat, molt temps de tècnics i dels Serveis Jurídics, 

també, per intentar resoldre-les. Quan no teníem acabat de fer aquest punt i d’alguna 

forma se’ns demanava, entre dues visions bastant diferents, que resolguéssim aquest 

tema, el que vam plantejar és fer una reunió així en obert, dir-nos absolutament totes 

les raons creuades i presentar d’una manera rigorosa i objectiva una proposta que 

pogués atendre absolutament a totes les sensibilitats. Per tant, bé, moltes gràcies per 

votar que sí i endavant. 

 

. SECRETARI GENERAL: Hi ha hagut una petició de deixar-ho damunt la 

taula? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Crec que el regidor la retira. Regidor, pot 

manifestar? No, jo ja sé que sap sumar, jo he entès del seu parlament que deia que 
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la retirava, però era perquè li consti al Secretari. De tota manera, permeti’m, jo també 

entenc que si nosaltres aprovem un cos reglamentari, l’aprovem. En tot cas, hem de 

fer dos acords, aprovar i tot seguit deixar en suspens l’aplicació d’un dels articles. 

Perdonin, però aprovar amb la voluntat que aquesta Corporació deixi en suspens és 

només una voluntat. Si nosaltres aprovem el cos legal de l’ordenança entenem que 

estem aprovant aquest article. Si vostès em diuen que aquest article quedi fora, 

aprovem tot el cos, sense un dels articles. Si el que diuen és que quedarà suspès, i 

sinó que em rectifiqui el Secretari, però jo d’advocada ja no en faig, però l’intento 

estructurar. Per tant, entenc que aprovem un cos normatiu i tot seguit hi ha un acord 

de deixar en suspens un dels articles. Seria així?  

 

. SECRETARI GENERAL, explicita que l’aprovació de l’Ordenança amb les 

modificacions incorporades constitueix un text refós que ha de contemplar-se com un 

to orgànic i per tant l’article 29 no es pot deixar com a precepte en blanc sense 

contingut i en aquest sentit si s’optés per eliminar el seu contingut regulatori caldria 

reajustar els ordinals de l’articulat de l’Ordenança de manera que no quedés cap salt 

en la normal correlació de la sèrie numèrica. 

 

. REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH: Avia’m, per 

simplificar, si em permet, per simplificar el que proposo és deixar el redactat anterior 

amb el compromís de que el setembre o octubre aprovarem un nou articulat fruit 

d’aquesta reunió que vindrà a continuació. Si els sembla? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: D’acord. Doncs procedim a l’aprovació, tenint en 

compte que aquest article queda pendent d’una redacció definitiva. Per tant, sabem 

que haurem de sotmetre aquesta votació al plenari. Sí? Queda clar? Algun dubte? 

Sí, Sra. Fernández-Jordán? Molt bé. Doncs podem passar a la votació. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents). 

 

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

9.- PROPOSTA PER A LA CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE LOCAL A 

L’AGRUPAMENT ESCOLTA LA FLORESTA DELS ESCOLTES CATALANS (EC) 

 

Atès que l’entitat “Agrupació Escolta La Floresta” sol·licità, a traves de l’àmbit 

de Cultura de l’Ajuntament, la cessió d’ús temporal de l’espai ubicat a la Baixada de 

Can Llobet, s/n de la Floresta (Sant Cugat del Vallès), per a ésser destinat a les 

activitats associatives de l’entitat. 

 

Atès que l’Associació “Agrupament Escolta La Floresta”, pertany a l’Associació 

Escoltes Catalans (EC), inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 

Catalunya amb el número 69-J/1. Entitat sense ànim de lucre que té com a objecte 

social la realització d’activitats encaminades a l’educació i el lleure de nois i noies i de 

les seves famílies estructurant-se, la seva organització operativa, en Agrupaments 

pedagògics i territorials sense personalitat jurídica pròpia. 

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat té la plena propietat de l’immoble 

denominat “Centre Cívic de La Floresta” amb caràcter de domini públic, constant a 

l’inventari de béns i drets municipals amb el número de bé 7143, d’acord amb la fitxa 

d’inventari annexa incorporada a l’expedient.  
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Atès que l’art. 57 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya estableix que els 

béns de domini públic poden ser objecte d’ús privatiu sent necessària l’autorització 

per l’ocupació temporal i sense perjudici d’ésser a precari i per tant revocable en 

qualsevol moment per raons d’interès públic.  

 

Atès que l’espai situat a la planta baixa del local objecte de cessió no tenia 

adjudicat cap altre ús. 

 

Atès que consta incorporat a l’expedient informe de la tècnica del Servei de 

Cultura i Joventut amb el vist i plau del Cap del Servei de Cultura i Joventut, de data 

28/04/2017 justificant l’oportunitat i conveniència de la cessió interessada, en atenció 

a les activitats d’interès social i cultural desplegades per l’entitat sol·licitant i, en 

conseqüència, es pronuncia favorablement a la petició de l’entitat per la cessió d’ús 

del local de referència. 

 

Atès el que disposa l’article 57.3) del Reglament dels ens locals i en 

compliment dels principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, l’expedient 

d’autorització serà sotmès a informació pública per termini de 15 dies, publicant 

l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en la 

pàgina Web municipal. 

 

Atès que la sol·licitud de cessió dels locals i espais no produeix, per si mateixa, 

cap dret d’ús a favor del sol·licitant, essent necessària per a la seva efectivitat 

l’autorització expressa de l’òrgan competent, d’acord amb allò establert a l’article 

60.1) del Reglament de Patrimoni dels ens locals. Es proposa al Ple municipal, amb 

el vist i plau de l’Interventor municipal, l’adopció dels següents:   

 

ACORDS 

 

1r.- AUTORITZAR l’ocupació temporal a precari i gratuïta, de l’espai situat a la 

planta baixa, de l’edifici “Centre Cívic La Floresta”  a la baixada de Can Llobet, s/n de 

La Floresta a l’entitat “AGRUPAMENT ESCOLTA LA FLORESTA” de l’Associació 

Escoltes Catalans (EC), en el termes i l’abast que se’n deriven en el document de 

formalització de les “condicions i obligacions d’usos” annex al present, per a destinar-

ho als seus fins associatius, en els termes que estableixen els arts. 57 i següents del 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre. 

 

2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de 15 dies, 

mitjançant la publicació d’anuncis al web municipal i en el Butlletí de la Província de 

Barcelona (BOPB) en compliment dels principis d’objectivitat, publicitat i concurrència 

establerts a l’article 57.3) del Reglament del Patrimoni dels ens locals. 

 

3r.- DISPOSAR que, una vegada transcorregut el termini d’informació pública 

sense que hi hagin hagut al·legacions, l’expedient quedi aprovat definitivament sense 

necessitat de cap altre acord i, ensems, autoritzada la cessió d’ús temporal a precari, 

de l’espai situat a la planta baixa, de l’edifici “Centre Cívic La Floresta”,  a la baixada 

de Can Llobet, s/n de La Floresta, a favor de l’entitat associativa local sense ànim de 

lucre, “Agrupament Escola La Floresta” dels Escoltes Catalans (EC)  

 

4t.- APROVAR les condicions i obligacions d’usos que consten a l’annex 

incorporat a l’expedient, condicionant la seva plena efectivitat jurídica a la conformitat 
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incondicional de tots els seus extrems, drets i obligacions, per part de l’entitat 

“Agrupament Escolta La Floresta”, mitjançant la signatura documental per part del 

president de l’entitat, en la representació legal que estatutàriament ostenta. 

 

5è.- NOTIFICAR els precedents acords a l’entitat “Agrupament Escolta La 

Floresta” i DONAR TRASLLAT al Servei de Valoracions i Patrimoni de l’àmbit de 

Gestió d’Economia, Hisenda i Recursos Humans als efectes patrimonials que puguin 

correspondre i a la Intervenció municipal, als efectes procedents. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: Bé, amb el necessari suport que han de tenir 

les entitats associatives de la nostra ciutat i concretament les juvenils, i concretament 

en aquest cas a la Floresta, doncs portem la proposta de la cessió d’ús temporal del 

local a l’Agrupament Escolta de la Floresta, als Escoltes Catalans. Una cessió d’ús 

temporal per a 5 anys, un local que està ubicat a la Baixada de Can Llobet, 

concretament on coneixem tots al costat de les piscines de Can Llobet i, en aquest 

cas, estaria destinat a les activitats associatives de l’entitat per la seva funció social i 

dedicació en el lleure. Aquest Agrupament Escolta requeria de més espai, de millors 

condicions tècniques i, per tant, un espai que en aquests moments no estava 

optimitzat perquè no tenia una utilitat concreta es decideix i es porta a proposta la 

cessió d’aquest espai que fins ara no havia estat adjudicat a cap altre ús i hi haurà la 

necessària informació pública d’un termini de 15 dies fins l’aprovació definitiva.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents). 

 

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA 

 

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

DEL PGM A L’ÀMBIT DE LA TORRE NEGRA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

(EXPEDIENT NÚM. 83004/16). 

 

Atès que el dia 22 de setembre de 2012 es va publicar, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya núm. 6222, la Resolució del Conseller d’Interior de la 

Generalitat del dia 5 de setembre de 2012 que, per abstenció legal del Conseller de 

Territori i Sostenibilitat, va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla 

General Metropolità en el sector de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès. 

 

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant sentència 

número 157/2016, del dia 14 de març de 2016, va estimar el recurs contenciós-

administratiu interposat per “JOSEL SLU” contra la resolució anterior, declarant la 

nul·litat de l’acord d’aprovació definitiva i indicant, els fonaments d’aquella sentència, 

que no es posa cap objecció a la iniciativa municipal per a modificar el règim jurídic 

urbanístic del sector de la Torre Negra, amb l’objectiu de classificar-lo majoritàriament 

com a sòl no urbanitzable, de caràcter ordinari, per tal de garantir la utilització 

racional del territori i la qualitat de vida dels seus veïns, d’acord amb el model de 

desenvolupament urbanístic sostenible, si bé excloent qualsevol referència a 

l’existència de valors especials en aquell sector que fessin obligatòria i preceptiva 

qualsevol classificació d’especial protecció, així com suprimint tota referència a 

ordenacions de caràcter territorial i d’espais naturals anul·lades per reiterades 
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resolucions judicials. Aquesta sentència ha estat confirmada pel Tribunal Suprem 

mitjançant la sentència núm. 817/2017, de 10 de maig de 2017, que desestima els 

recursos de cassació interposats. 

 

Atesa la voluntat municipal de preservar de la transformació urbanística, 

mitjançant la seva classificació com a sòl no urbanitzable ordinari, la major part de 

l’àmbit de la Torre Negra, en exercici de la seva potestat de planejament i en aplicació 

del principi de desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 20 de juny de 2016 i 

considerant l’article 73.1) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), va suspendre, amb la 

finalitat d'estudiar la modificació del planejament general, la tramitació de plans 

urbanístics derivats en el sector de la Torre Negra, i de projectes de gestió urbanística 

i d'urbanització en el mateix àmbit, com també suspendre 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. 

 

Vist que el referit acord plenari de suspensió, acompanyat d’un plànol de 

delimitació de l’àmbit, grafiat a l’escala adequada i amb detall i claredat suficients, fou 

degudament publicat al BOPB dels dies 4 i 6 de juliol de 2016, respectivament, per 

tal de donar compliment al punt 3 de l’article 73 del TRLUC i a l’article 102 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 

(RLUC). 

 

Atès que per sessió de 20 de febrer de 2017 i en exercici de la facultat 

potestativa de subjecció a informació pública de l’avanç de planejament que atorga 

l’article 101.2) del RLUC en seu de modificacions de planejament general com 

actuació preparatòria per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels 

plans urbanístics, el Ple de la Corporació va aprovar l’inici dels tràmits de publicitat i 

participació de la ciutadania en relació amb el document d’avanç i el document inicial 

estratègic de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la Torre 

Negra, de promoció pública municipal, en ordre a fomentar i garantir la participació 

social en l’activitat urbanística i, en especial, en l’elaboració i tramitació de les 

modificacions puntuals del planejament urbanístic general, d’acord amb el que 

determina l’article 8 del TRLUC en relació als articles 21 i següents del RLUC. 

 

En base als elements de fet i fonaments de dret invocats, s’acorda: 

 

1r.- CONSTATAR que en el tràmit de participació ciutadana al que s’ha 

sotmès l’avanç de planejament s’ha presentat un únic escrit de suggeriments i 

al·legacions davant les propostes de modificació puntual del Pla General Metropolità 

en l’àmbit de la Torre Negra, subscrit pel següent interessat: 

 

- Albert Vilarasau i Tomás, en nom propi i com a President accidental, segons 

manifesta, de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT CUGAT PROPIETARIS AL 

SECTOR DE TORRE NEGRA (Registre núm. E/11942 de data 30 de març de 

2017). 

 

2n.- APROVAR en els seus propis termes, contingut i abast l’informe emès per 

l’equip redactor així com els informes tècnics municipals on els suggeriments i 

al·legacions constatats en el punt primer anterior han estat degudament analitzats i 

valorats en el sentit de confirmar els criteris i solucions generals de planejament 
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emprats per aquesta Administració en la redacció de la nova documentació del Pla 

que és objecte de la present consideració municipal, informes que s’adjunten a la 

present proposta com a motivació específica en línia aplicativa d’allò que determina 

l’article 89.5) de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, aplicable per raons de temporalitat. 

 

3r.- CONTINUAR 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. 

 

4t.- 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 del TRLUC (en la redacció donada per la 

Llei 3/2012, de 22 de febrer), el projecte de modificació puntual del Pla General 

Metropolità en l’àmbit de la Torre Negra, d’iniciativa pública municipal, segons 

projecte tècnic elaborat per part de l’equip redactor Jornet-Llop-Pastor, arquitectes, 

contractat per part d’aquest Ajuntament.  

 

5è.- SUSPENDRE, en compliment de l’article 73.2) del TRLUC, la tramitació 

de plans urbanístics derivats en l’àmbit de la Torre Negra, i de projectes de gestió 

urbanística i d'urbanització en el mateix àmbit, com també suspendre 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, en 

l’àmbit delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat 

de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLUC, per termini de 

DOS ANYS des de l’inici de la vigència de l’acord de suspensió potestativa , 

d’acord amb el que determinen els articles 74.1) del TRLUC i 103.1) del RLUC, 

procedint a publicar el corresponent edicte que incorporarà l’àmbit territorial de 

suspensió en els termes previstos en el RLUC. 

 

6è.- CONSTATAR LA CONTINUITAT de la interrupció automàtica dels 

procediments de tramitació d'instruments urbanístics o d'atorgament de llicències que 

ja estiguessin iniciats, a l’empara de l’article 104.1) del RLUC, adoptada per acord 

plenari de 20 de juny de 2016. 

 

7è.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per termini de QUARANTA-

CINC (45) DIES HÀBILS, a partir del dia següent al de la publicació del corresponent 

edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, 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 86 bis 1.c) del TRLUC i l’article 23 de la Llei 

6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (LAAPP), en allò 

que no s’oposi a l’article 21 de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental (LEA), en relació amb l’article 23.1.b) del RLUC, de la forma legalment 

prevista, tenint en compte que aquesta figura de planejament se sotmet al tràmit 

d’avaluació ambiental estratègica, a sol·licitud del promotor, segons les regles 

establertes pel número 6 de la Disposició Addicional 8ª de la Llei 16/2015, del 21 de 

juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

8è.- NOTIFICAR INDIVIDUALMENT el present acord a les Administracions 

públiques afectades i als altres interessats que consten degudament relacionats en el 

document d’abast lliurat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels 
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Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, en seu 

d’avanç de la present figura de planejament, d’acord amb les determinacions de 

l’article 86 bis 1 c) del TRLUC en relació amb l’article 115.c) del RLUC i article 23 de 

la LAAPP (en allò que no s’oposi a l’article 22 de la LEA). 

 

9è.- 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. 

 

10è.- ELABORAR la corresponent proposta final de pla, un cop transcorregut 

el termini d’informació pública al que s’ha de sotmetre l’expedient, que haurà de 

recollir el resultat de la mateixa, i REMETRE l’expedient d’avaluació ambiental 

estratègica complet a l’òrgan ambiental, en els termes previstos a la Disposició 

Transitòria 18ª del TRLUC, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 

en relació amb l’article 115.d) del RLUC i article 25 de la LAAPP (en allò que no 

s’oposi a l’article 24 de la LEA), tot això amb caràcter previ a l’aprovació provisional 

de l’expedient de planejament i als efectes de la formulació de la declaració ambiental 

estratègica. 

 

11è.- NOTIFICAR de forma expressa i individualitzada el present acord a les 

persones i entitats que així ho hagin sol·licitat expressament en qualsevol punt de la 

tramitació del present expedient i/o que hagin participat en el tràmit d’avanç de 

planejament, amb l’objecte que puguin determinar el contrast de la documentac ió 

aprovada amb la dels seus escrits, suggeriments i al·legacions.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Sí, efectivament portem a aprovació inicial aquest expedient. És una passa 

més en la defensa de Torre Negra. Recordaran que ara fa aproximadament un any, 

vam rebre una sentència contrària a la que fins aleshores era la segona modificació 

del Pla General Metropolità en l’àmbit de Torre Negra. Una modificació que havia 

comportat que Torre Negra fos un sòl no urbanitzable, ordinari. Hi havia diversos 

recursos contra aquesta modificació. Havíem tingut alguna sentència favorable al 

plantejament que s’havia fet des de l’Ajuntament, que respon, vull recordar, sempre, 

creiem, una majoritària voluntat ciutadana de preservar Torre Negra, però 

malauradament la darrera de les sentències va anar en contra dels interessos 

d’aquesta voluntat ciutadana de preservar Torre Negra i plantejava l’anul·lació 

d’aquesta modificació i, per tant, retornar a una situació urbanística anterior a la 

pròpia modificació, és a dir, a la del sòl urbanitzable no delimitat. En aquell moment, i 

al rebre aquesta sentència i des de l’Ajuntament doncs analitzar-la, vam considerar 

oportú iniciar una doble via de defensa d’aquesta voluntat ciutadana, d’aquesta 

voluntat de preservar Torre Negra, de no deixar que Torre Negra s’urbanitzi. Una 

primera línia va ser la defensa jurídica, la continuïtat de la defensa jurídica d’aquella 

modificació que havia tingut una primera sentència en contra, via la interposició d’un 

recurs de reposició. Això ho vam fer pràcticament immediatament que va ser 

possible; i la segona va ser l’anunci del treball, és a dir, la redacció i la tramitació 

d’una nova modificació del Pla General Metropolità, serà la tercera, en la que puguem 

continuar amb la voluntat de qualificar l’àmbit de Torre Negra i els seus vorals com a 

sòl no urbanitzable i alhora doncs intentar salvar la situació que va provocar la 

mateixa sentència que és que pràcticament al cap de dies d ’haver-ho rebut, d’haver 

rebut aquesta sentència, se’ns entrés aquí a l’Ajuntament un Pla Parcial, un Pla 

d’Actuació Urbanística que intentava doncs, precisament, urbanitzar i edificar a Torre 

Negra. Aquest Pla Parcial, el que vam fer com Ajuntament, com a plenari, va ser 
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suspendre’l, iniciar tot un període de suspensió de tramitacions urbanístiques en 

aquest àmbit. Aquest període de suspensió té una durada de 12 mesos, més o 

menys ara els complim i, insisteixo, el que vam fer va ser interposar el recurs de 

cassació i iniciar aquesta redacció i la tramitació de la modificació del Pla, de la nova 

modificació del Pla General Metropolità. Al llarg d’aquests mesos, en suspensió, el 

que hem tingut han sigut diverses circumstàncies que vull també passar a explicar. 

En primer lloc, una vegada redactada aquesta modificació, té una primera fase, que 

s’anomena avanç de la modificació, va ser portar-ho aquí a Ple i aprovar-ho, ho vam 

aprovar si no recordo malament el Ple del mes de febrer. Aquest avanç de la 

modificació del Pla General Metropolità la vam, com és preceptiu, enviar a l’òrgan 

ambiental, a la Direcció General de Polítiques Ambientals, per tal de continuar amb la 

seva tramitació. Aquest òrgan ambiental el que fa es recavar observacions per part de 

particulars i per part d’entitats i associacions ambientalistes. En aquest període de 

temps, des de que vam aprovar l’avanç, fins ara, hem recollit una observació per part 

d’una associació, l’Associació de Petits Propietaris de Torre Negra, observació que 

forma part de l’expedient. Aquest avanç el que contemplava era, com sempre es fa en 

tots els avanços, és un mínim de 3 alternatives: l’alternativa zero, la ú i la dos, que 

contemplen diversos estadis urbanístics del què és aquest àmbit de Torre Negra i els 

seus vorals. Nosaltres en aquella aprovació inicial ja vam manifestar que optàvem per 

l’opció 2, per l’alternativa 2, que després passaré a explicar amb una mica més de 

detall. Una vegada vam fer aquest avanç, també pel camí, el que va passar és que 

vam rebre una segona sentència, en aquest cas, la que desestimava la nostra 

cassació, el recurs de cassació que vam interposar ara fa un any i, per tant, la 

primera sentència esdevenia ferma, és a dir, en aquests moments Torre Negra és un 

sòl urbanitzable no desenvolupat, no delimitat perdó, no obstant, el tenim en 

suspensió de llicències atès l’acte que vam celebrar en aquest plenari ja fa 

aproximadament un any. Insisteixo que pel camí vam continuar treballant amb el 

document, és un treball que hem fet a nivell intern, amb els equips tècnics i jurídics 

d’aquí l’Ajuntament i també comptant amb la participació d’equips externs, tant a 

nivell tècnic com jurídic. Aquest treball, orientat cap a l’alternativa 2 és el que avui 

sotmetem a l’aprovació inicial d’aquest plenari. Una alternativa, una modificació 

puntual del Pla General Metropolità que bàsicament el que determina és que Torre 

Negra sigui sòl no urbanitzable, sòl no urbanitzable de caràcter ordinari. Recordaran 

que en alguna de les sentències es feia referència a la impossibilitat que aquest sòl 

tingués valors ambientals o paisatgístics, cosa que nosaltres podem compartir amb 

major o menor mesura, però en tot cas és ja determinació de sentència. El que 

plantegem amb aquesta modificació que avui portem a aprovació inicial és 

bàsicament que tot Torre Negra sigui sòl no urbanitzable de caràcter ordinari, amb 

una sèrie d’apreciacions que també vull comentar. En primer lloc, és que els 

equipaments existents en l’àmbit de Torre Negra, bàsicament l’Escola Avenç i el Club 

Tennis Natació, quedaran reconeguts com a tals, com a equipaments, en sòl urbà, 

directament sobre sòl urbà. Aquesta és una de les mesures que proposem en aquest 

document atès tot el raonament tècnic i jurídic que hem fet a nivell intern i a nivell 

extern. Creiem que és molt adequat que aquests dos equipaments atesa la Llei de 

l’Urbanisme que determina que aquests tipus d’equipaments no són compatibles 

amb el sòl no urbanitzable passin a ser considerats en àmbit de sòl urbà. Això facilita 

molt la gestió de qualsevol contingència edificatòria en aquests dos àmbits, tant el 

Club Tennis Natació, com l’Escola Avenç, tenen una edificabilitat, alguna edificabilitat 

inclús romanent que podran reordenar amb una relació directa entre aquestes entitats 

i el propi Ajuntament via llicència d’edificació, no haurem de passar per la Comissió 

d’Urbanisme, que és un tràmit sempre farragós, al tractar-se de sòl no urbanitzable. 

També hi ha un àmbit residencial que pretenem que passi a sòl urbà, això té una 

justificació, ja era sòl urbà en el plantejament del Pla General Metropolità de l’any 76’, 

si bé és cert que aquest sòl urbà era molt més extens que el que exposem en 
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aquesta aprovació inicial, reduïm aquest àmbit de sòl urbà a l’estricte reconeixement 

de les finques existents, és un sòl urbà que podríem considerar que és un nucli 

bastant compacte, és el de la urbanització, precisament, és diu urbanització de Torre 

Negra. En canvi, hi ha dos altres assentaments residencials que en l’anterior 

modificació tenien la consideració de sòl urbà no consolidat, que vol dir que tant en 

un projecte d’urbanització com de reparcel·lació podrien arribar a consolidar la seva 

ordenació i els seus aprofitaments, el que plantegem és que quedin recollits en un 

àmbit que s’anomena “verd privat”. Això vol dir que podran realitzar tasques de 

conservació, de manteniment, però en cap cas no tindran aquesta consideració de 

sòl urbà no consolidat de sòl urbà que mereix encara una sèrie d’instruments 

urbanístics per tal de desenvolupar-se. La resta de l’àmbit és bàsicament sòl no 

urbanitzable. Si bé és cert que en aquesta proposta d’aprovació inicial, diguéssim, 

diferenciem el sòl no urbanitzable del que s’anomena “zona” bàsicament 26, de 

caràcter agrícola, amb el més colindant a la ciutat del forestal, una clau27 en PGM, 

que és la que correspon més a l’àmbit de Collserola. De fet, per ser més precisos, 

aquesta clau27, d’alguna manera la singularitzem amb un subíndex TN, de Torre 

Negra, per diferenciar-nos de la clau 27c, de Collserola, que és un dels motius que 

precisament poden haver portat a les sentències anteriors, al confondre el que seria 

l’àmbit protegit de Collserola, amb l’àmbit de sòl no urbanitzable ordinari que 

pretenem portar a aprovació inicial. És un document, insisteixo, molt treballat, a nivell 

intern i a nivell extern, també molt i molt parlat amb la Generalitat, que en definitiva és 

qui l’aprova definitivament, tant en la seva fase d’avanç, amb la Direcció General de 

Polítiques Ambientals, com amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme, ha estat molt treballat conjuntament, avui el que proposem és fer aquesta 

aprovació inicial, immediatament després serà sotmès a informació pública, per tant 

que qui ho consideri faci al·legacions; també a recavar els informes sectorials és un 

tràmit que té la seva complexitat. La nostra intenció, Sra. Alcaldessa vaig acabant, és 

poder portar aquest document a aprovació provisional abans que acabi aquest any. 

Insisteixo que avui fem l’aprovació inicial, informació pública, segur que passarà el 

mes d’agost, recavarem els informes sectorials, recavarem les al·legacions, haurem 

de fer aquesta formulació de text refós i portar-ho a aprovació inicial dins el 2017 amb 

la voluntat que en el 2018, en el primer trimestre de 2018 la Comissió d’Urbanisme el 

pugui aprovar definitivament. En aquell moment tindrem el comptador a zero, de nou 

Torre Negra serà sòl no urbanitzable, sotmès evidentment a qualsevol contingència 

jurídica que segur que hi serà. La lluita per preservar Torre Negra és llarga i difícil i no 

s’acaba amb gestió urbanística ordinària, mereix tota la nostra atenció. Per tant, la 

nostra voluntat: poder aprovar inicialment aquesta modificació. Jo vull agrair 

especialment la presència del Silvano Bendinelli, el President del Club Muntanyenc i 

una de les persones destacades en el col·lectiu de la preservació de Torre Negra amb 

els que hem, en alguna ocasió, discutit i debatut, tant aquesta defensa urbanística de 

Torre Negra, com també tot allò que fa referència a la gestió d’aquest àmbit, gestió 

inclús a través de projectes dels que es van aprovar en el procés participatiu en el 

procés participatiu dels Pressupostos. Per tant, proposta d’aprovació inicial Sra. 

Alcaldessa. 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, más que una 

intervención es una pregunta al Sr. Calvet. Sé que hace ya varios meses se dio la 

sentencia pero quisiera por la falta de acceso a las carpetas, quisiera que si se me 

puede mandar la sentencia, por el tema porque básicamente una de las cosas que 

tumbaron fue la cuestión ambiental y paisajística, refiriéndose que Torre Negra no 

tenía esta importancia, con el fin de poder analizar qué considera un Juzgado que no 

tiene esta cualificación, es decir, si hicieron un peritaje, si hubo una investigación o si 

simplemente se acercaron con Google Maps e hicieron un par de fotos y vieron que 

no merecía tenerlo. Entonces por eso quisiera tener un poco más de información y 
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después reivindicar el compromiso una vez más de la defensa de Torre Negra y que 

el voto será favorable, como siempre. 

 

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

Nosotros en este tema, primero que entendemos ahora con lo que decía el Sr. 

Defranc que, evidentemente lo que dice el Juzgado no es que Torre Negra no sea 

protegible, o no sea un espacio digno de ser protegido, sino que es una cuestión 

puramente legal, o sea, de determinación de lo que tenía antes y de la que tiene 

ahora, no si el espacio es protegible, porque evidentemente un bosque siempre es 

protegible, si se quiere proteger. Nosotros en este tema ya venimos hace muchos 

años oponiéndonos a la política que sigue el equipo de Gobierno, por entender que lo 

que hace es chutar el problema para adelante cada cierto tiempo. Hace, si no 

recuerdo mal, bueno, al principio de este mandato cuando el Sr. Calvet entró como 

concejal de Urbanismo, hizo una referencia a las sentencias, a los procedimientos 

judiciales que había sobre este tema, anteriores y actuales y dijo que se ganaban 

prácticamente todas las sentencias, lo cual no es cierto y a día de hoy pues menos 

todavía, teniendo en cuenta que las últimas son todas perdidas. Son por cuestiones 

diferentes, hay varios frentes abiertos, pero son todos importantes y todos hacen 

referencia a la protección de Torre Negra, entonces a la protección o urbanización de 

Torre Negra. En este caso, con esta aprobación, lo que hacemos es poner un parche, 

no solucionamos el problema. ¿Por qué? Pues porque los propietarios, que hay 91 o 

92 si no recuerdo mal, algunos pretenden edificar, el Ayuntamiento quiere que no se 

edifique, tienen derechos edificatorios por las antiguas normativas, pero el 

Ayuntamiento va elaborando nuevas normativas, y cuando ya tenemos nuevas 

normativas aprobadas las anteriores son ratificadas por los Juzgados, las que les 

daban derecho a edificar, con lo cual, con eso, vamos chutando el problema para 

adelante y al final lo que generaremos será pues un posible perjuicio económico para 

el Ayuntamiento, es decir, para todos nosotros. Tendremos que pagar o no 

tendremos que pagar, esto es lo que queremos saber y siendo la Alcaldesa a día de 

hoy Presidenta del Consell del Parque… 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No ho sóc. Sóc Vicepresidenta. 

 

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

partir de setembre? Vicepresidenta. Vale. Doncs Vicepresidenta, sería hora de coger 

el toro por los cuernos y empezar a sentar a los propietarios a la mesa, intentar 

negociar con ellos una solución, que pase evidentemente por proteger Torre Negra, 

pero también porque sus derechos se vean protegidos de alguna forma. Seguro que 

soluciones imaginativas hay sin que se tenga que construir en Torre Negra ni un 

tocho más de los que hay a día de hoy, pero es que con esta regulación que están 

proponiendo ustedes, se va a producir una situación tan rara como la que voy a 

explicar: al lado de la Rabassada, bajando desde el lado de Barcelona, bajando antes 

de llegar a la Avenida de Gracia de Sant Cugat, a la derecha hay una casa que está 

allí desde hace muchísimos años, desde antes de toda esta regulación, no ya de esta 

que estamos intentando aprobar hoy, sino de otra, de las anteriores ya, hace 

muchísimos años que está allí esta casa, y a la izquierda hay una urbanización que 

se llama la Costa del Golf que está hace pocos años y con unas casas bastante 

grandes, todo urbanizado y también era un bosque anteriormente. Esta casa que hay 

a la derecha va a estar a partir de esta regulación nueva en un suelo no urbanizable, 

por lo tanto si un día se le cae al propietario la casa por la razón que sea, no la podrá 

volver a edificar, en cambio los que están al otro lado siempre se verán protegidos por 

la normativa de derecho edificatorio que tendrá porque no la va a perder, porque 

seguirá siendo urbanizable, urbano en definitiva. Con lo cual, es que estas cosas son 

muy raras, es decir, ¿Por qué al lado izquierdo se puede y al lado derecho una casa 
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que tiene a lo mejor 50 años más, o 100, va a pasar a ser no urbanizable? No sé, son 

cosas que me da la impresión que van en función del capricho de cada momento del 

equipo de Gobierno. Nosotros no nos oponemos evidentemente a la protección de 

Torre Negra, pero sí que queremos que las cosas se hagan bien y que no tengamos 

que estar gastando dinero en abogados y en costas judiciales cada vez que 

perdemos sentencias por culpa de la mala praxis. Gracias. 

 

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

EUiA: Nosaltres com ja vam fer en el Ple de febrer quan es va publicar l’avanç de la 

modificació puntual del Pla General Metropolità, que li vam donar suport, en aquell 

moment creiem que era la única opció que teníem per fer aquesta preservació o se li 

digui com vulgui. Vam considerar que la segona opció que es presentava era la 

idònia i ho continuem considerant així i la única cosa que esperem és que en aquesta 

ocasió doncs puguem portar els tràmits fins el final i es compleixi allò de que “a la 

tercera va la vençuda” diríem, per dir-ho d’alguna manera. I potser insistir que més 

enllà que la proposta presentada doncs hagi estat aprovada i sense esmenes, que 

siguem especialment curiosos en els arguments que donem per defensar la no 

edificabilitat de l’espai i evitar doncs si pot ser, una tercera sentència contrària doncs 

no sabem massa si tindrem una quarta oportunitat de fer alguna altra modificació 

d’aquest Pla General Metropolità. Jo m’ha sorgit ara aquí un petit dubte que no tenia i 

m’ha sorgit ara al sentir-lo a vostè i és que diu que, si no ho he entès malament, 

potser ho he entès malament, que hi ha un àmbit residencial que es pretén que passi 

a ser sòl urbà i ha dit Torre Negra, si no ho he entès malament. Perdó? Val, per tant, 

això exactament què vol dir, quan diu sòl urbà, en tot cas, m’ho explica en un 

moment o no ho sé. En qualsevol cas, això no modificaria el nostre vot, però sí que 

m’agradaria aclarir-ho.  

 

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

MES: Avia’m, repetir tot el que ha dit el Tinent d’Alcalde, jo crec que ja donem per 

explicada la intervenció. En tot cas, ens traslladem també a la intervenció que vam fer 

el mes de febrer. Aquí hi ha diferents criteris sobre la taula sobre quina és la voluntat 

que ha de tenir un municipi, sobre cap a on créixer o cap a on no. Jo crec que ens 

estem basant en aquestes circumstàncies. Són molts anys de debats, certament, 

però donem-li una mica la volta. Jo li volia dir al representant del Partit Popular, al de 

Ciutadans no li dic perquè com que no sé què és el què diran, doncs no ho sé, si 

diuen alguna cosa similar al que van dir en l’avanç de planejament doncs també els 

ho traslladaria a vostès, i si no què? O sigui, si no aprovem això, quina és la vostra 

proposta? Per què no presenteu una moció que digui quina és la proposta que voleu 

fer? Quantes cases, de quina manera? Bé, perquè diguem-ho, perquè al final potser 

que comencem a parlar clar. Quina és la vostra proposta? La vostra proposta és un 

pacte amb l’accionariat de JOSEL que digui que s’han de construir 1.884 habitatges? 

És aquesta la proposta? No ho sé. L’altra, és que ens esperem a l’execució i que es 

faci l’execució amb el Pla Especial que han entrat en diferents ocasions? Hi ha 

alguna altra proposta de trasllat d’edificabilitat a alguna zona de Sant Cugat, com 

aquelles que existeixen entre la BOEHRINGER i Can Ametller? Ai no, que no és 

terreny municipal! Doncs no. O tan de bo hagués estat, però en tot cas no és. La 

cosa és: quina és la proposta apart de dir que no, que perdrem diners en costes 

d’advocats, que jo crec que això ja ho tenim tots bastant clar, en tot cas. Doncs això, 

la pedra a la vostra teulada. Quina és la vostra proposta? Gràcies. 

 

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

DE Cs: Por dejar claro, meridianamente clara nuestra postura, la postura de 

Ciudadanos en este tema, queremos proteger Torre Negra, por supuesto, urbanizar 

Torre Negra no, hacerlo como lo está haciendo la Sra. Conesa y su equipo, no. 
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¿Sigo? Gracias. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales: la primera, porque 

después que se haya dado una colección de sentencias en contra de la regulación 

hecha por el Ayuntamiento y la de la Generalitat, también en el ámbito del parque 

forestal, etcétera, y negar una y mil veces, que los dueños de terrenos no pueden ser 

indemnizados por daños causados por la Administración, desde Ciudadanos 

seguimos diciendo que se equivocan. Hay una opción y existe. Pero por no andar en 

temas jurídicos, iremos a algo que va a ser mucho más claro para el público, en 

general, y que es la manera de hacer del Ayuntamiento de Sant Cugat. Turó Can 

Mates: coste a día de hoy, 8 millones y pico de euros; expropiación de ADIF, a 

nosotros no nos hace ninguna gracia, a usted puede ser, pero a nosotros ninguna. 

Recordemos el caso, se expropia por 100.000 euros y vale 1 millón, coste final 7 

millones. Por cierto, fue una negociación posterior al final, una negociación que 

sabemos que ha existido con el dueño de los terrenos por aquel entonces. El 

segundo punto, por el que no estamos en absoluto de acuerdo con la línea que lleva 

el Gobierno: porque es del todo impropio que se haya comenzado a realizar la 

modificación del PGM antes de la última sentencia del Tribunal Supremo, que es de 

fecha 10 de mayo de 2017. Porque es ahora, hoy, cuando el régimen del suelo es el 

PGM de 1976 y si no es así ¿por qué recurrieron la sentencia haciendo la 

modificación del PGM? Bien. Y en tercer lugar: porque de verdad queremos proteger 

el paraje y nos hemos quedado un poco extrañados de que en toda la solución que 

ha narrado muy bien el Sr. Calvet, corríjame si me equivoco, la finca de Torre Negra, 

donde se encuentra la Masía, es suelo urbano. ¿No? ¿Sólo el inmueble? 

Entonces…equipamiento, no lo ha dicho en ningún momento. Otro. ¿Pero la Masía 

cómo queda? Suelo urbanizable. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No urbanitzable, Sra. Fernández- Jordán, no 

urbanitzable. 

                            

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

DE Cs: No urbanizable. En el mapa que nos ha aportado en Comisión pone SU, 

revíselo. Revíselo. Seguro que no. Bien. ¿Entonces cómo queda en la finca de la 

Masía? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ja li contestaran, no es preocupi. Vostè acabi el 

seu al·legat. 

 

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

DE Cs: Muy bien. Por todo ello, entendemos que no se debe hacer el procedimiento 

como se está haciendo. Como decía el Sr. Benejam, hay que hablar con los 

propietarios, que no sólo es JOSEL, Sr. Villaseñor, no sólo es JOSEL, hay más 

propietarios. ¿Perdón? Sí, entre otros. Le aconsejo que mire les alegaciones que se 

dieron por no importantes de los propietarios y que llegaron a la última Comisión de 

Urbanismo y nuestro voto será no.  

 

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

PC: Molt bé. Jo seré breu. Sempre dic que seré breu i després m’allargo, però seré 

breu perquè és un tema que bé, ha estat molt debatut ha estat molt parlat, les 

posicions estan molt clares i a mesura que van sortint contingències jurídiques, Sr. 

Calvet, que vostè ha dit, que és la paraula que vam somniar més en aquest Ple, com 

l’amenaça terrible de contingències jurídiques, doncs efectivament és un merder de 

ca l’ample. Bé, això contextualitzat. D’acord. nosaltres vam avalar els primers passos 

d’aquesta estratègia jurídica, perquè entenem bàsicament tres coses. Ja els avanço 

que avui doncs també els avalarem. En primer lloc, perquè l’adversari, diguéssim, un 

dels adversaris que ens està torpedinant el que no ha admès diàleg i a més ens 
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torpedina en qualsevol altre fet que nosaltres vulguem fer, és un delinqüent i és molt 

poderós i crec que això s’ha de tenir en compte a l’hora de que quan estem tenint un 

embat d’Administració Pública doncs contra interessos particulars; en segon lloc, 

perquè pensem i això per a nosaltres és una premissa ideològica i per això ens 

coresponsabilitzem i acompanyem aquest procés, perquè entenem que el bé comú 

ha de primar per sobre de l’interès particular i qui si no ho ha de fer això si no ho fa 

l’Administració, si no hi vetlla l’Administració doncs no hi vetllarà ningú i, per tant, 

nosaltres també en aquest punt també ens coresponsabilitzem. Sempre ens hi 

trobaran. I després i finalment i perquè va juntament amb això, doncs perquè 

percebem que realment la perseverança, perdó, la preservació de Torre Negra, és 

una prioritat que és àmpliament compartida pels santcugatencs i les 

santcugatenques. Ara bé i aquí va la nota discordant, és a dir, això no ve del no res, 

és un procés que és llarg, el que tenim la allargada ombra de les contingències 

jurídiques que planeja, tenim algunes reflexions a fer, que sovint les fem, però avui no 

vull deixar l’ocasió de tornar-les a fer. Ens preocupa la no existència d’un Pla B, i 

entenem que hem d’anar pel Pla A, però ens preocupa la no existència d’un Pla B. 

Aquesta estratègia judicial entenem que si no funciona és un precipici i en som 

conscients i som conscients tots, els santcugatencs també en són conscients, la 

premsa en parla i, per tant, ens agradaria que s’activés d’alguna manera una via 

d’escapament per si no ens funciona l’estratègia jurídica. Pensem que també i creiem 

que s’ha de dir, que part de la problemàtica és fruit d’un model urbanístic que està 

fins els “topes”, que ha devorat el seu entorn i que li ha quedat justament només el 

flanc de Torre Negra. I es deia en un moment, es va dir fa molt de temps “hem salvat 

Torre Negra” i veiem que ni tan sols això no està encara per segur. Doncs això, la part 

de la problemàtica és fruit d’aquest model urbanístic, fet que fa més que difícil una 

desitjable negociació amb els particulars, ara no, el JOSEL i Núñez y Navarro, en 

definitiva, sinó tota aquesta circumstància de particulars que efectivament doncs 

d’alguna manera amb ells s’haurà de negociar i s’haurà d’arribar a acords. Bé, 

preocupats, com entenem que està l’equip de Govern, però amb la responsabilitat 

que conté necessàriament aquest assumpte donarem finalment el nostre acord a 

l’estratègia. 

 

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

CALVET: Agrair en primer lloc el to de les intervencions i els posicionaments, tots 

són, tots aporten alguna cosa en aquest debat, en aquest debat que ja hem comentat 

i vull repetir que és el debat de la preservació de Torre Negra, llarg i difícil camí de 

preservació de la Torre Negra, que en definitiva és una part més del model de ciutat, 

del model de ciutat que pretenem desenvolupar a Sant Cugat. Jo vull recordar que 

alguna sentència, les sentències s’han de llegir totes senceres, perquè el que recorre, 

recorre per un munt de circumstàncies i aleshores la sentència pot referir-se a una o 

dues d’aquestes circumstàncies i les altres avalar-les, que en alguna sentència ja hi 

ha un reconeixement cap a l’Administració Local, en aquest cas cap a l’Ajuntament 

de Sant Cugat, a definir aquest model de ciutat. Però nosaltres tenim el dret a definir 

un model en el que preservem Torre Negra, un sòl urbanitzable no delimitat el que vol 

dir precisament és que el pots o pots no delimitar-lo i nosaltres hem optat per no 

delimitar-lo. Nosaltres hem optat per preservar Torre Negra, que juntament amb tota 

la part sud del nostre terme municipal configura un continu bastant gran de no 

urbanitzable, i de dissenyar un model que creix cap a la B-30, creix cap al que han 

sigut els dos grans eixamples que hem programat com a ciutat, tant Turó de Can 

Mates, com Volpelleres. Per tant, el model hi és i el que estem fent avui és una 

conseqüència d’aquest model que defensem. Jo vull recordar que en el seu moment 

es van plantejar tota una sèrie de permutes, per tant, una negociació amb els 

propietaris privats i en aquell moment n’hi va haver uns que van optar per acollir-se en 

aquesta possibilitat de permuta, bàsicament la Companyia de Jesús, però la resta no 
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i, per tant, feta aquesta consideració en aquests moments no cap el diàleg, no hi cap 

perquè el diàleg és o per tots o per ningú i, per tant, nosaltres no podem dialogar 

només amb els propietaris petits per definir-los d’alguna manera i no dialogar amb en 

Núñez. Ha de ser homogeni. Escoltin, recordaran que en plenari de fa un any, quan 

vam rebre la sentència que, Sr. Defranc li enviaré les dues sentències, tant la primera 

com la de negació del recurs de cassació, recordaran que jo vaig ensenyar el que era 

el Pla Parcial d’Actuació urbanística, el PAU, que va presentar al dia següent, 

pràcticament, no va ser al dia següent, va ser al cap de 4 o 5 dies, l’empresa JOSEL. 

Posava blocs fins el Pi d’En Xandri, al llarg del Camí de Can Borrell. Per tant, no hi ha 

negociació possible, no n’hi ha, no n’hi ha, són dos models absolutament 

contraposats, un depredador del territori que volem preservar, l’altre de voluntat 

ciutadana de preservar Torre Negra i de créixer, en tot cas, cap a la B-30. Per tant, tot 

això respon a un model que efectivament no tenim cap altre remei que defensar per la 

via jurídica i per la via urbanística. La jurídica ho hem fet, va ser interposar el recurs 

de cassació i la urbanística ha sigut, precisament, preparar, aquest ha sigut el nostre 

Pla B, preparar aquest instrument. L’avanç el vam aprovar, observacions només n’hi 

ha hagut una, és un document que creiem que és molt sòlid. A mi m’agradaria, 

evidentment m’agradaria, que fos l’instrument definitiu, segur que serà sotmès a 

l’escrutini judicial, segur, segur, però reitero que en el camí de defensa d’un model de 

ciutat que passa per la defensa de Torre Negra, nosaltres no podem badar. Només 

per aclarir-ho: hi ha tres àmbits residencials, diguéssim, si es poden dir àmbits, nuclis 

m’agradaria dir més acuradament, dins l’àmbit de Torre Negra, un és el que 

coneixem com l’entorn del Passeig Calado, això està molt cèntric de tot el que és 

l’àmbit de Torre Negra, al costat de l’Hípica d’en Severino, per entendre’ns. Aquest és 

un nucli molt dispers, ja es veu aquí amb el plantejament que es fa en aquest plànol, 

inclús hi ha ortofotos. És un nucli dispers que nosaltres aquest el reconeixem dins del 

que s’anomena un àmbit de verd privat. Aquest, per tant, quedaria d’aquell sòl urbà 

no consolidat que teníem en l’anterior modificació a un àmbit de verd privat que 

creiem que és molt més adequat en aquest entorn. Hi ha un segon àmbit que és 

l’entorn de la Rambla de Can Bell, això pràcticament és des de la Carretera de la 

Rabassada allà enfilant a mà dreta, també torna a ser un nucli molt dispers i aquí de 

nou el que plantegem amb aquesta modificació és el reconeixement de l’existent en 

un verd privat. Per tant, aquí hi pot haver, efectivament, doncs feines de manteniment 

i conservació. Hi ha un tercer nucli, que jo abans he dit la urbanització de Torre 

Negra, perquè la coneixem així, Urbanització de Torre Negra o el nucli de Torre 

Negra, que és aquest àmbit que ja s’aprecia, inclús aquí canvia d’escala, s’aprecia en 

l’ortofoto que és més dens. Això sí que podríem considerar que és un nucli 

residencial, això està a l’extrem sud-est de l’àmbit de Torre Negra, era sòl urbà en el 

planejament del PGM del 76’s i, per tant, aquesta és una circumstància que 

considerem que malgrat portar-ho als límits actuals de la propietat edificada ha de 

continuar sent sòl urbà. Per tant, un plantejament, sòl no urbanitzable en global. Els 

nuclis residencials, uns de verd privat, el que ja era sòl urbà el mantenim en sòl urbà i 

els dos equipaments, importants equipaments per a la ciutat de Sant Cugat, el Club 

Natació Tennis o Club Tennis Natació i l’Escola l’Avenç, com equipaments en sòl 

urbà. Creiem que és una bona estratègia, juntament, és una qüestió molt tècnica, 

però aquesta diferenciació de claus, 27 i 26, en el que és el sòl no urbanitzable, 

zones i sistemes, això ha estat fruit d’un llarg debat intern amb els Serveis Jurídics de 

la casa, els externs també i també juntament amb la Direcció General, que creiem 

que configura un document molt potent, molt defensable, molt sòlid, insisteixo, serà 

sotmès, segur, segur, segur, a l’escrutini d’un Jutge, segur, perquè segur que 

tindrem un recurs, però considerem que valdrà la pena doncs continuar defensant 

aquest model de ciutat.  
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En relació al que comentava el Sr. Benejam, del 

Parc de Collserola, recordi que una de les primeres coses, jo diria ja en la primera 

sentència, que es va tombar concretament era que tota l’àrea de Torre Negra formés 

part del Parc Natural. Per tant, no hi ha lloc per la proposta que vostè feia. Molt bé, 

Sr. Benejam. 

 

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

crec que lloc per la proposta que jo feia de seure’s amb els propietaris sí que hi ha 

lloc, encara que la proposta en aquell moment del... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Des del Parc Natural deia? Vostè ho proposava 

des del Parc Natural? No hi ha opció. 

 

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

No, no, aquí el que s’ha de fer, amb totes les Administracions implicades, des de 

l’Ajuntament, també amb la participació del Parc i jo deia també que vostè participa al 

Consell d’Administració del Parc doncs això, que entre totes les Administracions 

s’abordés el tema d’una forma diferent a la que s’ha abordat fins ara. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Però no és Parc, Sr. Benejam, no és Parc, per 

tant, no hi ha opció. Bé, molt bé, doncs passem a la votació. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

       adscrit) 

Vots en contra:  3 (Cs) 

Abstencions:     1 (PP)  

 

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PGM A L’ENTORN DE LES CASES DELS MESTRES A L’ÀMBIT 

DE LA FLORESTA. (Expedient núm. 83002/17). 

 

Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 20 de 

febrer de 2017 va adoptar, entre d’altres, l’acord d‘aprovació inicial de la modificació 

puntual del PGM a l’entorn de les Cases dels Mestres a l’àmbit de la Floresta, 

d’iniciativa pública municipal, així com també la suspensió de la tramitació de plans 

urbanístics derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística i d’urbanització, 

l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 

usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 

legislació sectorial, que afectin a aquest àmbit, allà on les noves determinacions 

comportin una modificació del règim urbanístic, per termini de DOS ANYS, 

comptadors des de la publicació en el BOPB (21 de març de 2017), de conformitat 

amb els articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant TRLUC) en relació amb els articles 

102 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

de la Llei d'urbanisme (en endavant RLUC).  

 

Vist que la present figura de planejament s’ha sotmès a informació pública per 

termini d’UN MES, de conformitat amb l’article 85.4) del TRLUC en relació amb 

l’article 23.1.b) i 2 del RLUC, d’acord amb el següent: 

 

 Diari El Punt Avui de 13 de març de 2017 
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 Butlletí Oficial de la Província de 21 de març de 2017  

 Tauler d’edictes municipal del 22 de març de 2017 fins el 24 d’abril de 2017 

 Pàgina web municipal 

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

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

des de l’àmbit de gestió d’Urbanisme i Projectes relatius al resultat dels informes 

recaptats dels departaments i organismes competents en el termini d’informació 

pública a que s’ha sotmès el projecte de modificació puntual del PGM a l’entorn de 

les Cases dels Mestres a l’àmbit de la Floresta, i que s’incorporen a la proposta com a 

motivació específica en línia aplicativa d’allò establert per l’article 88.6) de la Llei 

39/15, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (LPAC).  

 

2n.- CONSTATAR que durant el termini d’informació pública a que s’ha 

sotmès el projecte aprovat inicialment no han estat presentades al·legacions ni 

reclamacions. 

 

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

de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb l’article 96.a) del 

TRLUC, el projecte de modificació puntual del PGM a l’entorn de les Cases dels 

Mestres a l’àmbit de la Floresta, d’iniciativa pública municipal, aprovat inicialment pel 

Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 20 de febrer de 2017 i 

REMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 

Barcelona, juntament amb els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 

tractament de textos, en compliment de l’article 18.4) del RLUC, per tal d’interessar 

l’emissió de l’informe previ favorable i posterior tramitació fins la consecució de 

l’aprovació definitiva, segons allò que preveu l’article 98 del TRLUC en relació amb 

l’article 30.2.c) i la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Aquest punt forçosament serà més breu, almenys amb el que fa referència 

a la meva exposició, perquè és una aprovació provisional. Ja vam portar aquesta 

modificació en el seu dia a aprovació inicial. Es tracta, si recordaran, de bescanviar el 

que és la zona d’equipaments i la zona verda, de manera que es pugui utilitzar la part 

del darrere de les casetes dels mestres per a poder desenvolupar el projecte, tal i com 

l’hem concebut, que és la rehabilitació de les casetes, els afegitons que s’hi fan i, 

insisteixo, la utilització, com a patis, de la part del darrere de les casetes, les que hi 

ha, diríem, a la banda oest. Això no és compatible en que allò fos zona verda i, per 

tant, amb aquesta modificació el que proposem és que sigui zona d’equipaments 

posant la zona verda amb colindància amb l’actual àmbit de zona verda. Vam fer 

l’aprovació inicial, ho vam sotmetre a informació pública, no hem rebut cap al·legació 

en contra i, per tant, proposem que es pugui aprovar provisionalment, elevar-lo a la 

Comissió d’Urbanisme per tal que sigui aprovat definitivament. També ha estat 

avançada la feina amb la Direcció General, de manera que pugui entrar en una 

Comissió el més ràpidament possible i puguem prosseguir amb aquest llarg camí, 

però molt il·lusionant de disposar d’un projecte de masoveria urbana aquí a la ciutat 

de Sant Cugat. Gràcies. 
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. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Nosaltres, igual que vam fer el mes de febrer, continuarem donant suport en 

aquesta modificació del Pla General Metropolità. Entenem molt bé la part del darrere i 

perquè es fa aquesta modificació del Pla, el que no tenim clar, potser també 

m’equivoco, és si ja tenim nostra o no la parcel·la de la part del davant, que és la que 

suposo que si no és nostra també ens impedeix de fer alguna cosa a la casa dels 

mestres i accelerar-ho el màxim possible, que pel que diu ja sembla que es fa.  

 

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

MES: Bé, en la mateixa línia que vam fer a l’anterior aprovació, diguem-ne que ja era 

hora, segurament s’hauria d’haver previst aquesta situació molt més abans, casi ens 

remuntaríem a l’anterior mandat, en aquest espero que acabi bé i tota aquella gent 

que va entrar en una llista de masoveria urbana, es deuen estar florint, però suposo 

que aviat ja aconseguirem que entri aquesta situació. 

 

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

CALVET: El dia que ho vam explicar a la Comissió Informativa la Sra. Casamitjana 

també em va preguntar per aquest tema i potser ho hagués hagut d’explicar 

d’entrada, ja que és un neguit, una pregunta que correspon respondre. Efectivament, 

en aquest projecte de masoveria urbana hem tingut diverses circumstàncies que 

l’han anat endarrerint i una ha sigut, a banda d’aquesta modificació que avui aprovem 

provisionalment, el no disposar amb propietat del tros de sòl que li dóna, 

precisament, condició de solar a l’àmbit de les casetes dels mestres. Per a que es 

pugui edificar es necessita que el sòl urbà a més tingui condició de solar, que vol dir 

que tingui accés a la via pública, serveis, etcètera i ens vam trobar ja en el moment 

de petició de llicència, d’aquest projecte, que ens faltava un tros, pensàvem que 

estava immatriculat a nom de l’Ajuntament, ens faltava una porció de sòl que hem 

hagut d’adquirir. La negociació ha estat llarga, és una negociació, ha estat una 

negociació per a poder adquirir doncs aquests 4.300 m2 de solar, de sòl, que ens 

feia falta perquè l’àmbit de les casetes dels mestres tingués aquesta condició de 

solar. Molt recentment hem tancat l’acord amb la propietat i està pendent de 

signatura, però, diguéssim, ens hem donat les mans per poder-ho adquirir per un 

preu de 175.000 euros. És una repercussió que creiem adequada atès que amb 

aquest mateix propietari ja s’havia també fet unes compres en un altre àmbit de la 

Floresta, és una miqueta la repercussió que creiem adequada per a l’obtenció 

d’aquest sòl i el desenvolupament d’aquest projecte. Hi estem treballant per tal de 

donar-li el màxim ritme possible i segur que no recuperarem el temps perdut, però en 

tot cas ho farem possible. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

       adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      4 (Cs i PP)  

 

12.- PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DE TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PGM A L’ÀMBIT DEL PARC RAMON BARNILS I ALTRES DEL 

MUNICIPI PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

(EXPEDIENT NÚM. 83006/16). 

 

Atès que el 18 de juliol de 2016 el Ple municipal va acordar aprovar inicialment 

la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Parc Ramon Barnils i 
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altres del municipi per a la implantació de nous equipaments municipals, de promoció 

pública. 

 

Atès que per sessió plenària ordinària celebrada el 19 de desembre de 2016, 

foren resoltes les al·legacions formulades en el termini d’informació pública, aprovat 

provisionalment el document i elevat l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (CTUAMB), als efectes de tramitar llur aprovació 

definitiva de conformitat amb l’article 98 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC). 

 

Vist que, en seu d’emissió de l’informe previ favorable determinat pel susdit 

article 98 del TRLUC, el dia 2 de maig de 2017 la CTUAMB va adoptar l’acord de 

suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del TRLUC fins que mitjançant un 

text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 

degudament diligenciat, s’incorporessin un seguit de prescripcions. 

 

Aquest acord ha estat degudament acomplert mitjançant la confecció, per part 

del Servei de Planejament i Gestió Urbanística, d’un text refós amb incorporació de 

les consideracions indicades.  

 

En base a tot l’anterior, s’acorda: 

 

1r.- DONAR COMPTE I RESTAR ASSABENTATS de l’acord adoptat per la 

CTUAMB en sessió de data 2 de maig de 2017 en virtut del qual es suspèn la 

tramitació de l’article 98 del TRLUC de la Modificació puntual del Pla General 

Metropolità a l’àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del municipi per a la implantació 

de nous equipaments municipals, de promoció pública municipal i tramès per aquest 

Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que s’haurà de presentar per duplicat, 

verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, 

s’incorporin un seguit de prescripcions. 

 

2n.- VERIFICAR el Text refós de la Modificació puntual del Pla General 

Metropolità a l’àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del municipi per a la 

implantació de nous equipaments municipals, redactat pel Servei de Planejament 

i Gestió Urbanística i de promoció pública municipal, tenint en compte que aquesta 

nova documentació no s’ha de sotmetre a un nou tràmit d’informació pública en tant 

que no ho determina el referit acord de suspensió adoptat per la CTUAMB, en el qual 

s’han incorporat les prescripcions indicades per la CTUAMB i que es contrauen a: 

 

2.1. Modificar l’article 9.3) de les normes del Pla en el sentit que la concreció de la 

qualificació com a espais lliures o equipaments dintre la doble qualificació 6b/7b es 

farà mitjançant la redacció d’un Pla especial. 

 

2.2. Afegir un nou article 11 a les normes urbanístiques, on s’incorporen les 

prescripcions de l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments, d’1 de febrer de 2017, relatives a la disponibilitat d’hidrants en cas 

d’incendi i les condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers.  

 

3r.- RESTAR ASSABENTATS de les consideracions efectuades per l’Oficina 

Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona en el seu informe de 27 de 

febrer de 2017, les quals seran degudament tingudes en compte en el futur projecte 

d’urbanització que es tramiti a l’efecte i que es contrauen a: 
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3.1.  Caldrà plantejar, si resulta possible, el transplantament d’aquells arbres de més 

dimensió en cas que es vegin afectats i, en qualsevol cas, recuperar la superfície 

arbrada afectada en la implantació de l’equipament en el mateix Parc de Ramon 

Barnils per tal de mantenir el seu estat naturalitzat. 

 

3.2.  Caldrà prioritzar l’ús de paviments permeables, tous i drenants en la 

implantació del nou equipament. 

 

3.3.  Caldrà donar compliment a la normativa i a les mesures expressades en 

l’informe ambiental adjuntat i en el present informe. 

 

4t.- PRESENTAR NOVAMENT l’expedient a la CTUAMB, segons allò que 

preveu l’article 92.3) del TRLUC en relació amb l’article 30.2.c) i la DT1a de la Llei 

31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, juntament amb el text 

de la memòria, les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació del text refós en 

suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment dels articles 

17.6) i 18.4) del RLUC, per tal d’interessar la seva conformitat als efectes de 

continuar amb la tramitació de l’article 98 del TRLUC. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Lamento que l’explicació d’aquest punt hagi de ser molt i molt tècnica, 

perquè és una qüestió que no acostuma a passar, que haguem de verificar en el 

plenari un text refós. Recordaran que vam portar a aprovació inicial, vam sotmetre a 

informació pública, vam portar a aprovació provisional i ja va veure la Comissió 

d’Urbanisme una proposta de modificació per tal de reubicar part de la zona verda del 

Parc de Ramon Barnils al voltant del Monestir i, en canvi, recollia aquest voltant del 

Monestir, que originalment era equipaments, precisament en l’àmbit del Parc de 

Ramon Barnils per poder-hi desenvolupar un equipament cultural. En aquesta 

proposta el que vam delimitar és una àrea amb el que s’anomena una doble 

qualificació, que és bastant habitual en Urbanisme, és una doble qualificació, en 

aquest cas de zona verda i equipaments. Per què vam portar aquesta doble 

qualificació? La vam portar perquè no disposem del gàlib exacte del que serà el 

projecte d’aquest equipament cultural i nosaltres el que pretenem és que es pugui 

computar cada metre quadrat de zona verda alliberat del gàlib d’aquest projecte com 

a zona verda, i la resta com equipament. És un intent, també, de voler mesclar molt, 

barrejar molt, el que serà aquest equipament educatiu en l’àmbit, precisament, del 

seu entorn immediat, que és el de zona verda. Això que ho portàvem en la proposta 

que es va veure a la Comissió d’Urbanisme per ser aprovada definitivament, la 

Comissió va considerar que havíem de fer una correcció, aquesta correcció 

l’haguessin pogut fer ells d’ofici, atès que hi ha hagut alguna sentència darrerament, 

no en temes de Sant Cugat, en temes que corresponen a altres municipis de l’àmbit 

metropolità contrària a aquesta correcció d’ofici, la Comissió, amb bona mesura, 

diguéssim, amb una bona previsió, el que demana és que fem un text refós i 

d’alguna manera el verifiquem en aquest plenari. Una vegada fet aquest tràmit, que 

és únic, la Comissió ja el que farà és donar-ho per aprovat i publicar-ho i, per tant, 

serà vigent aquesta preparació de l’àmbit d’un futur equipament cultural en el àmbit, 

repeteixo la paraula, del Parc Ramon Barnils.  

 

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

creo que a todos nos gusta este proyecto. Es un proyecto que es bastante 

ilusionante, además aquí en el centro de la ciudad se puede convertir en la biblioteca 

de referencia, lo único que nos preocupa a nosotros es la suficiencia económica. 
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Supongo que al equipo de Gobierno también, pero a nosotros nos preocupa porque 

por delante tenemos bastantes gastos importantes a los que hacer frente, tanto en el 

2017, como en el 2018, como en el 2019. Por ejemplo, todavía quedan por expropiar 

zonas verdes, también como veremos más adelante o trataremos más adelante en 

este Pleno, habrá que empezar a construir la escuela en Volpelleres, La Mirada, y 

todo esto supone un volumen de gasto muy importante, al cual, seguramente, pues 

habrá que hacer frente, como nos informó el Teniente de Alcalde, Sr. Calvet, con 

financiación bancaria. Todo esto es endeudamiento y nos preocupa la suficiencia 

económica de todo el pack de gasto que tenemos que hacer en los próximos 3 años.  

 

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

EUiA: Bé, certament això del text refós és una mica estrany o complicat, però bé, en 

qualsevol cas, entenem doncs que és per refer una cosa i donar espai en aquest nou 

equipament, que és la biblioteca. Nosaltres hi donarem suport perquè ja li hem donat 

suport des d’un bon principi, considerem que la biblioteca és un equipament bo per a 

la ciutat, que ja estava prevista en el Pla d’Equipaments anterior, i que forma part 

també del Pla d’Equipaments del Pla de Biblioteques que té la pròpia Diputació de 

Barcelona. Però dit això, també volem dir que estarem amatents al desenvolupament 

del projecte, al seu impacte arquitectònic i visual, així com al seu cost, perquè ens 

estranya una mica que tots estem parlant ja de 9 milions com si això anés a missa 

quan, que jo sàpiga, el projecte arquitectònic no està absolutament ben definit i, per 

tant, doncs esperem que no pugi més però sí que esperem que pugui pujar menys i, 

per tant, doncs la única cosa que diem és que el nostre vot serà positiu, però 

expectant amb tots aquests detalls. 

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, a 

nosaltres ens satisfà que el projecte de la Biblioteca Central vagi endavant. És un 

compromís que en el programa electoral nosaltres també teníem i que sempre hi 

hem donat suport. Sí que volia aprofitar l’avinentesa per dir que és legítim que alguns 

grups municipals no considerin necessari aquest projecte i, per tant, no apostin per 

una biblioteca central a la nostra ciutat. El que ja no creiem que sigui tan legítim és 

enganyar a la ciutadania donant informació que saben del cert que no és veritat, com 

per exemple fer creure a la ciutadania que ens estem gastant uns diners, uns 

recursos, que si no podrien anar a un centre pediàtric de 24 hores a la nostra ciutat, 

quan saben perfectament que aquests diners no poden dedicar-se a això o també fer 

creure a la ciutadania que es poden dedicar a arranjar voreres quan una part 

important ve d’una subvenció de la Diputació, que és per equipaments i arranjar 

voreres no és un equipament. Per tant, per molt que facin enquestes, per molt que es 

faci creure a la ciutadania que estem fent una biblioteca davant d’una altra bib lioteca 

quan també saben perfectament que aquella biblioteca, aquell edifici passaria a ser 

un altre equipament que hauríem de decidir entre tots i més ara en el moment en que 

estem del marc d’elaboració del nou Pla d’Equipaments, doncs la Biblioteca Central, 

poden estar-hi d’acord o no, però com a mínim jo sí que demanaria a tots els 

membres d’avui del Ple del Consistori que tenen la informació, que no enganyin a la 

ciutadania fent creure que no són per deslegitimar un projecte que nosaltres creiem 

que és cabdal per a la nostra ciutat i necessari per a la ciutadania.  

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Bueno, 

nuestro grupo municipal votará en contra de la implantación de nuevos 

equipamientos municipales en el Parque Ramon Barnils, no porque sabemos que la 

finalidad no es precisamente construirla detrás de una escuela, o como ustedes 

mismos han planificado, en el Plan de Equipamientos del 2018, donde por cierto, en 

la página 14 pone que este espacio se reservará para la construcción de la 13ª 

escuela, 9.000 m2, Parque Ramon Barnils. Esto lo han hecho ustedes. Y no es que 
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no estemos a favor de las bibliotecas. No. Pensamos que es un gasto superfluo, y 

como gasto superfluo existen también otras prioridades, como la 12ª y la 13ª escuela 

que debería ser un hecho ya, en un pueblo con una población de casi 90.000 

habitantes. Nosotros, para certificar que lo que pensamos es acorde un poco con la 

ciudadanía, no hemos hecho demagogia desde aquí como está haciendo usted, Sr. 

Éric, perdón, Sr. Gómez, hemos salido y hemos bajado directamente y hemos hecho 

una encuesta. Hemos hablado con la gente, hemos hecho una encuesta de 400 

personas, de las que les adelanto cuáles son los resultados de esta encuesta: el 82% 

piensan que es poco o nada prioritario hacer una biblioteca en el Parque Central; el 

70% cree que…, perdón, la encuesta es sobre 400 personas, el 70% cree que tendrá 

un impacto medioambiental negativo o muy negativo y el 65% de los encuestados 

quieren que la biblioteca Gabriel Ferrater se quede como está. Bueno, nosotros 

entendemos que está es manera de hacer política, es decir, acercarnos a la 

ciudadanía y preguntarles qué es lo que realmente quieren. Nos sorprende que 

partidos como Esquerra Republicana, como el Partido Socialista o como Iniciativa, 

que suelen abanderar proyectos sociales, estén priorizando un proyecto de una 

Biblioteca Central, en lugar de bueno, pues una 12ª o 13ª escuela, que creo que 

debería ser la bandera de todos los aquí presentes. No queremos dejar a la ciudad 

sin uno de sus pulmones principales, como es el Parc Ramon Barnils, donde se 

reúnen cada fin de semana centenares de familias. No queremos una ciudad donde 

se priorice una Biblioteca Central cuando a 50 metros de la biblioteca tenemos ya 

otra. Con 9 millones se pueden hacer muchas cosas, efectivamente, se puede pactar 

el tema de las ambulancias, como ya se hizo, se puede pactar un pediatra, se 

pueden incluso pagar libros de texto a los estudiantes de la ciudad, muchísimas 

cosas. Lo que no queremos es que el endeudamiento repercuta sobre el bienestar de 

nuestros ciudadanos, y es lo que va a hacer 9 millones de euros de los cuales 1 

millón de euros lo va a pagar la Diputación, según está estipulado, según comentó el 

Sr. Damià Calvet. Por tanto, resumiendo un poco, nosotros votaremos no a la 

propuesta del PGM de este punto.  

 

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

PC: Un dubte, és que ho ha dit el Sr. Aldo. Aquesta xifra dels 9 milions d’euros és 

d’una Comissió Informativa, oi que sí? Ho dic, perquè nosaltres ens barallàvem, ja sé 

que és un pressupòsit i que això no se sabrà fins que l’obra no estigui executada, 

però és la xifra que nosaltres tenim i, per tant, bé, nosaltres hem avaluat amb això. Ja 

ho saben, perquè ja els ho vam avançar, nosaltres pensem que segurament, que ens 

estranya molt o no sé, volem creure que és molt estrany que no hi haguessin 

possibilitats de fer un projecte més auster, aprofitant l’espai que ja teníem. Pensàvem 

que, a nosaltres ens agrada la idea d’una Biblioteca Central, ens van explicar els 

motius arquitectònics, ja me’n recordo d’això a la Comissió Informativa, però ens 

sembla que s’hagués pogut optar per buscar un projecte més auster, perquè 

entenem que, bé, els milions d’euros que siguin amb la part de la Diputació 

subvencionada que sigui, doncs bé, al final governar és una qüestió de prioritats 

polítiques i nosaltres doncs avui els exposem que nosaltres abans que fer això, 

segurament doncs faríem altres coses, sense entrar en concrecions, perquè no fa 

falta. També pensem que el Parc Ramon Barnils és un espai bastant excepcional 

dins de Sant Cugat, perquè és una zona diàfana, jo no sé si tant un pulmó, però sí 

un espai que permet fer grans esdeveniments que no es permet fer al centre de la 

ciutat en cap altre espai i ens preocupa que omplir-lo amb equipaments, malgrat 

siguin necessaris o siguin prioritats que l’equip de Govern veu molt clares i altres 

Grups, acabi expulsant aquests esdeveniments cada cop més, més a la perifèria. A 

nosaltres l’espai Ramon Barnils ens sembla un espai que és dels pocs que hi ha, 

diguéssim, com ja dic diàfans i grans per fer aquests tipus d’esdeveniments, per 

Festa Major s’omple, s’omple amb moltes ocasions i, per tant, doncs ens sembla una 
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oportunitat perduda. Com dèiem també, és si més no curiós, segurament potser hi 

ha explicacions tècniques però és curiós que tinguem una biblioteca i en fem una just 

a l’altra banda de la vorera. Ostres! Sembla que hi haguessin d’haver altres 

possibilitats molt més austeres i pensem que en aquest cas nosaltres hauríem de ser 

exemplars. I és per aquest motiu que en línia amb el que ja hem votat pel que fa a 

aquest projecte votarem que no.  

 

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

CALVET: Bé, s’han plantejat en les seves intervencions diverses qüestions que 

intentaré respondre. En primer lloc, recordar que el que estem fent és la validació 

d’un text refós urbanístic. No estem parlant encara del projecte, que en altres 

circumstàncies, segurament, i d’ofici ja hagués estat aprovat definitivament i publicat. 

És una qüestió d’incorporar una frase que és el desenvolupament via Pla Especial en 

aquest document i no incorporar-lo des de la Comissió d’Urbanisme d’ofici, sinó 

d’incorporar-lo via el plenari, l’òrgan, que va fer l’aprovació provisional. És una qüestió 

de seguretat jurídica del propi instrument urbanístic. Dir també que estem en procés 

de licitació del projecte, precisament si no ha sortit ja deu estar a punt de sortir, les 

bases del concurs del què és aquest projecte i el projecte serà el que acabi 

determinant, efectivament, els metres quadrats, la volumetria, les qualitats, els costos. 

Els costos que hem donat fins ara són aproximats, són els costos, diguéssim, que 

s’elaboren a partir d’una ràtio euros/metre quadrat, que estan convinguts pel 

Departament de Cultura, atenent el que és la qualitat exigida a un projecte d’aquestes 

característiques. Avui en dia les biblioteques incorporen tot un conjunt de 

prestacions, doncs que tenen el seu cost i ells tenen una xifra d’euros/metre quadrat, 

sabem quina és la dimensió que necessitem com a ciutat de més de 90.000 

habitants i, per tant, és una simple multiplicació. Després, evidentment, hi ha tota la 

gestió d’obra, que ha de portar a una utilització eficient dels recursos i, per tant, no hi 

hem arribat encara, tenim aproximacions, però ja hi arribarem precisament a partir del 

projecte. Un projecte que s’encaixa en aquest Pla d’Equipaments que vam elaborar i 

que estem revisant, i l’estem revisant precisament perquè els equipaments i les 

necessitats de la ciutat en quant als equipaments és una circumstància que està 

viva. Aquí, efectivament, vam definir que s’hi havia de fer una escola, però després 

quan ens vam veure amb la necessitat de programar definitivament la ubicació de 

l’escola i després d’un treball exhaustiu amb la Regidoria d’Ensenyament i amb el 

Departament d’Ensenyament, vam convenir geoposicionant la canalla, per 

entendre’ns, que on havia d’anar aquesta escola, així com quan ho vam elaborar hi 

havia unes altres circumstàncies, era a Volpelleres i d’aquí ha vingut el plantejament 

de desenvolupar La Mirada al barri de Volpelleres, no ha vingut de cap altra 

circumstància que la de treball constant de revisió dels objectius. Els plans estan per 

definir estratègies, per veure en tot moment si allò que està passant es correspon 

amb l’estratègia, si està passant endavant i si no es correspon, doncs un ha de ser 

prou flexible com per poder redefinir estratègies. El que és important és que definim 

en el Pla que necessitem una escola, doncs la ubicació física dependrà de la gestió 

final d’aquestes estratègies. Per això ara també estem revisant aquest Pla 

d’Equipaments. Pla d’Equipaments que ha d’incorporar també la necessitat d’aquest 

equipament educatiu. Nosaltres considerem que la Cultura no és supèrflua, en 

absolut. Necessitem una nova biblioteca, una biblioteca que estigui a l’abast, tingui la 

dimensió del que necessita Sant Cugat. La Tinent d’Alcalde de Cultura em donava 

una sèrie de dades ara que són molt significatives. A la biblioteca de Mira-sol, hi 

passen cada any 33.732 persones; a la biblioteca de Volpelleres 33.089; i a la 

biblioteca Gabriel Ferrater, l’actual biblioteca central n’hi passen 111.431. Això vol dir 

l’ús de la biblioteca i també el que fa referència, això és mitjana, a les aules d’estudi i 

d’activitats. Per tant, són xifres que van d’acord amb el que és l’activitat cultural d’una 

ciutat tan viva com Sant Cugat i, per tant, nosaltres hem de donar resposta a aquesta 
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necessitat. Això ho hem de fer d’acord amb la planificació més general que hi ha, 

amb aquestes ajudes que donen les administracions supralocals i també la nacional, 

per a la construcció d’aquests equipaments i efectivament disposem d’una subvenció 

de la Diputació de Barcelona que utilitzarem. No és un projecte d’un mandat, aquest 

no és un projecte d’un mandat, aquest no és un projecte que haguem de començar 

ja per acabar abans del maig de 2019, que és quan s’acaba el mandat, aquest és un 

projecte que va més enllà, segur que anirà més enllà. El que hem fet ha estat 

preparar les bases que necessitem per poder-lo desenvolupar, la modificació 

urbanística, ara el projecte, després vindrà la licitació de l’obra, l’inici de l’obra, la 

dotació pressupostària que lògicament ha de tenir en compte altres necessitats de la 

ciutat. Fixi’ns, ara d’aquí a un moment, aprovarem si el plenari ho considera oportú, 

una modificació del pressupost que comporta que fem una passa endavant amb la 

construcció d’un equipament educatiu, que és precisament l’escola La Mirada. Doncs 

això ens fa haver de reajustar molts objectius pressupostaris dels que ja hem aprovat 

en aquest 2017 i dels que preveiem que s’aprovin en el 2018 i en el 2019 i que en 

aquests objectius hi hem d’encaixar no només el que ja teníem previst i el que està 

passant, sinó també altres voluntats polítiques, per exemple, hem convingut tots, em 

sembla que és una voluntat bastant majoritària, que hem de fer un esforç 

pressupostari per incrementar el parc públic d’habitatges en règim de lloguer. Oi que 

sí, que ho hem convingut en diverses reunions, Comissió Informativa, etcètera, 

etcètera? Això necessitarà d’una dotació pressupostària que ara per ara doncs no 

tenim i que haurem d’expressar en futurs pressupostos. Per tant, de necessitats n’hi 

ha moltes, a nosaltres com equip de Govern ens toca gestionar-ho i a nosaltres com 

equip de Govern ens toca també que l’endeutament, me n’alegro que es preocupin 

per l’endeutament, no superi allò permès per poder fer tot el que toca amb els temps 

que correspon, amb els temps vull dir amb els calendaris que correspon. 

L’endeutament el tenim afortunadament ben controlat i ben gestionat per poder-ho 

fer.  

 

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

EUiA: Sí, és que no me’n puc estar. Aquí sembla que canviem cromos com aquell 

que fa doncs ara jo et dono tu m’ho treus. No, només per aclarir que tant les escoles, 

les escoles qui les paga o qui les ha de pagar és la Generalitat de Catalunya. 

Nosaltres el que podem fer és cedir-li un solar, que és el que solem fer, però qui les 

ha de construir i aquí nosaltres doncs hem estat generosos, diguem-ho així, per dir-

ho suau, i els prestem uns diners per a que la construeixin, però qui ho ha de 

construir és la Generalitat i els pediatres, ja siguin 24 hores o 33, qui els ha de posar 

també és el SISCAT, no és l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, Sr. 

Ciprián, com vostè diu que aquesta és la manera de fer política, jo li diré que és la 

seva. Si vostè vol substituir aquest Ple municipal per encendre la demoscòpia, i amb 

tot el respecte per a les persones que s’hi dediquen, doncs endavant, nosaltres 

creiem que no i que d’aquesta manera no es fa política. Però fins i tot si aposten per 

fer això, jo el convidaria amb que amb temes cabdals per a la ciutat, per exemple, fa 

res hem votat de Torre Negra, doncs també, els animo a fer una enquesta i a votar el 

que pensa la majoria de la ciutat. Estic convençut que la majoria de la ciutat de Sant 

Cugat pensa que allà no s’hi ha de construir. Els convido a que apliquin el mateix 

criteri. Per tant, demagògia crec que n’estan fent molta, molta i fa vergonya, realment. 

Llavors, si a partir d’ara aniran fent enquestes per determinar què voten a cada punt, 

doncs són ben lliures de fer-ho, però no ens diguin que aquesta és la manera que 

creuen de fer política, aquesta és la seva manera particular de fer política, sense 

programa i l’anem adaptant en funció del que va variant. Doncs endavant i continuïn 

així, però com a mínim siguin coherents i apliquin-t’ho a tot.  
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. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Bueno, 

nuestro posicionamiento no variará por los criterios del Sr. Gómez. Hemos pasado en 

los últimos años del 2012 al 2016 de una población de 85.000 personas a 90.000. 

Estamos diciendo que el tema de la 12ª o la 13ª escuela debía ser un hecho, según 

sus propios cálculos, al llegar a los 90.000 habitantes y sin embargo, pues, estamos 

obcecados en hacer una instalación que ya he demostrado seguramente de todos los 

encuestados debían ser votantes de Ciudadanos, no está a favor de la ciudadanía. 

Podemos optar por opciones o por soluciones un poco imaginativas. Si tenemos tanta 

gente que visita las bibliotecas, podríamos aumentar los horarios de apertura de las 

mismas. Yo creo que no costaría tanto. Costaría mucho más poner el tocho que 

vamos a poner en la Plaza Ramon Barnils, que no abrir los horarios un poco más 

para que vaya más gente. Podemos mejorar el transporte también para que la de 

Volpelleres también tenga más acceso de gente. Hay muchas ideas. Podemos 

incluso ampliar la biblioteca central haciendo un segundo piso. Las soluciones son 

muchas y muy económicas. LA Mirada, por cierto, costará según los datos que se 

barajó el otro día en la reunión a la que usted también estuvo, costará 6,5 millones 

de euros, 6,5 más 9 millones de euros, que van a sumar a las arcas municipales, a la 

deuda, que por cierto, seguiremos endeudándonos. Yo creo que hay muchas, 

muchas y soluciones imaginativas. Perdón, respondiendo a la Sra. Roser 

Casamitjana, quiero recordar que también el tema de las ambulancias es un tema 

que depende de la Generalitat y sin embargo lo renegociamos. ¿De acuerdo? De la 

misma manera que negociamos y negociamos una 12ª escuela con dinero público, 

podemos negociar un servicio que es fundamental para nosotros como el tema de la 

pediatría. Pero bueno, es nuestro posicionamiento. Hay muchas soluciones 

imaginativas, hay muchas, y que no requieren el gasto de 9 millones de euros y el 

endeudamiento de la ciudad.  

 

TORN DE VOTACIÓ (*) 

 

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

Vots en contra:   5 (CUP-PC i Cs) 

Abstencions:      0   

 

(*) Es fa constar l’absència del regidor del grup municipal Popular en el 

moment de la votació. 

 

Economia i Hisenda 

 

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

L’AJUNTAMENT I DELS RESPONSABLES FINANCERS DE PROMUSA I EPEL 

PEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 

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

MOROSITAT. 

 

En compliment de la Llei 15/2010 es fa dació de compte al Ple de la 

Corporació dels informes de la tresorera de l’Ajuntament i dels responsables financers 

de PROMUSA i EPEL relatius al primer trimestre de 2017, així com el període mitjà 

de pagament a proveïdors de l’Ajuntament per al primer trimestre de 2017 i que 

transcrits literalment diuen: 

 

INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 

 

EXERCICI 2017 PRIMER TRIMESTRE 
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I. INTRODUCCIÓ. 

 

Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei  

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 

per la que es modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic. 

 

Així mateix s’incorporen les previsions de la directiva 2011/7/UE del Parlament 

Europeu i del Consell de la UE de 16 de febrer de 2011, així com la transposició a la 

normativa estatal feta mitjançant Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de 

recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 

 

S’incorporen les previsions “de la nota explicativa” del MINHAP relativa a l’aplicació de 

la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 2014. 

 

D’acord amb les previsions esmentades, es tindran en compte dos terminis, es 

diferenciarà entre els 30 dies des de la data de registre de la factura fins que es 

reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del reconeixement de 

l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  

 

L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei són les operacions comercials. 

 

Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 

comercial, com les relacions estatutàries, de personal o les que siguin conseqüència 

de la potestat expropiatòria.  

 

El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 

entre les entitats del sector públic. 

 

Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per:  

 

 Despeses corrents en béns i serveis 

 Les inversions 

 

Des d’una perspectiva de la Tresoreria, es fan pagaments pressupostaris de l’exercici 

corrent, d’exercicis tancats, no pressupostaris i moviments de fons. A més a més, 

pels pagaments de petita quantia, funciona el canal de pagaments de l’habilitació. 

 

El pagament pressupostari constitueix la darrera fase dels procediments d’execució 

de l’estat de despeses del pressupost municipal i, per mitjà del pagament, es 

cancel·len les obligacions contretes amb els proveïdors, contractistes o creditors en 

general. 

 

El procés de pagament està dividit en dues fases: 

 

a) La fase d’ordenació del pagament, en la que s’agrupen les factures, nòmines o 

obligacions reconegudes, segons la seva prelació i antiguitat i s’ordena el 

pagament per l’ordenador de pagaments. 
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b) La fase de pagament efectiu o material, en la que es realitza la sortida de fons de 

la Tresoreria municipal normalment en forma de transferència bancària o xec 

nominatiu.   

 

II. METODOLOGIA. 

 

L’indicador de gestió relatiu als fluxos de pagaments, o temps que transcorre en la 

tramitació de les factures fins que aquestes arriben a la Tresoreria i es paguen, ha de 

permetre estudiar les decisions necessàries per disminuir el període de pagament 

dels proveïdors o contractistes i complir els terminis establerts en la norma vigent.  

 

L’estructura d’aquest informe s’ha vist obligada a canviar, respecte els anteriors 

emesos,  ja que la informació que es pot obtenir des del programa comptable arrel de 

la nova gestió mitjançant el registre electrònic de factures no permet desglossar el flux 

total com fins ara. 

 

Així, a diferència del que es venia realitzant, que era desglossar, dins del termini de 

reconeixement, el flux operacional i el flux comptable, i identificar el termini de 

pagament amb el flux de tresoreria, actualment no es pot desagregar el termini de 

reconeixement, i per tant s’ha hagut de fusionar el flux operacional i el comptable en  

un de sol. En conseqüència, el flux total a la comptabilitat ajuntament només es 

divideix en dos: termini de reconeixement i termini de pagament. 

 

Per tal de poder quantificar l’anàlisi, prenem com a referència les dates certes i 

verificables: 

 

La data del registre d’entrada de la factura o document substitutiu. 

La data d’aprovació de la factura i de reconeixement de l’obligació. 

La data del pagament per transferència bancària. 

 

En  aquest informe, es manté com a indicador el termini que va des de que la factura 

es registra fins que es reconeix l’obligació de pagament i, d’altra banda, el termini que 

transcorre des del reconeixement de l’obligació de pagament fins el pagament 

material. 

 

Terminologia  

 

Recordem a continuació la terminologia que emprem habitualment en aquest informe. 

 

El temps transcorregut entre la data de registre i la data de conformació de la factura 

per part de l’àmbit gestor el denominem flux operacional, és l’indicador que hem 

deixat d’obtenir per no poder identificar per cada factura la data de conformitat de 

l’àmbit. 

 

El període de temps que transcorre entre la data de conformació de la factura per part 

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

 

En el flux de tresoreria considerem el temps que transcorre entre la data 

d’aprovació de la factura i la data de pagament efectiu. Entre mig hi ha el període de 

recollida de signatures dels altres dos clauers, així com la diligència marginal de 

comprovació del tràmit que en fa la Direcció de l’Àmbit. Si s’incorporessin noves 

dates a l’informe ens permetrien conèixer millor aquest apartat de la tramitació, però 

la captura d’aquesta informació podria provocar l’efecte contrari no desitjat d’alentir 
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més el circuit, motiu pel qual no discriminem dins l’informe aquest apartat i queda 

inclòs dins de l’anomenat flux de tresoreria. 

 

Ara queden fusionats el flux operacional i el flux comptable en una sola dada que ens 

dóna el temps transcorregut entre la data de registre i la data d’aprovació de la 

factura. 

 

Amb aquestes dades s’arriba al flux total, i que correspon al temps transcorregut des 

del registre d’entrada de la factura, o del document equivalent, fins al pagament 

material de la mateixa. 

 

III. DADES TRIMESTRALS 

 

PERIODE D’ESTUDI: PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

 

ÀMBIT 

 

Recollint el que es va demanar en el Ple de data 20 de febrer de 2012, es presenta la 

informació de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 

 

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

pagades des del dia 1 de gener a 31 de març de 2017. 

 

Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas que existeixin, que no han tingut 

entrada a la Tresoreria dins del trimestre estudiat, i que segons el que indica la Llei 

esmentada a l’inici d’aquest informe correspon analitzar, si s’escau, a l’Interventor. 

 

Les relacions analitzades corresponen a factures comercials, no s'inclouen en la 

mostra la resta de pagaments. 

 

Ajuntament: 

 

L’estudi comprèn  un total de 1.873  factures per un import mitjà de 7.455,65€ 

 

Des que opera el registre de factures electrònic no es pot obtenir la data de 

conformitat per tant no es calcula el flux operacional. S’agafa com a data de 

reconeixement de l’obligació, la data de tramitació per calcular el flux comptable. 

 

Pel que fa referència a la mitjana del flux del reconeixement de l’obligació i del termini 

de pagament, són els que es resumeixen en la següent taula: 

 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE 

PAGAMENT 

(límit 30 dies) FLUX 

TOTAL 

1T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- -   

20 21* 41 

    

 

La nota relativa a l’aplicació de la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració, disposa en el 
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seu punt 4 que s’entendrà per número de dies de pagament  els dies transcorreguts 

des de la data de reconeixement de l’obligació de pagament fins al pagament. 

 

  
PREVISIÓ LEGAL 

30 DIES 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 21 

 

* Cal puntualitzar que en el primer trimestre de l’any hi ha ordres de pagament 

aprovades en data gener però comptablement es fan a data 31-12-2016 el que 

distorsiona el flux de tresoreria quan correspondria al flux comptable. 

 

Pel que fa a la mitjana del flux total de pagament dels organismes autònoms 

municipals, segons dades facilitades pels mateixos, és el que segueix: 

 

Organismes: 

 

 Patronat Municipal d’Educació 

 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE 

PAGAMENT 

(límit 30 dies) FLUX 

TOTAL 

1T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

7 8 9  

15 9 24 

  
PREVISIÓ LEGAL 30 DIES 

 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 9 

 

 Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural 

 

PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE 

PAGAMENT 

(límit 30 dies) FLUX 

TOTAL 

1T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

- - 33  

-  33 

  
PREVISIÓ LEGAL 30 DIES 

 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 33 

 

 Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 

Informació 
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PERÍODE 

TERMINI DE RECONEIXEMENT               

(límit 30 dies) 

TERMINI DE 

PAGAMENT 

(límit 30 dies) FLUX 

TOTAL 

1T 

FLUX FLUX FLUX 

OPERACIONAL COMPTABLE TRESORERIA 

7 17 3  

24 3 27 

  
PREVISIÓ LEGAL 30 DIES 

 

TERMINI DE PAGAMENT REAL DES DEL 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 3 

 

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

 

Agregat: 

 

1T 
Número de 

factures 

Mitjana dies termini 

reconeixement 

Mitjana dies termini 

pagament 

OAMCC 473  33 

IGEPESI 38 24 3 

PME 276 15 9 

AJUNTAMENT 1873 20 21 

Mitjana 

ponderada 
   38 

 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS PRIMER TRIMESTRE 2017 

 

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

pagament i en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, s’estableix el seu  mètode 

de càlcul així com la seva publicació en el portal web de la corporació local. 

 

Aquesta magnitud mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 

econòmics, com indicador diferent respecte el període legal de pagament establert 

en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 

14 de novembre. 

 

 

Entitat 

Període mitjà de pagament mensual 

gener febrer març 

Sant Cugat del Vallès 5,95 7,74 7,74 

C. Promoció i Desenvolupament de l'Eix 
B30 Sant Cugat-Rubí-Cerdanyola * 0 0 0 

EPEL Cugat.cat -13,89 -19,52 -7,95 

Fons Català de Cooperació al -4,95 -16,8 -10,82 
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Desenvolupament 

Inst. Gestió Estratègica, Promoció 
Econòmica i Societat Informació -7,47 -6,48 -16,87 

O. Aut. Centre Cultural -3,39 3,29 0,63 

O. Aut. d’Educació -5,38 -13,83 -1,61 

    

 

Període  mitjà de pagament global a 
proveïdors  mensual  

 

gener febrer març 

Sant Cugat del Vallès 5,18 6,51 6,81 
 

Quan la dada es refereix a un import negatiu, representa una major celeritat, en terme 

mitjà, en el pagament i en donar conformitat a la factura abans dels 30 dies. 

 

INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE PAGAMENTS DE PROMUSA 

 

EXERCICI 2017. PRIMER TRIMESTRE 

 

I. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest informe s’emet en compliment del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, per la que es 

modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei ho són les operacions comercials. 

 

Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 

comercial.  

 

El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 

entre les entitats del sector públic. 

 

Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per: 

 

 Despeses corrents en béns i serveis 

 Les inversions 

 

II. METODOLOGIA. 

 

Els càlculs del període de pagament, o flux total, es determinen a partir de la data de 

recepció de la factura en Promusa, independentment del dia que s’emet la factura per 

part del proveïdors. Per aquest informe, es tenen en consideració totes les factures 

pagades durant el trimestre en qüestió. 

 

La data de pagament es considera una de les quatre següents, segons el mitjà de 

pagament escollit en cada cas: 

 

 La data de  pagament en efectiu  

 La data de la realització de la transferència bancària 

 La data de lliurament del xec 
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 La data de venciment del pagaré 

 

Les dades per l’elaboració del present informe, les extraiem de la nostra base de 

dades informàtica amb estructura de sistema ERP (Enterprise Resource Planning) 

amb software del fabricant Navision.  

 

III.  DADES TRIMESTRALS 

 

PERIODE D’ESTUDI: PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 

 

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

pagades des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2017. 

 

Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas de que existeixin, que no han 

estat pagades per Promusa dins del trimestre estudiat. 

 

Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 

mostra la resta de pagaments que es realitzen des de Promusa, com poden ser 

nòmines, assegurances socials, interessos o amortitzacions de préstecs, que són 

atesos puntualment a la data dels seu venciment legal. 

 

L’estudi comprèn un total 854 factures pagades per un import d’1.075.913,96 €. 

 

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

 

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

Factures   854 42 582 115 115
4,92% 68,15% 13,47% 13,47%

Factures acumulat 42 624 739 854
4,92% 73,07% 86,53% 100%

Dies totals 22.472 0 7.835 5.231 9.406

Mitja dies pagament 26,31 0,00 13,46 45,49 81,79

PER FACTURES

 
 

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

període. 
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AL COMPTAT;
4,92%

FINS A 30; 
73,07%

FINS A  60; 
13,47%

MÉS DE 60;
13,47%

 
 

El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions no és superior als 30 

dies que pel 2017 preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de la modificació de la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat, en el seu article tercer, apartat primer. 

 

Detall per imports 

 

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

Factures 1.075.913,96 16.891,14 737.914,24 275.599,00 45.509,58
1,6% 68,6% 25,6% 4,2%

Factures acumulat 16.891,14 754.805,38 1.030.404,38 1.075.913,96
1,57% 70,15% 95,77% 100,00%

PER IMPORTS

 
 

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

període. 

 

AL COMPTAT;
1,6%

FINS A  30;
68,6%

FINS  A 60 
25,60%

MÉS DE 60;
4,2%

 
 

IV. ACLARIMENTS 
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D’acord amb la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 

2014, es pot diferenciar entre dos terminis: els 30 dies des de la data de registre de la 

factura fins que es reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del 

reconeixement de l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  

 

Des de finals del 2015, cal mencionar que els sistemes informàtics de 

comptabilització de factures de Promusa ja permeten registrar la data de 

“reconeixement de l’obligació”. Tots els càlculs i gràfics referents a aquest informe 

s’han fet tenint en compte únicament el flux total la data de registre de la factura. 

 

TERMINI DE PAGAMENT

OPERACIONAL COMPTABLE RECONEIXEMENT TRESORERIA FLUX TOTAL

8,12 9,24 17,36 8,95 26,31

TERMINI DE RECONEIXEMENT

 
 

 FLUX OPERACIONAL: Va des de l’entrada a recepció fins a l’aprovació del 

responsable. 

 FLUX COMPTABLE: Va des de l’aprovació del responsable fins al registre a 

comptabilitat. 

 TERMINI DE RECONEIXEMENT: Flux Operacional+ Flux Comptable (des de 

l´entrada a recepció fins al registre a comptabilitat). 

 FLUX TRESORERIA: Va des del registre a comptabilitat fins al pagament efectiu. 

 

 FLUX TOTAL: Termini de Reconeixement + Flux de Tresoreria (va des del registre 

d’entrada a recepció fins al pagament de la factura). 

 

V. CONCLUSIONS I RESUM 

 

Durant el PRIMER trimestre del 2017, Promusa ha pagat majoritàriament dintre dels 

terminis que fixa la legislació vigent. 

 

El termini mitjà de dies de pagament ha estat de 26,31 dies.   

 

El 68,15% de les factures s’ha pagat en un termini igual o inferior als 30 dies. 

 

Per imports, el 68,6% dels pagaments s’ha fet en un termini igual o inferior als 30 

dies. 

 

INFORME SOBRE ELS FLUXOS DE  PAGAMENTS DE L’EPEL CUGAT.CAT 

 

EXERCICI 2017. PRIMER TRIMESTRE 

 

I. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest informe s’emet en compliment del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, per la que es 

modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

L’àmbit objectiu al que fa referència la Llei ho són les operacions comercials. 

 

Queden fora de l’àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació 

comercial.  
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El destinatari ha de ser una empresa, per tant queden excloses les que es produeixen 

entre les entitats del sector públic. 

 

Amb caràcter general han de ser inclosos els pagaments per: 

 

 Despeses corrents en béns i serveis 

 Les inversions 

 

II. METODOLOGIA. 

 

Els càlculs del període de pagament, o flux total, es determinen a partir de la data de 

l’emissió de la factura a l’EPEL CUGAT.CAT, per part del proveïdors. Per aquest 

informe, es tenen en consideració totes les factures pagades durant el trimestre en 

qüestió. 

 

La data de pagament es considera el dia que es fa la transferència bancària. 

 

Les dades per l’elaboració del present informe, les extraiem de la nostra base de 

dades informàtica amb estructura de sistema SAGE (Conta-plus). 

 

III.  DADES TRIMESTRALS 

 

PERIODE D’ESTUDI: PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 

 

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

pagades des de l’1 de gener fins al 31 de març 2017 . 

  

Queden fora de l’informe aquelles factures, en el cas de que existeixin, que no han 

estat pagades per l’EPEL CUGAT.CAT dins del trimestre estudiat. 

 

Les relacions analitzades corresponen a factures de proveïdors, no s'inclouen en la 

mostra la resta de pagaments que es realitzen des de l’EPEL CUGAT.CAT, com 

poden ser nòmines, assegurances socials, que son atesos puntualment a la data del 

seu venciment legal. 

 

L’estudi comprèn un total 143 factures pagades  per un import de 123.135,80 €. 

 

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

 

PER DIES  

 
 

 

                                                                 

El conjunt de terminis des del reconeixement de les obligacions no és superior als 30 

dies que pel 2017 preveu la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de la modificació de la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat, en el seu article tercer, apartat primer. 

         

IV. ACLARIMENTS 

 

D’acord amb la  disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de data 15 de gener de 

Dies Totals 2.825 

Mitjana dies Pagaments 19,76 
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2014, es pot diferenciar entre dos terminis: els 30 dies des de la data de registre de la 

factura fins que es reconeix l’obligació de pagament, i els 30 dies que van des del 

reconeixement de l’obligació de pagament fins la data de pagament material.  

 

Donat que actualment en els sistemes informàtics de comptabilització de factures de 

l’EPEL CUGAT.CAT no està inclòs cap camp per registrar la data de “reconeixement 

de l’obligació”, tots els càlculs referents a aquest informe s’han fet tenint en compte 

únicament la data d’emissió de la factura. 

 

V. CONCLUSIONS I RESUM 

 

Durant el primer trimestre del 2017, l’EPEL CUGAT.CAT ha pagat majoritàriament 

dintre dels terminis que fixa la legislació vigent. 

 

El termini mitja de dies de pagament ha estat de 19,76 dies   

 

En aquest sentit, es procedeix a la dació de compte del primer trimestre de 2017. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

CALVET: Molt breument perquè és una dació de compte d’aquestes reiterades. A 

cada trimestre hem d’explicar quins són els terminis de pagament tant de 

l’Ajuntament com dels Organismes Autònoms, en el marc de la Llei 15/2010, la que 

estableix mesures contra la morositat i, per tant, passem a informar que l’Ajuntament 

està pagant actualment en aquest primer trimestre 2017 a 41 dies; el Patronat 

d’Educació a 24, estic parlant de mitjanes de cadascuna de les factures; l’Organisme 

Autònom del Centre Cultural a 33 i l’IGEPESI a 27. Això dóna una mitjana de 

l’Ajuntament i els seus Organismes directes de 38 dies, per sota del que marca la llei. 

Els Organismes Autònoms en el cas de PROMUSA estem pagant a una mitjana de 

26 dies i l’EPEL, l’Organisme que regula Cugat.cat, a una mitjana de 20 dies. Per 

tant, donem compte i complim allò que mana la Llei contra la morositat.  

 

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

NÚMERO 19 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PROPOSTES DE 

RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA 2a MODIFICACIÓ DE L’IGEPESI, DE LA 2a 

MODIFICACIÓ DEL PME, PER A L’EXERCICI 2017 I DE LA RECTIFICACIÓ DE 

SALDO INICIAL DE DRETS PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCICIS 

TANCATS DEL PRESSUPOST DEL PME. 

 

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 
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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 7 de juny 

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 

 

1. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 8 de 

maig d’enguany, a l’octubre de 2016 es va iniciar el servei i migració amb 

Mediacloud MOBA. Des de llavors i per enguany, aquest servei té un cost de 

14.429,79 €. 

 

2. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 7 de 

juny d’enguany, cal executar unes obres de rehabilitació de la façana de l’edifici de 

l’Ajuntament per import de 55.129,54 €. Per poder fer front a aquesta despesa, 

calen 39.218,96 € a l’aplicació pressupostària corresponent. 

 

3. Segons l’informe del director de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i Recursos 

Humans emès el 17 de maig d’enguany, cal reduir en 50.551,00 € l’import de 

l’aplicació pressupostària de despeses d’”Inversions monestir” i d’ingressos 

“Generalitat-Inversions monestir” donat que la subvenció per aquest fi de la 

Generalitat de Catalunya ha estat finalment de 89.449,00 €. 

 

4. Segons l’informe del director de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i Recursos 

Humans emès el 22 de maig d’enguany, a la Junta de Govern Local del 16 de 

maig es va adoptar l’acord d’unificar amb unes bases i una convocatòria única i, 

per tant, en una sola aplicació pressupostària tots els ajuts a l’habitatge 

corresponents a les persones amb escassa capacitat econòmica, majors de 65 

anys i famílies monoparentals, per destinar-los a les famílies de Sant Cugat que 

pateixen més dificultats econòmiques. 

 

5. Segons l’informe del cap del servei de Planejament i Gestió Urbanística emès el 

25 de maig d’enguany, l’Ajuntament té interès en continuar desenvolupant 

col·laboracions universitat-empresa per tal que estudiants d’arquitectura puguin 

realitzar pràctiques dins el Servei de Planejament i Gestió Urbanística. Per 

gestionar el conveni de pràctiques d’una estudiant, cal traspassar 2.665,53 € a la 

secció d’administració de personal. 

 

6. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 25 

de maig d’enguany, cal comprar dos trituradors per col·locar en els inodors del 

local del soterrani de l’edifici de la Rambla Can Mora per evacuar per bombeig les 

aigües residuals pròpies. Aquests sanitaris trituradors ascendeixen a 1.110,78 €. 

 

7. Segons l’informe de la cap de servei d’Innovació Cultural, Patrimoni històric i 

Turisme emès el 29 de maig d’enguany, cal treure un concurs de “Serveis 

professionals especialitzats en programar i gestionar nous productes de promoció 

turística”, d’un cost de 22.803,50 €. 

 

8. Segons l’informe del director de l’àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat emès el 29 

de maig d’enguany, han sorgit necessitats de millora en la xarxa d’enllumenat 
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públic, la qual cosa cal crear l’aplicació pressupostària corresponent amb una 

dotació econòmica de 200.000,00 €. 

 

9. Segons l’informe de la cap de secció de Ciutadania emès el 31 de maig 

d’enguany, cal augmentar la dotació de l’aplicació pressupostària del conveni amb 

l’Ateneu en 7.000,00 € per poder ampliar els cursos de català i l’espai de lleure 

per a persones amb malaltia mental. 

 

10. Segons l’informe del cap de servei d’Explotació de Tecnologies de la 

Informació, cal augmentar la dotació pressupostària de les inversions en sistemes 

informàtics en 21.598,50 € per poder adquirir un software per la gestió de 

subvencions concedides per l’Ajuntament. 

 

11. Segons l’informe de la cap de secció de Ciutadania emès el 24 de maig 

d’enguany, l’Ajuntament té la voluntat de signar un conveni amb l’Associació 

Gilgal Solidari per tal que col·labori en l’àmbit d’actuació del progrés social dins la 

ciutat. Aquest conveni suposa una despesa de 4.450,00 €. 

 

12. Segons l’informe del director de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i 

Recursos Humans emès el dia 5 de juny d’enguany, cal transferir a la Fundació 

Sant Cugat Actiu 40.000,00 € perquè pugui assumir les despeses per contractar 

a una persona que gestioni el viver d’empreses Vita, per comprar l’actiu fix 

corresponent al mobiliari, instal·lacions i millores del viver i per fer-se càrrec de les 

despeses de consums, manteniment, neteja, telecomunicacions i altres derivades 

del viver. 

 

13. En la sessió del Ple extraordinari del dia 20 de març d’enguany, es va aprovar 

fer ús d’una auditoria externa que estudiï el procés de contractació pública de 

Ferrovial-Agroman SA per la construcció del PAV3 i altres obres públiques que la 

mateixa constructora va dur a terme a Sant Cugat, així com també l’adjudicació 

d’obres amb explotació de serveis a l’empresa Cintra Aparcamientos SA, també 

vinculada a Ferrovial, i sol·licitar l’estudi de qualsevol altra obra pública construïda 

a Sant Cugat per alguna empresa citada en el judici del “Cas Palau”. Per tot, cal 

crear una aplicació pressupostària amb 70.000,00 € per sufragar totes aquestes 

despeses. 

 

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

Recursos Humans emès el dia 5 de juny d’enguany, cal transferir a l’EPEL 

Cugat.cat 32.000,00 € per fer front a la incorporació a partir del 15 d’agost d’una 

persona que actualment està en excedència i té plaça reservada al Cugat.cat. 

 

15. Segons l’informe del cap del servei de Cultura i Joventut emès el 5 de juny 

d’enguany, cal dotar de 80.000,00 € més l’aplicació pressupostària corresponent 

a les activitats de Nadal per poder realitzar l’Envelat, a l’espai lúdic Ramon Barnils. 

 

16. Segons l’informe del cap del servei de Cultura i Joventut emès el 5 de juny 

d’enguany, s’han previst unes activitats pel Centenari de l’arribada del tren a Sant 

Cugat durant aquest any. Aquestes activitats tenen un cost de 73.808,00 €. 

 

17. Segons l’informe del director de l’àmbit de gestió d’Economia, Hisenda i 

Recursos Humans emès el dia 7 de juny d’enguany, per poder iniciar al més aviat 

possible les obres de l’Escola La Mirada i acabar amb el problema de la manca de 

places a les escoles públiques del municipi, cal crear l’aplicació pressupostària 

d’inversions i dotar-la de 500.000,00 € per la redacció del projecte. 
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18. La Vicepresidenta de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i 

Societat de la Informació (IGEPESI) el dia 17 de maig d’enguany, va aprovar la 2a 

modificació de pressupost d’aquest organisme per a l’exercici 2017, via crèdits 

extraordinaris, transferències entre aplicacions pressupostàries i baixes de crèdits. 

 

Atès el corresponent i preceptiu informe d’Intervenció de 17 de maig d’enguany, 

completat amb l’annex documental que forma part de l’expedient, on s’informa 

favorablement de la possibilitat i procedència de realitzar la corresponent 

modificació pressupostària del IGEPESI. 

 

19. La Presidenta del Patronat Municipal d’Educació (PME) el dia 6 de juny 

d’enguany va aprovar la 2a modificació de pressupost d’aquest organisme per a 

l’exercici 2017, via generació de crèdits i transferències entre aplicacions 

pressupostàries. 

 

Atès el corresponent i preceptiu informe d’Intervenció de 22 de maig d’enguany, 

completat amb l’annex documental que forma part de l’expedient, on s’informa 

favorablement de la possibilitat i procedència de realitzar la corresponent 

modificació pressupostària del PME. 

 

20. La Presidenta del Patronat Municipal d’Educació (PME) el dia 6 de juny d’enguany 

va aprovar la rectificació del saldo inicial de drets pendents de cobrament 

d’exercicis tancats del Pressupost del PME de l’exercici 2017 per un import de 

39.460,99 € a l’aplicació pressupostària 091.70000 de transferències de capital. 

 

Atès el corresponent i preceptiu informe d’Intervenció de 25 de maig d’enguany, 

completat amb l’annex documental que forma part de l’expedient, on s’informa 

favorablement de la possibilitat i procedència de realitzar la corresponent 

rectificació  de saldo inicial de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats. 

 

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

 

1r.- APROVAR l’expedient de modificació número 19 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 537.127,95 €. 

 

Crear les aplicacions pressupostàries de despeses per la redacció del projecte de 

construcció de l’escola La Mirada i per les millores en la xarxa d’enllumenat públic via 

crèdits extraordinari, per un import total de 700.000,00 €, finançats amb baixes per 

anul·lació d’aplicacions pressupostàries d’inversions a la via pública i de la sala 

polivalent. 

 

Baixes per anul·lació d’una aplicació pressupostària de despeses per un import 

total de 50.551,00 €, amb disminució de la previsió inicial de l’aplicació 

pressupostària d’ingressos que la finança.  

 

2n.- RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 2 del 

Pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat 

de la Informació (IGEPESI) per a l’exercici 2017, circumscrit al següents aspectes: 
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- Pressupost de despeses: 

o Increment de la previsió del capítol II per un valor de 37.141,45 €. 

o Increment de la previsió del capítol IV per un valor de 74.250,00 €. 

 

- Pressupost d’ingressos: 

o Disminució de la previsió del capítol IV per un valor de 22.803,55 €.  

 

3r.- RATIFICAR i APROVAR l’expedient de modificació número 2 del 

Pressupost del Patronat Municipal d’Educació (PME) per a l’exercici 2017, 

circumscrit al següents aspectes: 

 

- Pressupost de despeses: 

o Increment de la previsió del capítol I per un valor de 21.000,00 €. 

o Disminució de la previsió del capítol II per un valor de 4.080,00 €. 

o Increment de la previsió del capítol VI per un valor de 21.500,00 €. 

 

- Pressupost d’ingressos: 

o Increment de la previsió del capítol II per un valor de 5.200,00 €. 

o Increment de la previsió del capítol IV per un valor de 11.720,00 €. 

o Increment de la previsió del capítol VII per un valor de 21.500,00 €. 

 

4t.- RATIFICAR I APROVAR l’expedient de la rectificació de saldo inicial de 

drets pendents de cobrament d’exercicis tancats del Pressupost del PME de l’exercici 

2017 per un import de 39.460,99 € a l’aplicació pressupostària 091.70000 de 

transferències de capital. 

 

5è.- 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. 

 

6è.- DONAR COMPTE a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i 

Societat de la Informació (IGEPESI), al Patronat Municipal d’Educació (PME), i a la 

Intervenció Municipal d’aquest acord per tal de fer efectives i executives aquestes 

modificacions pressupostàries. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Plantegem en aquest punt que el plenari tingui a bé aprovar una nova 

modificació del Pressupost. Ja saben vostès que una vegada aprovat el Pressupost 

doncs fruit de la gestió del propi Pressupost, en moltes ocasions ajustos purament 

comptables ens obliguen a passar per aquest plenari modificacions pressupostàries, 

algunes de les quals, insisteixo, corresponen bàsicament, a ajustos comptables. Per 

exemple, agrupem partides o desagrupem partides en funció de la despesa efectiva 

que s’ha d’elaborar. En moltes ocasions hem hagut de desagrupar d’una partida 

mare per poder actuar en projectes concrets a la via pública, en altres ocasions el que 

hem de fer és agrupar per a fer front a un determinat planejament de subvencions. 

En aquesta modificació que té un conjunt de circumstàncies d’agrupació de partides,  

de disminució de subvencions, diguéssim, que són d’ajust comptable respecte del 

Departament o l’entitat supramunicipal de la que la rebem, d’avançament o 
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ajornament d’inversions, de disminucions o increments de partides com a 

conseqüència de la pròpia evolució pressupostària i de despeses corrents, sempre 

equilibradament, allò que incrementem lògicament ho disminuïm d’altres partides. Jo 

voldria destacar, si se’m permet, una de sola, la resta formen part de l’expedient i en 

tot cas, si vostès en la seva intervenció volen conèixer el detall d’alguna més de la 

que voldria explicar doncs lògicament estic a la seva disposició, en la mesura de les 

meves possibilitats ho respondré, però jo voldria plantejar-ne, explicar-ne públicament 

una de sola, que té a veure, precisament, amb tot allò que estàvem debatent fa un 

moment al voltant de la necessitat d’edificar, de tenir a punt l’escola La Mirada, en el 

curs 2019-2020, que és quan toca. En el seu moment, vam planificar aquesta 12a 

escola, la vam ubicar correctament a Volpelleres, encara que el Pla d’Equipaments 

digués una altra cosa, aquí va venir, lògicament, la capacitat de reacció, la flexibilitat 

que hem de demostrar com equip de Govern i el plantejament, una vegada cedit el 

solar, era doncs precisament que el Departament d’Ensenyament que és a qui 

correspon, edifiqués l’escola i la tinguéssim a punt, físicament com edifici acabat en 

el curs, insisteixo, 2019-2020. En les reunions de seguiment que fem habitualment 

amb el Departament d’Ensenyament, la Sra. Alcaldessa, la Regidora d’Ensenyament 

i jo mateix, vam advertir que amb tota probabilitat aquesta escola no entrava en la 

programació del Departament d’Ensenyament per a que estigués a punt en el curs 

2019-2020, entrava en la programació i la tindríem a punt en el any “X”, tenint en 

compte les prioritats que hi ha en el Departament d’Ensenyament, que passen en 

primer lloc, per exemple, per treure el que són mòduls d’escoles que estan en aquest 

moment arreu de Catalunya, o de sobretot focalitzar-se en inversions de 

l’ensenyament secundari per sobre del primari. Això ens portava a un calendari que 

per a nosaltres com a ciutat, consideràvem que era, si em permeten el terme, 

inadmissible, i davant de les limitacions del Govern de la Generalitat en el 

Departament d’Ensenyament com el Departament d’Economia, per a fer front a 

aquesta necessitat que tenim com a ciutat, vam plantejar al Departament 

d’Ensenyament, que va haver de menester el permís del Departament d’Economia, 

que com a ciutat avancem els diners per a la construcció d’aquesta 12a escola. Això 

ha comportat una sèrie de reunions intenses, de negociació fins al detall, d’un 

conveni, en definitiva, un conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament 

que marqui les bases del que ha de ser aquest avançament per part de Sant Cugat, 

dels diners necessaris per a disposar de l’escola La Mirada. Aquest avançament, en 

el calendari, comporta, atès que també el Departament d’Ensenyament començarà a 

tenir despesa del que significa la posada en funcionament d’un edifici abans de la 

seva programació, comporta el que s’anomena un “fons perdut”, per part de 

l’administració que avança els diners, en aquest cas, nosaltres com Ajuntament. El 

cas concret de Sant Cugat és que el Departament d’Ensenyament ens proposa que 

el nostre fons perdut estigui al voltant de...bé, sigui la xifra d’un 20% del cost total de 

l’escola. Per tant, el Departament d’Ensenyament assumirà el retorn del 80% del 

cost, amb unes anualitats que queden definides en el propi conveni. El 20% restant 

és aquest fons perdut que és el que garanteix la nostra intervenció per tal de disposar 

de l’escola. El que proposem en aquesta modificació del Pressupost, en definitiva, és 

que una partida en concret que és la dedicada a la construcció del que hem 

anomenat la Sala Polivalent, que té fins a 1 milió d’euros, que no volem 

comprometre, estem absolutament determinats a tirar endavant aquesta Sala 

Polivalent, però veiem que també per elaboració de projecte i edificació ens 

passàvem d’any, utilitzar mig milió d’euros d’aquesta partida en la licitació del que és 

el projecte, que havíem de fer de manera immediata per precisament poder complir el 

calendari del 2019-2020, si no fèiem aquesta modificació, si no podem aportar 

aquesta modificació avui per disposar d’aquest mig milió d’euros i licitar 

immediatament el projecte, posem en risc el camí crític del calendari, en definitiva, 

per poder disposar l’escola La Mirada. És una modificació, entre d’altres 
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modificacions, que el que pretenem és això, pretenem respondre al compromís de la 

ciutat amb l’educació. Avançar aquests diners creiem que és en aquests moments 

una prioritat i alhora també vull subratllar que no volem posar en risc l’habilitació de la 

futura Sala Polivalent. Recuperarem aquests diners en futurs exercicis pressupostaris. 

Només per acabar, Sra. Alcaldessa, si em permet, el projecte que portarem a licitació 

incorpora tot un conjunt de conceptes de l’escola nova, que s’han estat treballant molt 

intensament des de la Regidoria d’Ensenyament, juntament amb el Departament 

d’Ensenyament i sobretot juntament amb la Comunitat Educativa de Sant Cugat, 

amb la gent de l’AMPA, amb la gent de l’escola. Nosaltres ara fa unes setmanes vam 

poder explicar tot aquest plantejament a la Comunitat Educativa, també a l’Associació 

de Veïns de Volpelleres, que en fi, van, d’alguna manera, estar contents de conèixer 

aquesta voluntat de l’Ajuntament de tirar endavant el més aviat possible aquest 

procés i disposar de La Mirada, d’aquesta 12a escola, té nom, La Mirada, a 

Volpelleres, en el curs 2019-2020.  

 

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

Aquí podemos intentar no hacer demagogia, pero también podemos intentar explicar 

las cosas como son. Tal y como acaba de decir ahora el Sr. Calvet, habrá lo que 

habrá, será un copago, es decir, nosotros pagaremos una parte de esta escuela, que 

se ha cifrado en el 20%, que es lo que pide la Generalitat que hagamos, que nosotros 

paguemos el 20% de esta escuela y que además nos pide que paguemos todo lo 

demás y después ya nos lo devolverá. O sea, el resumen es este, que explicado 

como lo ha explicado usted parecía como que eso del fondo perdido, como si fuera 

algo que no fuera un gasto para Sant Cugat. Sí, sí, es un gasto y de los 7, 8, 9 ó 10 

millones que cueste todo esto, nosotros pagaremos el 20%, cuando no deberíamos 

pagar nada, es decir, pagaremos el 20% al final, porque nos devolverán el 80%, pero 

de momento lo vamos lo pagar todo. Entonces, es por eso que nos preocupa, 

precisamente, lo que decíamos antes, la suficiencia económica. ¿Vamos a tener 

dinero para pagar estos 7, 8 millones? Claro, si dejamos de hacer cosas que 

teníamos planteadas nosotros sí, es decir, el tema de la Sala Polivalent pues ya lo 

tenemos que dejar aparcado para un futuro, porque es verdad que esto pues es 

prioritario. Nosotros estamos de acuerdo en que esto es prioritario a una Sala 

Polivalent, pero que no nos corresponde a nosotros, entonces, en fin, el otro día 

tuvimos una pequeña discusión en la Comisión Informativa porque nosotros lo que no 

podíamos admitir es que encima estuviéramos orgullosos de…es decir, parecía como 

que estar muy contentos de que esto tirara para adelante. Sí, estamos contentos de 

que se pueda tener la escuela para el 2018, 2019, pero no que la tengamos que 

pagar. Es decir, tiene dos caras la moneda.  

 

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

Sí, bé, nosaltres en aquest punt ens abstindrem com hem fet en les últimes 

modificacions de Pressupost, però ens haureu de permetre que siguem crítics en 

algunes coses: primer, perquè crec que l’abstenció és crítica, vull dir, no és un vot a 

favor, ja de per si, però bé, a nosaltres no ens sembla malament avançar els diners 

per la construcció de l’escola La Mirada, tot i així ens preocupen coses, com el tema 

de la Sala Polivalent, de quedar-nos només amb el compromís d’incorporar-ho en 

propers pressupostos doncs ho creiem poc compromès, per a repetir la idea, i també 

ens preocupa el que comentaves del 20% a fons perdut que cedim. És a dir, al final 

també no deixa de ser una despesa important per l’Ajuntament. Hi ha una altra 

modificació, bé, hi ha més coses en aquesta modificació, com sempre, quan fem 

modificacions d’aquestes que hi ha moltíssims temes, que és el tema de 70.000 

euros que dediquem per l’auditoria de FERROVIAL i tot això. I és que quan ho vam 

llegir al principi, jo pensava, val, la Roser ja sabrà de què va, i comentant-ho hem vist 

que no, no sabem de què va, és a dir, que s’ha fet una reunió on s’ha definit per on 
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hauria d’anar aquesta auditoria, però encara no sabem si serà realment aquest cost, 

si no, amb quina empresa ho farem o amb quina no. I en això també ens situem amb 

el primer punt que m’he deixat una cosa: el conveni amb la Generalitat per la 

construcció de La Mirada està ja signat? Tampoc. Val. Com sempre, bé, ens quedem 

amb aquesta sensació a vegades de que hi ha coses que van com improvisant, que 

van veient que em sobren diners per aquí i mira, podem dedicar-ho a això altre, 

perquè sinó no sé com ho pagaríem. Com per exemple el tema del Nadal: ara de cop 

descompten de molts llocs per poder pagar les activitats de Nadal, si no ens 

haguéssim valgut d’aquestes altres partides com ho haguéssim pagat? O sigui, ens 

sorprèn una mica aquesta improvisació. I després veiem coses que tampoc sabem 

de què van, com els 22.800 euros en nous productes de promoció turística, que 

tampoc se’ns ha explicat en Comissió Informativa o els 40.000 euros per Sant Cugat 

Actiu, bé, per HABITA, per a contractar una persona a HABITA que també estem 

pendents doncs que en Comissió Informativa se’ns expliqui el detall de com està, de 

com acabarà o de com està anant tota la definició d’aquest nou centre públic o 

semipúblic o ja totalment públic de promoció econòmica i tot això. Bé, res més, ens 

abstindrem. 

 

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

abans de començar la intervenció, li voldria demanar si és possible que fem votació 

separada, per un lloc l’acord primer, per un altre lloc l’acord segon i després l’acord 

tercer, quart, cinquè i sisè. No sé si el Secretari ho ha d’aclarir, nosaltres entenem 

que no hi ha problema, però ho volíem demanar abans de començar la intervenció. 

Els acords directament, els acords que posa “el Ple municipal sotmet a votació els 

següents ACORDS: Primer, i llavors hi ha l’acord segon, són d’organismes a més 

diferents, vull dir, no dels punts del Pressupost, sinó dels acords.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs ho farem com digui l’Interventor. Pot 

portar micròfon per l’Interventor, per a que ens ho aclareixi, perquè si després ho 

tornem a portar perquè hi ha una errada o alguna cosa, que quedi clar per què ha 

sigut. Molt bé. 

 

. INTERVENTOR MUNICIPAL: Sí que es pot votar per separat perquè cada 

punt dels acords són d’un ens jurídic diferent. El primer és de l’Ajuntament, el segon 

és de l’IGEPESI i el tercer em sembla que és del Patronat Municipal d’Educació, amb 

la qual cosa sí que es pot votar per separat.  

 

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

aquest aclariment doncs jo començaré la meva intervenció. Començo la intervenció 

dient que vostès el que han fet és trobar l’excusa perfecta amb l’avançament del 

finançament de l’escola La Mirada. L’excusa perfecta en un llarg serial que comença 

fa vora 12 anys, pel que fa a la Sala Polivalent, amb la sala de concerts. De fet, 

només cal que ens remuntem a com van estafar al jovent santcugatenc ja amb el Pla 

d’Equipaments 2008-2018, que el nostre grup ja no va votar, justament per com es 

definia la sala de concerts i així consta en les Actes del Ple i en aquell moment van 

fer, ara potser queda una mica en l’oblit, el que va ser l’HOBOKEN, que havia de ser 

un espai que reservés franges horàries per a les entitats de la ciutat, que havia de 

permetre l’ús per a les entitats de cultura popular i tradicional, que els grups locals hi 

havien de poder tocar. Aquest HOBOKEN ha acabat esdevenint el TEATRE i en 

realitat s’ha convertit amb el que alguns ja dèiem, una discoteca més de la nostra 

ciutat, una discoteca més amb diner públic, això sí. Des de llavors, nosaltres que no 

defallim, hem vingut reivindicant la necessitat d’aquest equipament que ja preveia el 

Pla de Joventut de 2006, que el Pla d’Equipaments 2008-2018 preveia de forma 

desvirtuada, com he comentat, i creiem que aquest mandat veuria la llum i així ens 
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vam posar a negociar un acord d’estabilitat pressupostària en que vam considerar 

imprescindible que es preveiés aquest equipament. L’Ajuntament, el Govern 

municipal, mai se l’ha cregut, sinó no s’entén que haguem tingut dos mandats 

consecutius d’incompliments i de regalar a l’interès privat un equipament que havia 

de ser públic, però nosaltres enteníem que ens podríem sortir. Ens vam equivocar i 

realment tenim molt pocs incentius per creure que ens sortirem. Vam 

comprometre’ns a que en el 2017 tindríem en funcionament un espai polivalent amb 

sala de concerts, amb bucs d’assaig, que a l’hora de definir com havia de ser aquest 

equipament es parlaria amb les entitats, es crearia una comissió en la qual aquestes 

entitats i aquests grups locals participarien per definir aquest projecte i ara, que han 

passat 6 mesos, ens trobem amb la situació de La Mirada, però també ens trobem 

una altra cosa i és que l’Ajuntament no ha fet res, no ha convocat a cap entitat, no 

s’ha constituït aquesta comissió, no s’ha previst com ha de ser aquest espai 

polivalent, per tant, és evident que abans de finalitzar aquest any no hauran fet ús del 

milió d’euros que preveu el Pressupost municipal per fer realitat un equipament que 

fa 12 anys que es reclama en aquesta ciutat, fa 12 anys que reclamen les entitats, el 

teixit associatiu i el jovent. Aleshores, ara tenen l’excusa perfecta. La Generalitat no 

pot fer front al pagament d’aquesta escola i vostès ho avancen a compte d’un 

equipament que fa massa temps que espera. Clar, jo el primer que els preguntaria és 

si han fet un estudi per determinar les diferents partides per poder avançar el 

finançament d’aquesta 12a escola i, en cas que l’hagin fet, com és que l’oposició no 

l’ha vist i com és que no hem pogut avaluar si hi havia alguna altra manera de fer-ho. 

Nosaltres no entrem a valorar si l’Ajuntament ha de finançar o no ha de finançar la 

dotzena escola. El que sí que entrem a valorar és que d’aquesta manera no es fan 

les coses i que vostès el que estan fent és un nou incompliment, ja en portem molts, 

molts mandats a més amb aquest tema, amb aquest espai, ja portem des de l’any 

2006 d’incompliments continuats i, per tant, vostès diuen que de cara l’any que ve el 

tindrem, nosaltres pensem que tan de bo sigui veritat, però incentius per creure’ls cap 

ni un. Aleshores nosaltres votarem que no en el punt primer, ens hagués agradat 

poder votar de forma separada algun dels 17 punts de modificació pressupostària 

que porten, ja érem conscients que això no es podia fer, per això ens veiem obligats a 

votar que no, per no legitimar una manera de fer les coses incomplint els acords de 

forma constant i reiterada que nosaltres no podem legitimar. En tot cas, sí que els 

demanaria que ara expliquin al jovent després de 12 anys, expliquin als grups locals, 

a les entitats de la ciutat, per què novament han de seguir esperant i no ho justifiquin, 

no ho escudin amb l’escola La Mirada, és fals, és fals, és la seva manca de voluntat 

per aquest projecte.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Es punto de orden, es 

para saber cómo va a quedar la votación. 

 

. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Sin 

que sirva de precedente, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. 

Gómez. Nosotros y de verdad que lo hacemos por responsabilidad, nuestro voto va a 

ser la abstención en este punto y el motivo para no votar a favor es que existía un 

compromiso. Un compromiso por parte del equipo de gobierno para que este año 

estuviese construida la Sala Polivalente. Entonces los compromisos son el qué y el 

cuándo. Está incluida en los Presupuestos y fue una moción que en su día tuvo el 

apoyo de la mayoría de grupos, entre ellos el nuestro de Ciutadans. Preguntamos en 

más de una ocasión en Comisión Informativa y se nos dijo que no habría problema 

en que estuviera finalizada la Sala este año puesto que por lo visto, entre comillas, no 

era de “tocho” sino de algo parecido a un prefabricado. Esto se nos dijo y aunque 

supuestamente se nos tendría que haber presentado antes de agosto el proyecto, 

también se nos dijo en Comisión Informativa. Ahora por lo visto el Gobierno se 
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desdice. Se nos dirá que seguramente se pospondrá para el 2018, pero quien se ha 

comprometido a realizarlo en el 2017 fue Convergencia y no lo ha cumplido, por lo 

tanto, desde luego, no esperen que les creamos de cara al año que viene. Nosotros 

ya lo hemos manifestado, entendemos que si hay que priorizar y dando por sentado 

que la educación es lo primero y por eso nos vamos a abstener para que se pueda 

llevar a cabo la duodécima escuela, entonces empecemos, ya lo decía mi compañero 

Aldo Ciprián anteriormente, por plantearnos el proyecto de Biblioteca Central. Lo digo 

porque tenemos muchos retos delante, la duodécima escuela, la siguiente también 

recuerdo Zona-1, 6, 7 millones anuales, es decir, esto al final o subimos el IBI de 

forma espectacular o nos endeudamos y si nos endeudamos hipotecamos a las 

generaciones futuras. De verdad que les digo que se piensen de nuevo lo de la 

Biblioteca Central porque creo que sino nos vamos a hacer un poco el harakiri en 

unos años. Por todo lo dicho anteriormente, nos vamos a abstener.  

 

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

amb aquesta qüestió de les modificacions de Pressupost, com que hi ha coses tan 

diverses, com programari per sol·licitar subvencions o les qüestions que estem 

comentant de La Mirada, o entitats nadalenques a l’Envelat, és difícil fer una valoració 

global, evidentment. Nosaltres hem tingut bastants dubtes sobre el sentit del vot, 

perquè normalment si no hi ha suplements de crèdit ens abstenim, només la nostra 

votació que serà una abstenció, perquè hi ha coses que ens farien votar sí, com la 

qüestió de La Mirada, hi ha coses que ens faria votar radicalment no, com la qüestió 

de la Sala Polivalent, és perquè o sigui, això no hauria d’haver passat, no caldria si 

recaptéssim el que creiem que podríem recaptar amb uns impostos progressius. El 

Sergio comentava, pujar brutalment l’IBI, nosaltres tornem a dir, pujar l’IBI per uns 

quants i per molts altres no tocar-lo i per molts inclús baixar-lo. Creiem que és 

possible. Aquest va ser el nostre discurs quan es va fer el Pressupost, a nosaltres no 

ens molesta, altres grups a vegades fan moltes crítiques de que es fan moltes 

modificacions, no ens molesten les modificacions de Pressupost perquè precisament 

és un Pressupost, és normal que hi hagi coses que canvien. No creiem que sigui una 

improvisació en aquesta qüestió, el que sí que pensem és que no caldria haver de fer 

la baixa de la Sala Polivalent per fer això de La Mirada, si recaptéssim el que podem 

recaptar amb el potencial que tenim com a ciutat. Aquest va ser el discurs que ens va 

fer votar en contra del Pressupost i en aquest sentit estem bastant en contra 

d’aquesta modificació de la Sala Polivalent. En tot cas, com hem dit al principi, hi ha 

coses que són importants per la ciutat, com l’escola La Mirada i, per tant, ens 

abstindrem perquè tiri endavant això. 

 

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

CALVET: Molt breument, perquè també hi ha hagut un debat llarg i posicionaments 

legítims però que, en tot cas, nosaltres volem recollir de la manera que podem com 

equip de govern, que és que efectivament hi ha pactes, hi ha voluntats que nosaltres 

atendrem, atendrem al llarg del mandat i el compromís hi és, el què passa és que 

també en paral·lel el que pretenem és prioritzar, en la mesura de les nostres 

possibilitats, determinades necessitats que tenim com a ciutat i efectivament els 

equipaments educatius, concretament aquesta 12a escola, l’escola La Mirada, ha 

passat per davant de tot, perquè estem compromesos amb aquests equipaments 

educatius. Necessitem l’escola La Mirada l’any 2019-2020 i l’única manera de tenir-la 

és la que els proposem. La resta de compromisos els atendrem, els atendrem perquè 

nosaltres volem atendre efectivament aquestes altres necessitats, també insisteixo, 

molt legítimes i molt ben plantejades. Nosaltres treballem cada dia per fer-ho 

possible, de defallir no defallim mai, per això som Govern i per això prenem decisions 

que es corresponen amb l’anàlisi fi de les circumstàncies del Pressupost, de les 

capacitats d’endeutament i de la capacitat de gestió del Pressupost i això és un dia a 
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dia, que tampoc posem lògicament a consideració puntualment de la resta de grups 

polítics, perquè no es correspon que fem això, no es correspon. Nosaltres, insisteixo, 

gestionem el Pressupost amb el dia a dia que faci possible atendre els compromisos, 

tots, el de la Sala Polivalent en el mandat també, però de prioritzar els equipaments 

educatius que mereixen els infants de la nostra ciutat. El Ramon m’ha preguntat per 

l’import de l’Auditoria del PAV-3, efectivament és un dels punts que proposem també 

en aquesta modificació com a increment de despesa corrent. Aquesta quantitat neix 

del diàleg que hi ha hagut al voltant del què ha de ser aquesta auditoria, de fet, si no 

m’equivoco, la Gerent va enviar un correu electrònic que ha estat contestat des de 

Ciutadans i des d’Esquerra; en una reunió es va explicar i per mail han respost 

Ciutadans i Esquerra Republicana, la resta no, però nosaltres hem donat per bo, es 

va fer una reunió, en tot cas tenim dues respostes formals, hem donat per bona una 

xifra atenent al que són els honoraris d’una auditoria d’aquestes característiques. Això 

és un màxim, ara ho hem de posar a licitació, no sabem qui ho farà, ho posarem a 

licitació, es presentaran suposem que consultores i despatxos que creguin que poden 

oferir allò que demanem i lògicament faran baixes. Segur que plantejaran baixes i 

quan adjudiquem donarem informació puntual de a qui ha quedat adjudicat i per quin 

import. És aquest el plantejament d’aquesta part de la modificació, aquest increment 

de la despesa de l’auditoria correspon allò que hem pactat, que és disposar 

d’aquesta auditoria. 

 

. REGIDOR SR. ÈRIC GÓMEZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Bé, jo 

per deixar una mica clar, nosaltres no hem qüestionat, no hi hem entrat, a valorar si 

l’Ajuntament ha o no ha de fer front a La Mirada, el què passa és que vostès no estan 

gestionant el Pressupost, l’estan portant a modificació en el Ple, que és l’òrgan que 

ha d’aprovar aquesta modificació, del Ple en formem part tots els grups municipals, 

vostès han pres una decisió d’una modificació de crèdit concreta en un projecte 

concret, en el qual s’havien compromès en un període concret, no m’han respost 

quan he demanat si havien estudiat altres opcions, si s’ha fet un estudi per valorar si 

es podia aconseguir els recursos d’una altra manera i en cas que ho hagin fet, com 

és que no s’ha traslladat a tots els grups que formem part del Ple, que és l’òrgan que 

ha d’aprovar la modificació d’aquest Pressupost per tal que poguéssim analitzar si de 

debò l’únic lloc possible com vostès volen vendre, i entenc que és lògic que ho 

vulguin vendre, però vostès volen vendre que l’única manera possible de finançar això 

és a costa de la Sala Polivalent, a nosaltres ens costa de creure, potser si haguéssim 

tingut tota la informació ens haguessin convençut. Quan vostès han complert els 

acords ens hem posat d’acord i hem pogut arribar a acords, quan vostès no els han 

complert ha estat més difícil, potser ens haguéssim posat d’acord, però és que 

vostès no han portat, no dic ja al Grup d’Esquerra Republicana, dic al conjunt del Ple, 

que és l’òrgan que té la competència per aprovar al Ple. Per tant, no diguin que com 

a Govern vostès gestionen el Pressupost, vostès estan portant la modificació del 

Pressupost i no creiem que ens hagin donat una opció, ens estan dient només que 

és o Sala de Concerts o escola La Mirada. No entrarem en el joc. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No és cap joc, Sr. Gómez, en tot cas, és vostè 

que posa el joc, no és cap joc, nosaltres tenim la feina de gestionar i de prioritzar. 

Vostès tenien una oportunitat molt gran també de gestionar i prioritzar entrant en el 

Govern, van decidir que no, segurament des del Govern si vostès haguessin entrat 

en el Govern haurien defensat aquesta partida, són vostès doncs qui van decidir que 

no volien jugar. Per tant, és que de veritat, em sembla una mica absurd el debat. Jo 

crec que davant d’una necessitat d’escolarització d’infants nosaltres prioritzarem 

sempre la necessitat d’escolarització i aquest és el tema i els diners són finits, els 

Pressupostos són finits i d’algun lloc o altre han de sortir. Per tant, és que no 
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necessitem fer cap estudi, escolti, deixi’ns governar, deixi’ns governar. Deixi’ns 

governar i si li sap greu que governem perfecte, doncs perfecte. 

 

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

que l’oposició és aquesta, és cristal·litzar la tasca de govern, és la meva tasca, 

legítima, que m’han votat també per fer-ho, m’han votat per això. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Perfectament. Sr. Gómez, hi estic molt d’acord 

que vostè ho faci, però a partir d’aquí només faltaria que per cada modificació de 

Pressupost que nosaltres fem i per la gestió de Pressupost que nosaltres fem a cada 

un haguem de demanar un estudi per tenir-lo content a vostè. 

 

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

que la fem tots, és que no la fan vostès, no la fa el Govern la modificació, la fa el Ple 

municipal. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Votem, escolti, votem. 

 

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

D’acord, doncs votem, però era legítim que nosaltres per poder votar demanéssim 

això. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Escolti, nosaltres la gestió del Pressupost i la 

modificació la portem a aprovació del plenari, si vostè no la vol votar, expliqui-ho 

després als seus ciutadans. 

 

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

no, ja ho he fet. Està clar. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, doncs perfecte. Doncs expliqui vostè que no 

vol votar que es prioritzi La Mirada. Expliqui-ho. 

 

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

no, és que no estem votant això. Això sí que és la demagògia el què estic dient. 

Expliquin vostès que no han estudiat cap altra... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La demagògia, Sr. Gómez, la posa vostè sempre 

en aquest plenari. 

 

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

no, l’ha posat vostè, que no ha valorat altres partides per finançar La Mirada. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Em sembla que ho hem explicat. 

 

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

haver anat a compte d’una altra partida. El que passa és que si en 6 mesos no han 

fet res evidentment ho han de treure d’aquí. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Gómez, si vostè volia decidir, podia haver 

entrat al Govern en un moment determinat i van decidir que no. Passem a la votació. 

Vinga. Sembla que per petició del Grup d’Esquerra Republicana votarem per separat 

aquests acords, per tant, el primer acord que votarem és aprovar l’expedient de 

modificació núm. 19 del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2017.  

 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.06.17                    pàg. 98 

 

ESBORRANY ACTA 

TORN DE VOTACIÓ acord núm. 1 

 

Vots a favor:      12 (PDeCAT i PSC) 

Vots en contra:   4 (ERC-MES i PP) 

Abstencions:       8 (CUP-PC, Cs, ICV-EUiA i regidor no adscrit) 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Passem a votar el segon punt. El segon punt 

que votarem, per petició d’Esquerra Republicana és la modificació núm. 2 del 

Pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica i Promoció Econòmica. 

 

TORN DE VOTACIÓ acord núm. 2 

 

Vots a favor:      12 (PDeCAT i PSC) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:     12 (CUP-PC, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, PP i regidor no adscrit) 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: I la resta de punts entenc que es poden votar 

conjuntament. 

 

TORN DE VOTACIÓ resta d’acords 

 

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

Vots en contra:   0  

Abstencions:       9 (CUP-PC, Cs, ICV-EUiA, PP i regidor no adscrit) 

 

15.- PROPOSTA  D’ACORD  D’APROVACIÓ  DE   PREUS  PÚBLICS  

D’APARCAMENTS MUNICIPALS VIGILATS (GRUP VII) PER  A LA RESTA DE 

L’EXERCICI 2017. 

 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 

2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 41 al 47 el procediment per 

l’establiment de Preus Públics per a la prestació de serveis o la realització d’activitats 

de la competència de l’entitat local sempre que no concorre cap de les 

circumstàncies especifiques a l’article 20.1.B) i per tant, que no siguin de recepció 

obligatòria i que puguin ser prestats pel sector privat. 

 

A l’empara del que disposa l’article 44 de Text Refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals, per existir raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic 

que així ho aconsellin podran fixar-se preus públics per sota del límit previst, havent-

se de consignar en el Pressupost municipal del proper exercici la dotació oportuna 

per la cobertura de la diferència resultant entre els costos per la realització de 

l’activitat i serveis i els ingressos generats pels mateixos. 

 

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.  

 

A la vista de la proposta de modificació de preus públics presentada pel Servei de 

Mobilitat :  
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 Grup VII de “Preus públics d’aparcaments municipals vigilats” 

 

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

d’aprovació de Preus Públics d’aparcaments municipals vigilats a aplicar a partir de la 

seva publicació en tant no s’aprovi la seva modificació o derogació: 

 

1r.- APROVAR la modificació dels preus públics per la prestació 

d’aparcaments municipals vigilats que figuren a l’annex incorporat a l’expedient. 

 

2n.- PUBLICAR els anteriors preus públics, d’aplicació per a la resta de 

l’exercici 2017 i següents als mitjans de comunicació municipals pel seu general 

coneixement als efectes previstos en l’article 45 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

3r.- NOTIFICAR els anteriors acords al Servei de Mobilitat als efectes 

procedents. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: Anem acabant els punts d’Economia, queda aquest i un altre només. Els 

demano paciència. El punt que sotmetem a consideració del Ple és precisament 

l’aprovació dels Preus Públics dels aparcaments municipals, el que s’anomena el 

Grup VII, per la resta de l’exercici 2017, pel que queda d’any. Els plecs de concessió 

d’aquests aparcaments municipals vigilats es poden revisar, no poden superar una 

variació del que hagi experimentat l’IPC en els 12 mesos anteriors. Aquesta dada, 

aquesta variació de l’IPC en els 12 mesos anteriors és d’1,5% i els fem una proposta 

de revisió d’1,3%. Això ens porta a uns nous preus per l’aparcament de Can Quitèria, 

preu per minut de 0,040317 euros/minut, amb la limitació de la tarifa màxima diària i 

també pels aparcaments de Lluis Millet, Quatre Cantons, Monestir i Plaça de la Vila, 

amb una sèrie de referències per estades compreses entre 1 minut i 120 minuts, al 

0,040317, la mateixa que Can Quitèria i una altra referència per les estades 

compreses entre 121 i 600 minuts, que en aquest cas és de 0,026442 euros/minut. 

Per tant, baixa quanta més estada té el vehicle en aquests aparcaments. Sempre es 

limita la tarifa màxima de 24 hores, que en el cas de Can Quitèria és de 20,158762 

euros, en el cas de Lluis Millet, Quatre Cantons, Monestir i Plaça de la Vila és de 

17,530377 euros.  

 

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

explicar que nosaltres, avia’m, no és una cosa molt transcendental aquests preus, els 

augments clar de 3 cèntims llargs a 4 cèntims escassos no hi ha molta diferència, 

però com fem amb els preus públics quan no hi ha tarifació, pensem que..., ho vam 

dir en el discurs de les Ordenances, no només els impostos sinó de les taxes, els 

preus públics i fins i tot les sancions, creiem que s’han de pagar amb el carnet de 

renda, que d’altra banda el Govern ja ha dit que és una aposta, per tant, quan totes 

les coses es facin per qüestió de renda donarem el nostre aval si s’escau, en els 

preus públics, de moment, ens abstindrem. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      16 (PDeCAT*, Cs, ERC-MES* i regidor no adscrit) 

Vots en contra:   0  

Abstencions:      3 (CUP-PC* i ICV-EUiA)  
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* Es fa constar l’absència durant la votació del present punt dels regidors del 

grup municipal PDeCAT, Sra. Mayte Pérez, del grup municipal de la CUP-PC, 

Sra. Núria Gibert, del grup municipal d’ERC-MES, Sr. Èric Gómez, del grup 

municipal del PSC, Sr. Pere Soler i del grup municipal Popular, Sr. Àlvaro 

Benejam. 

 

16.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATEGIC DE 

SUBVENCIONS PERIODE 2017-2019. 

 

D’acord amb l’article 8.1) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, les 

Administracions Públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions, 

amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els 

objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per la 

seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-

se en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

 

L’article 12 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei General de Subvencions concreta el contingut que ha de tenir 

un pla estratègic de subvencions, essent destacable la necessitat de concretar el pla 

en línies de subvenció que han d’explicitar, entre d’altres aspectes, els ind icadors que 

han de permetre fer seguiment i avaluació per a conèixer de forma continuada l’estat 

de la situació. 

 

Les normes expressades en aquest Pla Estratègic s’han d’entendre 

complementades amb el que disposa l’Ordenança General de Subvencions (BOP 

número 139, d’11 de juny de 2009). 

 

En compliment de l’anterior, s’ha elaborat el Pla Estratègic de Subvencions de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i els seus organismes autònoms  per al 

període 2017-2019, el qual s’adjunta a l’expedient i que defineixen les diverses línies 

de subvenció. 

 

D’acord amb el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, tant el contingut d’aquest Pla, com els annexos que s’aniran aprovant en els 

exercicis successius i l’avaluació dels seus indicadors, s’actualitzaran al portal de 

Transparència (https://www.santcugat.cat/go/transparencia-govern-obert) i a la seu 

electrònica municipal  (https://www.santcugat.cat/web/seu-electronica). 

 

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

d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions pel període 2017-2019 a aplicar a 

partir de la seva publicació  en tant no s’aprovi la seva modificació o derogació: 

 

1r.- APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions període 2017-2019 que figura 

a l’annex que s’adjunta a aquesta proposta. 

 

2n.- PUBLICAR el Pla Estratègic de Subvencions període 2017-2019 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 a tots els serveis municipals i organismes 

autònoms als efectes procedents. 

 

https://www.santcugat.cat/go/transparencia-govern-obert
https://www.santcugat.cat/web/seu-electronica
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

CALVET: En aquest punt del plenari els proposem poder aprovar aquest Pla 

Estratègic de Subvencions. És un pla estratègic que neix del que estableix la pròpia 

Llei 38/2003, la Llei General de Subvencions, i també d’una moció que en el seu 

moment va presentar el Grup de Ciutadans i que vam recollir, no recordo ara la 

votació de la resta de grups, però vam recollir i vam aprovar, suposo que amb una 

voluntat majoritària de dotar-nos d’aquest instrument. Aquesta Llei, la Llei General de 

Subvencions i el seu reglament, decreta, efectivament, que aquelles entitats que 

donen subvencions, és el cas de l’Ajuntament de Sant Cugat, disposin d’aquesta 

eina, d’aquest Pla Estratègic, que és un instrument de planificació. Jo vull que quedi 

clar que no té un caràcter, diguéssim, normatiu, el caràcter normatiu de les 

subvencions s’estableix a partir de l’Ordenança, que aprovem l’Ordenança General de 

Subvencions i que defineix, efectivament, els conceptes específics del per què, a qui 

o la quantitat que rep qui rep una subvenció de l’Ajuntament de Sant Cugat, però 

aquest Pla Estratègic que proposem aprovar avui, amb aquest caràcter, diguéssim, 

programàtic no normatiu serà sens dubte un bon instrument de planificació. 

Insisteixo, la llei ho recull i el Grup de Ciutadans ho va plantejar via una moció, ara fa 

uns mesos. Hem estat elaborant aquest Pla Estratègic i vostès com a grups han 

pogut revisar l’expedient. Hi ha uns principis generals de publicitat, de transparència, 

de concurrència, d’objectivitat, de no discriminació, hi ha evidentment tots uns criteris 

d’eficàcia i eficiència en el compliment dels objectius fixats i el Pla Estratègic recull tot 

allò que és preceptiu que es reculli. Dic que és preceptiu que es reculli perquè la llei i 

el seu reglament és molt concreta amb el que ha de contenir aquest Pla Estratègic. 

No ha estat un invent subjectiu de l’equip de govern compartit més o menys per la 

resta de grups, sinó que hem seguit al peu de la lletra el manual d’instruccions de 

l’elaboració d’aquest Pla Estratègic que defineix la Llei de Subvencions, per tant, hi 

ha un àmbit d’aplicació, els procediments de concessió, les modalitats dels 

pagaments de les subvencions, els programes pressupostaris a que queden lligades 

aquestes subvencions, el desenvolupament econòmic, el progrés social i alguns 

conceptes com el fet de primar tot el que fa referència a la cultura innovadora a 

l’entorn urbà. Finalment, el propi Pla en base d’uns annexes que s’incorporen el que 

pretén és avaluar el resultat del que són aquestes subvencions. Són criteris 

d’avaluació molt objectius, alhora n’hi ha algun que és més difícil d’expressar, però 

que hem intentat recollir de la millor manera possible, atès que, per exemple, un 

criteri podria ser l’augment de subvencions en determinades subvencions no té per 

què ser bo precisament augmentar-les, precisament les subvencions més socials el 

què convé, en funció del context econòmic, és mantenir-les, és estar molt atent al 

què és la seva reversió en progrés social, però no per si mateixes doncs augmentar-

les hagi de ser una avaluació positiva, amb altres tipus de subvencions sí. Per tant, 

hem establert tota una complexa anàlisi del què és aquesta avaluació, amb aquests 

annexes, que posem a la seva consideració, que puguin formar part d’aquest Pla 

Estratègic i que puguem aprovar-lo.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Bueno, otra pregunta 

producto de muchas veces no tener la información de las carpetas es los tiempos en 

los que se cumplen, por ejemplo: ¿Las subvenciones a las organizaciones están 

determinados por ley o son relativos? Porque para no encontrarnos con que es Plan 

2017-2019 y en los últimos 3 meses del 2019 si la ley no obliga o el Ayuntamiento no 

ha alcanzado a cumplir, a lo mejor nos encontramos con organizaciones que están 

en la puerta pidiéndonos el cumplimiento del Plan. Quisiera que me aclare ese punto, 

por favor. 
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. REGIDOR SR. SERGIO BLAZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: El 

nostre grup votarà a favor en aquest punt de l’Ordre del Dia. Responia -com bé ha dit 

el Sr. Calvet- aquest Pla Estratègic a una moció que vàrem presentar crec que va ser 

a principis d’any, fa uns mesos i ara veiem el fruit. Donar les gràcies, per tant, a les 

persones que han treballat i a partir d’ara disposem d’un document que té una 

vigència efectivament de 3 anys i on podem veure, jo crec que el més interessant és 

l’evolució dels diferents indicadors que hi apareixen. Ja tenim com a mínim un full de 

ruta i a partir del qual segur que en els propers anys hi podrem fer millores. I de cara 

a la ciutadania també creiem que és interessant per a qualsevol ciutadà el fet que 

pugui consultar aquest Pla per veure com l’Ajuntament fa ús d’una part dels diners 

públics, quins objectius es persegueixen i s’afavoreix la transparència perquè trobar la 

informació era bastant complicat. Votarem a favor.  

 

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

CALVET: En tot cas, Sra. Alcaldessa, només per respondre al Sr. Defranc, el Pla 

Estratègic és 2017-2019, per tant, final de mandat, el que avalua el veritable 

compliment de les subvencions és de fet la liquidació del Pressupost de cada any i, 

per tant, el Pla Estratègic és un objectiu, ja ho diu la mateixa paraula, estratègic, però 

és amb el compliment del Pressupost que es pot comprovar que allò que es 

pressuposta realment s’ha utilitzat i, per tant, això que ha advertit vostè que és que a 

final de mandat es puguin acumular subvencions, no és el cas, perquè es 

periodifiquen en Pressupostos anuals. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:      23 (PDeCAT, CUP-PC, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC i regidor 

no 

           adscrit) 

Vots en contra:    0  

Abstencions:       1 (PP)  

 

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE 

 

17.- DACIÓ DE COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL 0,7% DEL PRESSUPOST 

MUNICIPAL DESTINAT A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL 

L’ANY 2016. 

 

Atès que el Ple municipal de data 19 de desembre de 2016 va aprovar el Pla 

Director de Cooperació, Pau i Drets Humans 2017-2021 que, entre d’altres aspectes, 

estableix la presentació al Ple municipal de la dació de compte de l’any anterior com a 

mecanisme per a la rendició de comptes. 

 

Atès que aquest Pla Director ha de complementar-se anualment amb un 

programa d’actuació que concreti les accions a desenvolupar dins de les orientacions 

i les directrius que s’estableixen al Pla Director aprovat. 

 

Atès que des dels Serveis a la Ciutadania de l’Àmbit de Polítiques Socials, 

Habitatge i Esports, s’han desenvolupat les accions necessàries per executar el 0,7% 

consignat per a l’any 2016. 

 

En base a tot l’anterior, el Ple municipal adopta el següent: 

 

ACORD 
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- DONAR COMPTE de l’aportació destinada a cooperació i solidaritat l’any 

2016, de la distribució dels recursos i de l’execució dels mateixos segons el detall 

adjunt a aquest acord. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER: Bé, avui rendim comptes, tal 

com es va aprovar en el Pla, vam aprovar entre tots en el Pla Director, en l’últim Pla 

Director, dels comptes del 0,7% durant aquest 2016. Crec que en Comissió 

Informativa vam explicar detalladament i ho tenen, només fem un resum ràpid, dient 

que el total han estat 560.000 euros més 108.000 fruit de l’aportació extraordinària a 

persones refugiades en diferents capítols. En general podem dir que s’ha assolit un 

alt grau d’execució de la despesa. En el Capítol de despeses fixes no hi ha cap 

novetat, en el de cooperació directa destaquen les col·laboracions tècniques que hem 

fet amb Tarija, Cotacachi i Petén. L’apartat núm. 3 són totes les entitats de les que 

hem estat ajudant, que han estat un total de 18 projectes, alguns bianuals, tal com 

vam acordar també. El Capítol núm. 4 seria tot el referent a educació al 

desenvolupament, les escoles, en aquest sentit, són prioritàries per aquest pla i hem 

fet un total, que també ho tenen, de 170 sessions amb un total de 3.365 alumnes 

que han anat passat per aquests diferents tallers. En quant als camps de treball hem 

aportat 5.000 euros per la UESC i Acció Puça per diferents camps de treballs a l’illa 

de Grècia. Els convenis són pràcticament iguals que l’any passat amb SCAPS per la 

Casa dels Nens i l’Àpat Diari a ARGU i la Universitat Internacional de la Pau per a les 

seves activitats; i finalment, el Capítol d’emergències és el que s’ha vist més 

incrementat doncs per la moció que vam aprovar entre tots, i també per l’aportació 

que ha fet l’Ajuntament en el projecte del Teaming. En total són 673.000 euros. 

 

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

MES: Volem intervenir molt breument per, tot i que no es vota, donar suport a la 

situació que s’ha donat tot aquest any igual que en altres respecte a cooperació 

internacional i, per tant, posar-ho sobre la taula igual que amb el tipus de projectes 

que s’han realitzat, però també dir que creiem que els costos estructurals de personal 

no haurien de recaure dintre del 0,7%.  

 

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

SOCIAL I HABITATGE, SRA. SUSANNA PELLICER: Alcaldessa, perdoni un 

moment, m’ho van preguntar a la Informativa i em vaig equivocar. El sou de la 

persona surt del Capítol I de l’Ajuntament. El que surt del capítol de despeses és 

mitja persona més que tenim, bé, mig sou, perquè la tenim a mig temps. Per tant, 

em vaig equivocar en aquell moment, però si volen podem fer els números una altra 

vegada. Però està correcte el que està escrit.  

 

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

MES: Val. La intervenció venia arrel de la seva resposta. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Doncs no votem perquè és dació de 

compte.  

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 

 

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

DEFINITIVA DEL CODI DE CONDUCTA DELS MEMBRES ELECTIUS I DEL 

PERSONAL DIRECTIU. 
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Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 21.11.2016 va aprovar 

inicialment el “CODI DE CONDUCTA DELS MEMBRES ELECTIUS I DEL 

PERSONAL DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES”, i la 

publicació del projecte de text del Codi de Conducta a l’espai web municipal 

http://www.santcugat.cat/go/politica-integritat als efectes que durant el termini d’un 

mes poguessin formular-se al·legacions i aportacions per part dels membres electius 

aliens a l’equip de govern, entitats, associacions i de la ciutadania en general. 

  
Atès que ha estat formulat un sol escrit d’al·legacions presentat per part del 

Grup municipal de Ciutadans en data 13.12.2016 amb proposta d’ampliació i/o 

reformulació de diversos apartats del Codi de Conducta. 

 

Atès que davant la tramitació del Codi municipal aprovat inicialment fou 

contemplada l’eventualitat de tenir en compte, als efectes que pogués procedir, la 

prevista elaboració d’un model de codi de conducta dels alts càrrecs -membres 

electius i directius- dels ens locals que en març de 2017 ha estat publicat amb 

segellament conjunt de la Generalitat, les quatre Diputacions catalanes, l´AOC, 

l´ACM, la FMC i LOCALRET, havent-se pogut constatar que les seves línies directrius 

resulten plenament conciliables amb el projecte aprovat per aquest Ajuntament, 

circumstància que va comportar de manera inherent l’ajornament de la resolució de 

les susdites al·legacions. 

 
Atès que per part de Secretaria General ha estat emès en data 13.04.2017 

informe jurídic circumscrit per la seva pròpia naturalesa a l’anàlisi de les al·legacions 

des de la vesant única de la seva posada en connexió amb el marc jurídic aplicable, 

tot concretant-se el contingut de les al·legacions i valoració jurídica en els següents 

termes: 
 

ANÀLISI JURÍDICA DE LES AL·LEGACIONS GRUP MUNICIPAL C’S 
 

“Apartat 4. Principis ètics i regles de conducta generals  

 
Els principis ètics i les regles de conducta generals són els establerts en el primer 
apartat de l'article 55 de la Llei Autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.” 

 
Contingut al·legació: Es discrepa sobre el fet que la redacció anterior del Codi de 
Conducta en allò que concerneix als principis ètics i a les regles de conducta faci 
una remissió a l’art. 55 de la Llei Catalana 19/2014, de transparència, accés a la 
Informació pública i bon govern en considerar que caldria incorporar l’enumeració i 
definició dels principis, entenent que dita enumeració s’ajustaria a les directrius de 
tècnica normativa establertes per acord del Consell de Ministres de 22.07.2005 i 
publicades a través de resolució de 28.07.2005 (BOE núm. 180, del 29.07.2005), 
manifestant el Grup municipal de C’s proposta de reformulació d’aquest apartat del 
Codi incloent l’enumeració d’un total de 16 principis, tot incorporant-se a l’al·legació 
la següent proposta de redacció de l’apartat 4: 

 
PROPOSTA GRUP C’s DE REDACCIÓ DE L’APARTAT 4 DEL CODI “PRINCIPIS 

ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA GENERAL” 

 
“Totes les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació subjectiva d’aquest Codi de 
Conducta actuaran, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els p rincipis 

http://www.santcugat.cat/go/politica-integritat
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fixats en l’ordenament jurídic vigent, a partir dels valors i principis democràtics, i 
també d’acord amb els principis següents: 

 
1. Principi d’igualtat i de no discriminació  

Respectar el principi d’igualtat de tracte en les relacions amb les persones. En particular, 
evitar qualsevol discriminació per raons de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altre 
condició o circumstància personal o social. 

 
2. Principi de legalitat 

Les decisions i actuacions s’ajustaran sempre a l’ordenament jurídic en vigor. 
 
3. Principi d’imparcialitat, independència i objectivitat 

Les decisions s’adoptaran de forma adequada a la finalitat que persegueixen, conciliant l’ 
interès general amb el particular i evitant al màxim l’afectació de drets i llibertats 
públiques. 

 
4. Absència d’abús de poder 

Exercir les seves potestats únicament amb la finalitat amb la que han estat atorgades per 
les disposicions vigents i evitar qualsevol actuació que no tingui un fonament legal o que no 
estigui motivada per un interès públic. 

 
5. Principi d’eficàcia, economia i eficiència 

Actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, vetllant sempre per l’ 
interès general. 

 
6. Dedicació al servei públic i exemplaritat 

Vetllar per a la vocació de servei públic i l’exemplaritat en la realització del treball diari i 
dels propis actes i en el respecte als deures i les normes, fent del comportament 
professional del personal públic un model de referència vers la ciutadania. 

 
7. Obertura, transparència i confidencialitat 

Fer la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació de l’Ajuntament i les seves 
actuacions, fomentant així la participació informada de les persones en qüestions d’interès 
públic de forma útil, veraç i comprensible. Però garantint la seguretat i la protecció de les 
dades a les que es té accés, fins i tot després de deixar el càrrec. 

 
8. Principi d’integritat i honradesa 

Exercir les tasques amb professionalitat, amb absoluta lleialtat a les normes i tenint el bé 
comú i el servei a les persones com a referent de les actuacions. 

 
9. Responsabilitat social i proporcionalitat 

Comprometre’s davant la ciutadania i respondre de totes les seves accions i decisions, i 
adoptant-les de manera adequada i proporcional a la finalitat que persegueixen, conciliant l’ 
interès general amb el particular. 

 
10. Credibilitat  

Sustentar la credibilitat en l’acompliment dels compromisos, en la qualitat dels serveis i en 
el rigor de la informació. 

 
11. Accessibilitat 

Garantir l’ús de mitjans i sistemes que facilitin la interacció amb la ciutadania de manera 
fàcil, segura i comprensible, amb especial atenció a aquelles persones amb necessitats 
especials. 

 
12. Sostenibilitat 

Adquirir el compromís amb la ciutadania per la lluita contra el canvi climàtic, la protecció 
del medi ambient i l’aplicació de criteris de sostenibilitat en general i, en especial, en l’ús 
del territori. 

 
13. Proximitat 

Adequar les actuacions a les necessitats i particularitats de les persones i el territori. 
 
14. Facilitar el control extern 

Facilitar el control extern de l’actuació de la corporació local.  
 
15. Rendició de comptes  
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Respondre per les decisions i accions adoptades, tant pròpies com del òrgans que 
dirigeixen, i assumir les responsabilitats polítiques i administratives que se’n puguin 
derivar. 

 
16. Cortesia 

Ser respectuós i considerat amb les persones i oferir-los el tracte adequat. 
 

Valoració jurídica al·legació: La referència a les directrius de tècnica normativa, no 
sembla pertinent ja que el Codi de Conducta no té la naturalesa de disposició 
normativa, sinó d’instrument d’autoregulació amb caràcter vincu lant per a les 
persones que s’hi adhereixen, essent clar que no es tracta de cap ordenança o 
reglament municipal. 

 
D’altra banda, el fet de la remissió per part del Codi a un precepte legal sense 
reproduir-lo, resulta, fins i tot, conforme amb les directrius de tècnica normativa 
esmentades ja que en l’apartat I, subapartat 4 de les mateixes, s’assenyala que “no 
es correcta la mera reproducción de preceptos legales. Salvo en el caso de la 
delegación legislativa, en normas reglamentarias o su inclusión con algunas 
modificaciones concretas […] deberán evitarse, por tanto, las incorporaciones de 
preceptos legales por limitarse a reproducir literalmente la ley, sin contribuir a una 
mejor comprensión de la norma.” 

 
La proposta anteriorment transcrita de redacció a lternativa del Grup municipal C’s 
inclou un total de 16 punts o principis, que d’una banda no s’ajusten exactament als 
principis d’actuació preceptius incorporats a l’article 55 de la Llei Catalana 19/2014, i 
d’altra part, alguns d’aquests principis o regles de conducta es troben ja incorporats 
a l’apartat 5) del projecte de Codi de Conducta, com és el cas del principi “3. Principi 
d’imparcialitat, independència i objectivitat”, que es troba subsumit en els punts 
5.10) i 5.11) del Codi, o l’apartat “6. Dedicació al servei públic i exemplaritat”, 
subsumible parcialment en els punts 5.2) i 5.3) del Codi, o l’apartat 16, subsumible 
en l’apartat 5.4) del Codi i respecte als principis 6, 7 i 8 coincideixen en bona part 
amb els subapartats h), i), i j) de l’article 55 de la Llei. 

 
Conclusió: Sembla acceptable que, pel que fa a la remissió en bloc per part del codi 
als principis ètics i les regles de conducta generals de l’article 55 de la Llei, tal 
vegada seria més clar, per explicitatori, incloure l’enumeració dels principis, però 
reproduint en textualitat literal els que estableix la Llei Catalana de Transparència ja 
que són vinculants i obligatoris i, per tant, pot considerar-se que la reproducció 
exacta s’ajustaria més a la llei que no la substitució per altres formulacions més o 
menys anàlogues com es fa en l’al·legació del grup municipal de C’s. 
 
En tot cas, cal remarcar que si bé en l’apartat 4) del projecte de Codi no s’enumeren 
els principis ètics i les regles de conducta generals, sí que es conté una enumeració 
detallada en l’apartat 5è, amb un total de 23 punts, pel que fa a la projecció 
aplicativa dels susdits principis i regles de conducta generals en regles de conducta 
concretes i detallades en un ordre pràctic d’actuació. 

 

Apartat 5. Principis ètics i regles de conducta del Codi dels membres electius i 

personal directiu de l’Ajuntament i del sector públic municipal  

 
Contingut al·legació: Sembla que es proposaria afegir un nou paràgraf en el punt 
5.13) del Codi, respecte a garantir la pluralitat i participació de tots els Grups 
municipals “en els mitjans municipals d’informació i comunicació”, tot concretant-se 
dita al·legació en els següents termes: 

 
En relació amb la col·laboració amb els mitjans de comunicació i la participació en el 

debat públic 
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Afegir un nou punt, el 5.13, amb el següent redactat: 

“Garantir la pluralitat en els mitjans municipals d’informació i comunicació, i facilitar espais de 

participació a tots els grups municipals, tot respectant els límits que marquen els principis 

constitucionals.” 

Valoració jurídica al·legació sobre l’apartat 5.13): Legalment no podria ésser vàlida 
la referència genèrica a “mitjans municipals d´informació i comunicació” ja que cal 
diferenciar el departament municipal de premsa i comunicació, dels mitjans de 
comunicació de l’Entitat Publica Empresarial Local “EPEL Cugat.cat” regulada com a 
servei públic de comunicació audiovisual local per la Llei catalana 22/2005, de 29 
de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya (articles 32 a 34) i que es 
gestiona sota la responsabilitat del seu Consell d’Administració nomenat pel Ple per 
majoria qualificada de dos terços garantint la pròpia llei de manera directa la 
participació dels grups socials i polítics mes representatius així com de les entitats 
sense ànim de lucre per mitjà de la seva integració en un consell de naturalesa 
consultiva i assessora, sense que l’ajuntament pugui intervenir en la gestió del 
servei professionalitzada i independent, tot limitant-se la intervenció del Ple 
municipal a l’aprovació del corresponent contracte-programa. 
  
Contingut al·legació a l’apartat 5.14): Pel que fa al segon paràgraf, que diu “en 
relació amb l’actuació no condicionada per interessos privats i/o conflictes d’interès”, 
proposa el Grup al·legant afegir-hi “i amb la corrupció política” en els següents 
termes: 

 
En relació amb l’actuació no condicionada per interessos privats i/o conflictes 

d’interès 

Afegir al títol: “i amb la corrupció política” 

Quedaria redactat:  

“En relació amb l’actuació no condicionada per interessos privats i/o conflictes d’interès i amb la 

corrupció política” 

Valoració jurídica al·legació: Sots una òptica de sistemàtica del Codi de Conducta, 
no encaixa aquesta addició ja que si l’actuació no ve condicionada per interessos 
privats i/o conflictes d’interès no en resulta cap escenari de corrupció política que en 
tot cas seria una conseqüència i no un principi d’actuació o conducta, que és el 
regulat pel Codi. En aquest sentit sembla oportú de referir-se a la publicació de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya “La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic 
de Catalunya”, on s’explicita que un conflicte d’interès és el risc que l’interès 
particular esbiaixi el judici base de la decisió o resolució que ha d’adoptar el polític o 
directiu i en aquest sentit és només un risc de corrupció sense que es pugui 
confondre risc de corrupció amb corrupció efectiva que en la pràctica podrà o no 
produir-se si el polític o alt càrrec no s’absté d’actuar en els casos de conflictes 
d’interès.  
 
Contingut al·legació a l’apartat 5.15): Es proposa d’afegir un text descriptiu del 
concepte “interessos privats”, tot constatant-se que la redacció proposada en 
l’al·legació constitueix una transcripció literal o còpia textual de l’article 11.2) de la 
Llei estatal 3/2015, reguladora de l’exercici d’alt càrrec en l’Administració de l’Estat, 
tot concretant-se dita al·legació en els següents termes: 

 
Justificació proposta redacció d’un nou paràgraf, el tercer, al punt 5.15  
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Afegir desprès del paràgraf segon el llistat d’interessos privats en lloc de fer una remissió 

genèrica a la legislació vigent, la qual cosa és poc aclaridora pel ciutadà, que ha d’anar a buscar 

què es considera un interès privat als efectes d’aquest apartat.  

La proposta de redacció seria la següent: 

“Es consideren interessos privats: 

a) Els interessos propis. 

b) Els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga 

relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau 

d’afinitat. 

c) Els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent. 

d) Els de les persones amb qui tinguin una amistat íntima o enemistat manifesta. 

e) Les persones jurídiques o entitats privades a les que les persones destinatàries del codi 

hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al 

nomenament. 

f) Els de les persones jurídiques o entitats privades a les que els familiars de la lletra b) 

estiguin vinculats per una relació laboral o professional, sempre que aquesta impliqui 

exercici de funcions de direcció, assessorament o administració.” 

 
Valoració jurídica al·legació: La definició de concurrència d’un supòsit de “conflicte 
d’interès” es troba explicitada en el paràgraf segon del punt 5.15) del Codi i si bé 
resulta fàcilment entenedora la situació d’interferència entre interessos públics i 
interessos privats dels membres electius i directius, no concorre en línia de principi 
objecció jurídica en incorporar una descripció detallada coincident amb la de la 
precitada Llei estatal i, per tant, correspon a decisió política del Ple municipal si en 
el text del Codi de conducta es manté únicament la conceptuació genèrica de 
conflicte d’interès, o bé s’opta per un llistat detallat i descriptiu amb diversos apartats 
del que es consideren “interessos privats”, essent aquesta l’opció acollida pel 
Legislador estatal, però no en un Codi de conducta sinó en una llei reguladora de 
l’exercici de l’alt càrrec en l’Administració de l’Estat. 

 

Contingut al·legació a l’apartat 5.16): Proposta redacció un nou punt el 5.16 (la numeració de 

la resta canviaria) 

5.16. En els dos anys següents a la data de cessament les persones sotmeses a l’àmbit 

d’aplicació subjectiva d’aquest Codi no podran: 

a) Prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin 

participat. 

b) Si abans d’ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que 

volen incorporar-se, no incorren en la limitació de la lletra a) quan l’activitat que vagin a 

exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del 

càrrec públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest. 

c) Els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar 

serveis retribuïts de caràcter privat, també els serà d’aplicació la limitació de la lletra a).” 

 
Valoració jurídica al·legació: Pel que fa a la proposta d’afegir un nou punt 5.16) amb 
adequació de la resta d’ordinals, sembla constatable que el text que es proposa 
d’addicionar no encaixaria sistemàticament en l’apartat o intitulació “En relació amb 
l'ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació obtinguda 
en exercici del càrrec”, ja que la redacció de text addicional que es proposa pel grup 
municipal C’s no fa referencia al període d’exercici del càrrec, sinó al moment 
posterior al cessament i de manera concreta pel que concerneix a l’àmbit material 
d’incompatibilitat projectat en els dos anys següents al cessament en el càrrec.  
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En aquest sentit, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en el seu article 75.8) disposa en textualitat literal que “Durante los dos años 
siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes a los que se refiere  
el apartado primero de este artículo que hayan ostentado responsabilidades 
ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, les serán de 
aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al ejercicio de 
actividades privadas establecidas en el art. 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
Reguladora del Ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ”. 
 
L’apartat primer de l’article parcialment transcrit es refereix als membres electius de 
les corporacions locals i pel que fa al reenviament a la supraesmentada Llei Estatal 
3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, en el seu article 15 sots la rúbrica o intitulació “Limitaciones al 
ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese”, en el seu apartat 1 
disposa que: 
 
“Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán 
prestar Servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por 
decisiones en las que hayan participado”. 
 
Conclusió: En conseqüència, si s’acceptés pel Ple la inclusió d’aquest nou punt 
5.16) en el Codi de Conducta, procediria fer-ho sota una nova rúbrica o intitulació 
que podria ésser “En relació amb els principis de conducta ètica en el període 
posterior al cessament en el càrrec” on efectivament tindria encaix sistemàtic regular 
l’anomenat “control d´interessos postcàrrec” que es refereix a les prohibicions (per 
eliminar l’interès particular) o limitacions (per evitar la influència de l’interès) en les 
activitats postcàrrec per preservar la imparcialitat de qui ha estat un servidor públic. 
En la precitada publicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, s’esmenta que el 
moviment creixent de professionals que passen a treballar del sector públic al sector 
privat o a l’inrevés, coneguts en l’àmbit anglosaxó com a “in-and-outers”, demostra 
que la línia que separa els dos àmbits és cada cop més prima i que aquest fenomen, 
conegut amb l’expressió portes giratòries (“revolving doors” o “pantouflage”), pot 
comprometre la integritat i la imparcialitat dels servidors públics. 
 
Contingut al·legació a l’apartat 5.17): Pel que fa al punt 5.17) del Codi, relatiu a no 
acceptació de regals o donacions, es proposa d’addicionar a la redacció del Codi un 
segon paràgraf que determini en un valor de 50 € les mostres no venals de cortesia 
acceptables i, d´altra banda, que hauran d’ésser retornats els regals que superin els 
50 € i es proposa així mateix l’addició d’un tercer apartat sobre la destinació i 
tractament dels objectes que no superin el valor de 50 €. 

 
Proposta de redacció 

“5.17. Abstenir-se d’acceptar regals i donacions de particulars i entitats públiques o privades, a 

excepció feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o 

protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec. 

Es considera que si les mostres no venals de cortesia superen, individualment o conjuntament, 

els cinquanta euros s’hauran de retornar o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui 

excessivament onerosa, hauran de ser entregades a l’òrgan competent de l’Ajuntament, perquè 

procedeixi segons el paràgraf següent. 

Les mostres no venals i de cortesia, que no superin el valor establert al paràgraf anterior i els 

objectes commemoratius, oficials o protocol·laris es col·locaran quan sigui adequat en vitrines o 

llocs anàlegs o en d’altre cas, es guardaran en degudes condicions i seran inventariats quan 

legalment procedeixi i des de l’àrea d’Alcaldia-Presidència determinarà l’ús institucional o social 

que se’n farà i es publicarà al portal de la Transparència en el WEB de l’Ajuntament.” 
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Valoració jurídica al·legació: No concorre objecció legal en incloure la regulació 
proposada pel grup municipal de C’s en allò que fa a la interdicció d’acceptar els 
membres electius, regals o donacions, si bé cal indicar que la regulació en aquesta 
matèria continguda en el “Model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens 
locals” esmentat en el preàmbul d’aquest informe s’incorpora una regulació matisada 
en els següents termes: 
 
- “No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora 
d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests 
supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats 
com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha 
lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt 
càrrec. 
 
- “No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin 
relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la 
transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb 
especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.  
 
- “Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part 
d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, 
universitats i entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades 
oficialment per raó del càrrec o a una activitat relacionada amb les seves 
responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni 
allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per 
acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament 
de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o 
un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació 
s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, persona física  o jurídica, el lloc i el motiu 
de la invitació”. 
 
Conclusió: Correspon a decisió política del Ple municipal apreciar quina d´ambdues 
regulacions es considera més adequada.  
 
Contingut al·legació a l’apartat 5.19): Es refereix a proposta de “redacció d’un nou 
punt el 5.19)”, però sembla que s’estaria referint a la incorporació d’un segon 
paràgraf en el punt 5.18) del Codi, tot establint-se en aquest paràgraf que s’ha de 
fer pública en el Portal de la Transparència la participació en congressos, seminaris, 
jornades de treball, conferències o cursos als que s’acudeixi per raó del càrrec i es 
proposa així mateix la renúncia a les quantitats que puguin correspondre als 
intervinents per aquesta participació. 
 
Proposta de redacció d’un nou punt el 5.19 

“5.19 Els càrrecs electes i el personal directiu han de fer pública, en el Portal de la 

Transparència, la seva participació en congressos, seminaris, jornades de treball, conferències o 

cursos, sempre que la seva participació s’efectuï per raó del seu càrrec i renunciaran a les 

quantitats que els pugui correspondre per aquesta participació.” 

Valoració jurídica al·legació: Sots una òptica estrictament jurídica cal assenyalar que 
no concorreria interdicció legal en què els membres electius i el personal directiu 
acceptessin el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres 
administracions públiques o entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o 
entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidats oficialment per raó del 
càrrec o funció a una activitat, jornada, simposi o congrés relacionats amb les seves 
pròpies responsabilitats com a càrrec representatiu o directiu. Sens perjudici de 
l’anterior, correspon al Ple decidir si s’accepta la proposta de l’al·legació de C’s.  



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.06.17                    pàg. 111 

 

ESBORRANY ACTA 

 
Contingut al·legació a l’apartat 5.20): Proposa d’afegir un punt nou 5.20) (en realitat 
no correspondria aquest ordinal) en el sentit que el Codi Ètic incorpori com auto-
obligació la renúncia immediata al càrrec per part dels càrrecs electes i el personal 
directiu quan siguin investigats penalment per delictes relacionats amb la corrupció 
política. 

 
Proposta de redacció 

“5.20. Els càrrecs electes i el personal directiu ha de renunciar de forma immediata al seu 

càrrec davant una investigació formal per delictes relacionats amb la corrupció política.  

Valoració jurídica al·legació: Aquest extrem ha d’ésser valorat políticament per part 
dels membres electes que integren el Ple municipal, en tant que òrgan que ha 
d’aprovar el Codi Ètic, ja que sots una òptica estrictament jurídica cal assenyalar 
l’operativitat en aquest cas del dret constitucional a la presumpció d’innocència (art. 
24.2 Constitució) que concorre fins tant s’hagi produït -respecte a la persona 
inicialment investigada i després processada o encausada segons la gravetat dels 
presumptes delictes- una sentència condemnatòria, calent assenyalar que l’obertura 
o incoació d’unes diligències penals es pot basar en mers indicis no concloents, tal 
com té explicitat el Tribunal Constitucional. 
 
Contingut al·legació: Afegir un nou punt a l’apartat 5 “En relació amb els grups 
d'interès i l'agenda oficial”, en els següents termes: 
 
Afegir un punt, proposem la següent redacció: 

“5.2.2 Informar en temps i forma a tots els càrrecs electes municipals sobre els actes oficials 

que l’Ajuntament organitzi a la ciutat o altres actes organitzats per entitats als quals 

l’Ajuntament sigui convidat pet tal que totes les forces polítiques del consistori puguin estar 

representades.” 

VALORACIÓ JURÍDICA: Es tracta d’una matèria que correspon al departament de 
Protocol i que s’insereix en l’àmbit de decisió política, sense que concorri objecció de  
marc legal per incorporar al Codi ètic, aquesta proposta de redacció del grup 
municipal de C´s: 

  
Apartat 6. Mecanismes de control intern 

Proposta de redacció: 

“6.1 La Comissió d’Ètica, designada per decret d’Alcaldia, un cop aprovat definitivament aquest 

reglament, és l’òrgan encarregat de vetllar per l’aplicació, seguiment, avaluació, revisió i 

actualització del Codi. 

La Comissió d’Ètica, de composició paritària, estarà integrada per un màxim de X (ho deixem 

a criteri de la Comissió redactora) persones. 

El mandat serà per un termini de 2 anys. La pertinència a la Comissió d’Ètica és de caràcter no 

remunerat. 

La Comissió d’Ètica s’ha de reunir amb la periodicitat per al compliment de les seves funcions i, 

en tot cas, al menys dues vegades a l’any. 

6.2 Les funcions de la Comissió d’Ètica seran: 

a) Fomentar la difusió i el coneixement del Codi així com el seu compliment. 
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b) Desenvolupar, assessorar, interpretar i respondre les consultes que es rebin en relació als 

continguts del Codi dels membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de 

gestió, els directius previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, 

gerència de les empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques 

empresarials locals. 

c) Establir indicadors per poder avaluar el correcte desplegament del Codi. 

d) Proposar millores en la gestió ètica. 

e) Garantir i atendre les possibles queixes i suggeriments sobre conducta ètica en l’exercici de 

les tasques dels membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, 

els directius previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, 

gerència de les empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques 

empresarials locals. 

f) Redactar recomanacions a iniciativa pròpia o a partir de les qüestions plantejades . 

g) Elaborar informes de seguiment i avaluació del Codi: un informe anual per al Ple i l’Equip de 

Govern, i un informe trimestral per a la Junta de Portaveus. 

h) Constituir si cal, comissions tècniques i equips de treball amb la possibilitat de convidar a 

persones expertes. 

i) A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per 

incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la major precisió 

possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador i de 

les circumstàncies rellevants en el cas.” 

 

Valoració jurídica al·legació: No concorre objecció de caràcter legal pel que fa a 
establir la composició de la Comissió d’Ètica en el propi Codi sense diferir-ho a un 
Decret d’Alcaldia i pel que fa a les tasques d’aquesta Comissió Municipal d’Ètica, cal 
remarcar que les funcions enumerades en l’al·legació en els seus apartats b) i e) 
corresponen a les ja incloses en el codi amb alguna variació i l’apartat i) coincideix 
exactament amb el paràgraf quart de l’apartat 6 del Codi i en allò que concerneix als 
apartats a), c), d), f) i h) es refereixen a funcions no previstes de manera específica 
en la redacció inicial del Codi; tampoc concorre objecció d’ordre legal amb aquesta 
ampliació proposada de les funcions de la Comissió d’Ètica i per tant la seva 
eventual acceptació s’inclou en un àmbit de decisió política. 
 
Contingut de l’al·legació a l’apartat 7: 

 
“Apartat 7. Règim sancionador 

Proposta de redacció 

“Malgrat que l’objectiu d’aquest codi és establir un marc d’integritat institucional, estendre una 

manera de fer i actuar i de millora de l’ètica, els incompliments del seu contingut per part de 

les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació podrà comportar una sanció.” 

Valoració jurídica al·legació: Sembla objectivament innecessària la incorporació 
d’aquest paràgraf primer a l’apartat 7 del codi en la mesura que la redacció inicial 
que fa un reenviament al Règim Sancionador contingut en la Llei Catalana 19/2014 
comporta de manera inherent la possibilitat d’imposar sancions i en tot cas la 
redacció proposada té un contingut merament declaratiu que sistemàticament 
s’hauria incardinat millor en el preàmbul.  
 
Contingut de l’al·legació referida a una regulació específica de l’adhesió obligatòria 
al codi i la seva entrada en vigor: 

 

“Redacció de nous apartats: el 8 i el 9 

 

“8. Adhesió  
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8.1. Els membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, els directius 

previstos a l’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, gerència de les 

empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques Empresarials Locals, al ser 

nombrats o pres possessió del seu càrrec, han de manifestar la seva adhesió expressa i 

individualitzada al present Codi. 

8.2. Els membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, els directius 

previstos a l’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, gerència de les 

empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques Empresarials Locals, que a 

l’entrada en vigor d’aquest Codi exerceixen funcions, queden sotmesos i s’entén que 

manifesten la seva adhesió al present Codi de conducta. 

8.3. L’adhesió implica l’obligació de desenvolupar les seves funcions d’acord amb els principis i 

criteris de conducta previstos en aquest Codi”.  

Afegir un nou apartat, el 9. 

Proposta de redacció: 

“9. Vigència i publicitat 

El Codi de conducta entra en vigor ...(a criteri de la Comissió de redacció).  

El Codi de conducta es publicarà en el Portal la Transparència i es facilitarà la seva difusió 

màxima a través de tots els mitjans que es considerin adients.” 

Valoració jurídica al·legació: Si bé en l’annex 1 del Codi ja es contempla un 
document d’adhesió a ésser signat pels membres electius i personal directiu, no 
concorre objecció d’ordre legal per incorporar els nous apartats 8 i 9.  
 

En base a l’anterior, es considera la procedència d’incorporació al Codi de 

Conducta de determinades modificacions derivades de l’estimació de les al·legacions  

del Grup Municipal de C’s en la part que puguin comportar millora del Codi de 

Conducta aprovat inicialment, tot sotmetent-se al Ple en conseqüència la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

PRIMER.- ESTIMAR parcialment les al·legacions formulades pel Grup 

Municipal de Ciutadans davant de l’aprovació inicial del Codi de Conducta, tot 

concretant-se dita estimació parcial en els següents termes concrets: 

 

En relació a l’apartat 4, Principis ètics i regles de conducta generals: 

 

- S’estima la proposta del Grup Municipal de C’s únicament en el sentit 

d’eliminar la remissió genèrica a l’article 55 de la Llei Catalana 19/2014 de 

Transparència i de especificar detalladament els principis ètics i les regles de 

conducta, si bé això no es fa amb el redactat que proposa el grup al·legant sinó 

reproduint literalment el susdit article 55, i en conseqüència la modificació es concreta  

en el següent redactat: 

 

“4.- Principis ètics i regles de conducta generals” 
  
- 1. Els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta 

següents: 

- a) El respecte de la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el principi de legalitat. 

- b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris. 
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- c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió 
dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de 
publicitat del Registre de grups d’interès, establert pel títol IV. 

- d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per 
a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 

- e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 

- f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a 
les finalitats per a les quals s’han concebut. 

- g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 
dirigeixen.  

- h) L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la legislació 
sobre incompatibilitats. 

- i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap 
activitat que pugui entrar-hi en conflicte.  

- j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès 
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.  

- k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 

- l) La bona fe. 

- m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del 
càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  

- n) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri 
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 

- o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs competències. 

- 2. Les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han 
d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de 
subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar 
l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un 
eventual incompliment d’aquests principis. 

- 3. El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en 
l’article 3.1 han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i 
desenvolupi els principis d’actuació a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres 
d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del 
règim sancionador establert per aquesta llei.” 

  
En relació a l’ Apartat 5, Principis ètics i regles de conducta del Codi dels 

membres electius i personal directiu de l’Ajuntament i del sector públic 

municipal: 

 

- Pel que fa a l’afegitó d’un nou paràgraf en el punt 5.13 es desestima pel fet que 

legalment no podria ésser vàlida la referència genèrica a “mitjans municipals 

d´informació i comunicació” ja que cal diferenciar el departament municipal de 

premsa i comunicació, dels mitjans de comunicació de l´Entitat Publica 

Empresarial Local “EPEL Cugat.cat” regulada com a servei públic de comunicació 

audiovisual local per la llei catalana 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació 

Audiovisual de Catalunya (articles 32 a 34) i que es gestiona sota la 

responsabilitat del seu Consell d´Administració nomenat pel Ple per majoria 

qualificada de dos terços garantint la pròpia llei de manera directa la participació 

dels grups socials i polítics mes representatius així com de les entitats sense ànim 

de lucre, per mitja de la seva integració en un consell de naturalesa consultiva i 

assessora, sense que l´ajuntament pugui intervenir en la gestió del servei, 
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professionalitzada i independent, tot limitant-se la intervenció del Ple municipal a 

l´aprovació del corresponent contracte-programa. 

 

- Respecte a l’apartat 5.14 i de manera concreta pel que fa al segon paràgraf, que 

diu “en relació amb l’actuació no condicionada per interessos privats i/o conflictes 

d’interès”, no s’estima afegir-hi “i amb la corrupció política”, tota vegada que sots 

una òptica de sistemàtica del Codi de Conducta, no encaixaria aquesta addició ja 

que si l’actuació no ve condicionada per interessos privats i/o conflictes d’interès, 

no en resulta cap escenari de corrupció política que en tot cas seria una 

conseqüència i no un principi d’actuació o conducta, que és el regulat pel Codi. 

En aquest sentit sembla oportú de referir-se a la publicació de l´Oficina Antifrau de 

Catalunya “La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya”, on 

s´explicita que un conflicte d’interès es el risc que l’interès particular esbiaixi el 

judici base de la decisió o resolució que ha d´adoptar el polític o directiu i en 

aquest sentit es només un risc de corrupció sense que es pugui confondre risc de 

corrupció amb corrupció efectiva que en la pràctica podrà o no produir-se si el 

polític o alt càrrec no s´absté d´actuar en els casos de conflictes d’interès.  

 

- Respecte a l’apartat 5.15, s’estima l’al·legació del Grup Municipal C’s, i en aquest 

sentit s’incorpora la definició descriptiva del concepte d’interessos privats que 

s’insereix com a tercer paràgraf amb la següent redacció: 

 
“Es consideren interessos privats: 

a) Els interessos propis. 

b) Els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga 

relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau 

d’afinitat. 

c) Els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent. 

d) Els de les persones amb qui tinguin una amistat íntima o enemistat manifesta. 

e) Les persones jurídiques o entitats privades a les que les persones destinatàries del codi 

hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al 

nomenament. 

f) Els de les persones jurídiques o entitats privades a les que els familiars de la lletra b) 

estiguin vinculats per una relació laboral o professional, sempre que aquesta impliqui 

exercici de funcions de direcció, assessorament o administració.” 

 
- Respecte a l’apartat 5.16, s’estima el contingut de l’al·legació si bé per raons de 

sistemàtica adaptant la rúbrica o intitulació, tot incorporant-se en conseqüència un 

nou apartat 5.19 (amb adequació del preexistent que passaria a 5.20 i adaptació 

dels ordinals successius), tot quedant aquest nou apartat amb la següent 

redacció: 

 

“En relació amb els principis de conducta ètica en el període posterior als cessament 

del càrrec 

 
5.19. En els dos anys següents a la data de cessament les persones sotmeses a l’àmbit 

d’aplicació subjectiva d’aquest Codi no podran: 

a) Prestar serveis en entitats privades quer hagin resultat afectades per decisions en què 

hagin participat. 

b) Si abans d’ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que 

volen incorporar-se, no incorren en la limitació de la lletra a) quan l’activitat que vagin a 

exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del 

càrrec públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest. 

c) Els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar 

serveis retribuïts de caràcter privat, també els serà d’aplicació la limitació de la lletra a).” 
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- En relació a l’apartat 5.17, s’estima l’al·legació del Grup Municipal C’s d’addicionar 

a la redacció del Codi un segon paràgraf que determini en un valor de 50 € les 

mostres no venals de cortesia acceptables i que hauran d’ésser retornats els 

regals que superin els 50 € i es considera procedent així mateix, l’addició d’un 

tercer apartat sobre la destinació i tractament dels objectes que no superin el valor 

de 50 €, si bé es pertinent respecte a l’esmentada quantitat, preveure la seva 

actualització automàtica en funció de l’IPC interanual de Catalunya, tot restant en 

conseqüència l’apartat 5.17) redactat en els següents termes: 

 
 “5.17. Abstenir-se d’acceptar regals i donacions de particulars i entitats públiques o privades, 
a excepció feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o 
protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec. 
 
Es considera que si les mostres no venals de cortesia superen, individualment o conjuntament 
els cinquanta euros s’hauran de retornar o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui 
excessivament onerosa, hauran de ser entregades a l’òrgan competent de l’Ajuntament, perquè 
procedeixi segons el paràgraf següent. 
 
Les mostres no venals i de cortesia, que no superin el valor establert al paràgraf anterior i els 
objectes commemoratius, oficials o protocol·laris es col·locaran quan sigui adequat en vitrines o 
llocs anàlegs o en d’altre cas, es guardaran en degudes condicions i seran inventariats quan 
legalment procedeixi i des de l’àrea d’Alcaldia-Presidència es determinarà l’ús institucional o 
social que se’n farà i es publicarà al portal de la Transparència en el WEB de l’Ajuntament. 
L’esmentat import de 50 € quedarà automàticament actualitzat en funció de l’increment 
resultant de l’índex de preus al consum (IPC) de Catalunya interanual” 

 
Tampoc es podran acceptar tractes avantatjosos de cap classe, excepte els derivats de les 
normes protocol·làries i inherents a l’exercici del càrrec, així com les invitacions a actes de 
contingut cultural o espectacles públics quan siguin per raó del càrrec exercit”. 
 

- En relació a l’apartat 5.19, s’estima l’al·legació del grup municipal de C’s, si bé per 

raons sistemàtiques no s’incorpora com a nou punt 19 sinó com segon paràgraf 

de l’apartat 5.18), en els següents termes: 

 
“5.18 [...] 
 
Els càrrecs electes i el personal directiu han de fer pública, en el Portal de la Transparència, la 
seva participació en congressos, seminaris, jornades de treball, conferències o cursos, sempre 
que la seva participació s’efectuï per raó del seu càrrec i renunciaran a les quantitats que els 
pugui correspondre per aquesta participació.” 

 
En relació a l’apartat 5.20, no s’accepta la següent al·legació del grup municipal de 

C’s circumscrita a: 

 Proposta de redacció 

“5.20. Els càrrecs electes i el personal directiu ha de renunciar de forma immediata al seu 

càrrec davant una investigació formal per delictes relacionats amb la corrupció política.  

No es considera procedent la renúncia immediata al càrrec davant mera investigació 

formal per presumptes delictes relacionats amb la corrupció política, ja que cal tenir 

en compte l’operativitat del dret constitucional a la presumpció d’innocència (art 24.2 

Constitució) que concorre fins tant s’hagi produït -respecte a la persona inicialment 

investigada i després processada o encausada segons la gravetat dels presumptes 

delictes- una sentència condemnatòria, calent assenyalar que l’obertura o incoació 

d’unes diligències penals es pot basar en mers indicis no concloents, tal com té 

explicitat el Tribunal Constitucional.  
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D’altra banda cal tenir en compte que ni en el Codi de Conducta dels alts càrrecs i 

personal directiu de l’administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic, 

aprovat per acord del Govern núm. 82/2016, de 21 de juny (DOGC núm. 7.148 de 

23.06.2016), ni en el Codi-tipus ètic confegit per la Federació de Municipis de 

Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis no es contempla la renuncia al càrrec 

a partir d’una investigació formal, tot essent d’assenyalar que sembla autoritzat 

d’entendre que aquesta determinació sobre renuncia a càrrecs polítics es produirà en 

cada cas concret en funció de les circumstàncies concurrents en base a la 

ponderació dels imperatius morals i ètics individuals.  
 

Respecte a l’apartat 5, en la part intitulada “En relació amb els grups d’interès i 

l’agenda oficial”, s’accepta l’al·legació si bé havent de matisar-se en el sentit de que  

quan les invitacions als actes siguin cursades per qualsevol entitat o associació i es 

convidi únicament a l’alcaldia i/o altres càrrecs de l’equip de govern, això constitueix 

una facultat de lliure decisió per part de les entitats i/o associacions organitzadores 

amb la qual no hi pot interferir l’ajuntament, tot restant en conseqüència dita 

al·legació redactada en els següents termes com subapartat 5.22 (amb l’adequació 

dels ordinals següents): 

 

 “5.22 Informar en temps i forma a tots els càrrecs electes municipals 

sobre els actes oficials que l’Ajuntament organitzi a la ciutat o altres 
actes organitzats per entitats o associacions als quals sigui convidada la 
Corporació municipal per tal que totes les forces polítiques del consistori 
puguin estar representades.” 
 

Pel que fa a l’apartat 6, Mecanismes de control intern s’accepta l’al·legació i en 

aquest sentit l’apartat 6 del Codi queda substituït pel següent nou redactat: 

 
“La Comissió d’Ètica, estarà integrada amb la següent composició:  

 
Presidència: 
  
-La Tinència d’Alcaldia o Regidoria que tingui atribuït l’Àmbit de responsabilitat política sobre 
transparència i bona governança. 
 
Vocals: 
 
- Un representant de cada grup polític municipal 
-La Gerència municipal 
-El Lletrat/da municipal, que tingui atribuïdes funcions d’assessorament jurídic en matèria de 
transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
Secretari: 
 
-El  Secretari/a General, com a titular i com a suplent el Vicesecretari/a 
 
El mandat serà per un termini de 2 anys. La pertinència a la Comissió d’Ètica és de caràcter no 

remunerat. 

La Comissió d’Ètica s’ha de reunir amb la periodicitat per al compliment de les seves funcions i, 

en tot cas, al menys dues vegades a l’any. 

6.2 Les funcions de la Comissió d’Ètica seran: 

a) Fomentar la difusió i el coneixement del Codi així com el seu compliment. 

b) Desenvolupar, assessorar, interpretar i respondre les consultes que es rebin en relació als 

continguts del Codi dels membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de 

gestió, els directius previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, 
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gerència de les empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques 

empresarials locals. 

c) Establir indicadors per poder avaluar el correcte desplegament del Codi. 

d) Proposar millores en la gestió ètica. 

e) Garantir i atendre les possibles queixes i suggeriments sobre conducta ètica en l’exercici de 

les tasques dels membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, 

els directius previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, 

gerència de les empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques 

empresarials locals. 

f) Redactar recomanacions a iniciativa pròpia o a partir de les qüestions plantejades . 

g) Elaborar informes de seguiment i avaluació del Codi: un informe anual per al Ple i l’Equip de 

Govern, i un informe trimestral per a la Junta de Portaveus. 

h) Constituir si cal, comissions tècniques i equips de treball amb la possibilitat de convidar a 

persones expertes. 

i) A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per 

incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la major precisió 

possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador i de 

les circumstàncies rellevants en el cas.” 

 

Pel que fa a l’apartat 7, Règim sancionador, no s’accepta l’al·legació referida a 

indicar que l’incompliment del codi de conducta podrà comportar una sanció, pel fet 

de considerar-se objectivament innecessària la incorporació d’aquest paràgraf primer 

a l’apartat 7 del codi en la mesura que la redacció inicial que fa un reenviament al 

Règim Sancionador contingut en la Llei Catalana 19/2014, ja comporta de manera 

inherent la possibilitat d’imposar sancions i, en tot cas, la redacció proposada té un 

contingut merament declaratiu que sistemàticament s’hauria incardinat millor en el 

preàmbul del Codi de conducta. 

 

Respecte a les al·legacions referides de manera dual a una regulació específica de 

l’adhesió obligatòria al codi i a la seva entrada en vigor, s’accepten i, en 

conseqüència,  s’incorporen com a nous apartats del codi els següents:  

 
 “8. Adhesió al Codi de Conducta: 

8.1. Els membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, els directius 

previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, gerència de les 

empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques empresarials locals, al ser 

nombrats o pres possessió del seu càrrec, han de manifestar la seva adhesió expressa i 

individualitzada al present Codi. 

8.2. Els membres electius, la gerència municipal, els Directors d’àmbits de gestió, els directius 

previstos a L’EBEP, els directors dels organismes autònoms municipals, gerència de les 

empreses públiques municipals i Direcció de les Entitats Públiques empresarials locals, que a 

l’entrada en vigor d’aquest Codi exerceixen funcions, queden sotmesos i s’entén que manifestin 

la seva adhesió al present Codi de conducta. 

8.3. L’adhesió implica l’obligació de desenvolupar les seves funcions d’acord amb els principis i 

criteris de conducta previstos en aquest Codi”.  

“9. Vigència i publicitat: 

El Codi de conducta entra en vigor l’endemà de la seva aprovació definitiva pel Ple Municipal.  

El Codi de conducta es publicarà en el Portal la Transparència i es facilitarà la seva difusió 

màxima a través de totes els mitjans que es considerin adients.” 

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el “CODI DE CONDUCTA DELS 

MEMBRES ELECTIUS I DEL PERSONAL DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT DE SANT 

CUGAT DEL VALLÈS” en els termes del text originari aprovat inicialment pel Ple 
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municipal en sessió de 21 de novembre de 2016 amb incorporació de les 

corresponents modificacions, tot disposant la publicació i difusió del text refós del 

Codi als efectes de la seva aplicació immediata i general coneixement de la 

ciutadania.   

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY: Bé, tornem a portar a aprovació 

definitiva l’aprovació del Codi de conducta dels membres electius i de personal 

directiu, que vam deixar sobre la taula el Ple passat, perquè havíem d’acabar de 

negociar un dels punts. Un breu repàs: el novembre de 2016 vam fer ja l’aprovació 

inicial d’aquest Codi de conducta; Ciutadans el desembre va presentar una sèrie 

d’al·legacions, que eren 12 al·legacions de les quals se n’han estimat 9 i, per tant, el 

que portaríem a aprovació seria d’una banda estimar aquestes al·legacions 

formulades pel Grup municipal de Ciutadans, que estan concretades en el punt, i per 

altra banda, l’aprovació definitiva d’aquest Codi de conducta dels membres electius i 

del personal directiu de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Desde 

nuestro grupo municipal queremos agradecer la colaboración del equipo de gobierno 

y las facilidades que ha puesto el resto de compañeros también de la oposición, 

especialmente la Sra. Joana Barbany, para el debate y aceptación de la mayoría de 

nuestras enmiendas. Estas enmiendas nacen de nuestro código ético, del partido 

Ciutadans, y creemos que son indiscutibles para poder aprobar el texto final. De estas 

aportaciones, del redactado, yo quiero resaltar tres de ellas que son especialmente 

importantes. Primero de todo: “el respecte a la Constitució, Estatut d’Autonomia i el 

principi de legalitat”; segundo: “la imparcialitat en la presa de decisions amb garantia 
de les condicions necessàries per a l’actuació independent i no condicionada per 

conflictes d’interessos”; y por último: “els càrrecs electes i el personal directiu han de 
renunciar de forma immediata al seu càrrec quan es decreti l’apertura de judici oral o 

auto de processament per delictes relacionats amb la corrupció política”. Este último 

punto hace referencia explícita a una moción que presentará un grupo municipal y al 

que daremos nuestro voto favorable. Creo que estamos todos de acuerdo en la 

finalidad de este código ético que es una iniciativa para devolvernos la confianza de la 

ciudadanía hacia sus representantes políticos y este código ético debe ser una 

herramienta imprescindible para ello. Este es nuestro compromiso y de todos los 

cargos electos hacia la ciudadanía y sólo nos queda que cumplirlo desde ya.  

 

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

PC: Bé, nosaltres ens sumem a la celebració de la gestació del Codi de conducta de 

càrrecs electes i personal directiu. Pensem, doncs, que és una eina necessària, per 

això nosaltres en la nostra candidatura en tenim de propis. Pensem que està bé 

autoregular-se. També celebrem que s’hagin incorporat conceptes, també dir que ens 

semblen en general bé les al·legacions que ha fet Ciutadans i celebrem que s’han 

incorporat conceptes que fa uns quants anys ni tan sols no es concebien. Jo recordo 

quan nosaltres vam entrar en aquest Consistori, hi havia un gimnàs molt famós a la 

ciutat que donava un carnet per regidor, doncs ara això és inconcebible perquè tots, 

diguéssim, juntament amb el debat ètic, social, hem anat avançant cap a les 

pràctiques que entenem que són exemplificants i exemplars i les que no. Un altre 

element que volem destacar és que recordem que s’haurà d’incloure les funcions de 

la Comissió Ètica al seguiment de la bústia ètica, de la moció de després, per tant, sí 

que rebrà una modificació, suposem que tindrà més modificacions tan bon punt 

tinguem la República en marxa, tenint en compte que es regeix per unes cartes legals 
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que entenem que en algun moment deixaran de tenir validesa, però en tot cas, això 

són especulacions, per tant, però ja que ell ha fet la “conya” doncs nosaltres també la 

fem. També volem subratllar que ens agradaria que tot i que sabem que és per 

designació de l’Alcaldessa, esperem que aquesta Comissió Ètica sigui el màxim 

plural possible i un últim advertiment, diguéssim, per experiència pròpia, tenir codis 

ètics no eximeix, malauradament, pel fet de que no hi ha sancions i no hi ha al final 

res que lligui pròpiament ni als regidors ni als càrrecs directius a incomplir-ho. En 

aquest Ple en tenim un exemple vigorós de que un codi ètic no és senyal de res. 

Simplement això, felicitar aquest nou codi i esperem el compliment sigui escrupolós 

per part de tothom.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Por alusiones, también 

realizar OPA’s sobre otros partidos, otros movimientos, también debería estar 

prohibido y yo espero que en el futuro no se vuelva a repetir porque sino nos 

quedaremos con la foto fija que tenemos ahora. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Defranc, jo crec que, permeti’m, si la persona 

té una actitud ètica sempre és diferent a que existeixi un codi o no, per tant, el codi 

és necessari i jo celebro que el puguem aprovar, però també els haig de dir que molts 

que fa molts anys que ens dediquem a la política hem tingut conductes ètiques i en 

aquell moment no hi havia codis, per tant, el que jo diria és que continuem treballant 

de manera constructiva i, per tant, evidentment el codi ètic ajuda però a veure, crec 

que el que hem de fer és adaptar-nos als temps i crec que el que no hem de fer és, 

en aquest cas, amb aquesta aprovació, retreure res a ningú ni tampoc s’ha descobert 

la lluna quan vostès han arribat, Sra. Gibert. Sàpiguen que moltes persones mai vam 

utilitzar cap regal que se’ns pogués fer arribar, cap ni un, per tant, Sra. Gibert, jo crec 

que també hem de ser justos amb aquestes qüestions.  

 

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

PC: Alcaldessa, és que m’al·ludeix, em diu això, i és que clar, jo l’entenc, jo poso 

l’exemple perquè fins que no es va dir públicament el debat no es va obrir. Jo no ho 

sé qui l’usava aquest carnet, només sé que es regalava i que públicament no es 

rebutjava, per tant... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És que està a la seva mà. Miri Sra. Gibert, 

parlant d’ètica, vostè considera ètic la renúncia a les dietes, oi? o no?  

 

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

PC: Sí, en principi sí. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo vaig renunciar a les dietes d’aquest 

Ajuntament, vaig ser la primera Alcaldessa que va renunciar a les dietes, però ho vaig 

fer, no perquè hi hagués cap codi que m’ho digués, ni ho vaig fer per... 

 

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

PC: Però jo ho celebro Mercè. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No em digui Mercè. El que vull dir és que tot 

depèn de cada una de les persones i, per tant, que jo celebro molt que avui hi hagi 

un Codi ètic i ho celebro, el que vull dir també és que potser... 

 

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

PC: Però no s’ho porti a la vessant personal. És una reflexió genèrica, jo penso que... 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No ho porto a la vessant personal. 

 

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

PC: Sí, sí que s’ho porta.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El que vull dir-li és que vostè quan fa un 

posicionament genèric ja està dient: des que jo he arribat sí que ho faig bé, els altres 

no ho feien bé. 

 

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

PC: No, no, no. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo crec que hi ha molts regidors, molts alcaldes, 

que ho han fet molt bé i que ho han fet bé fins i tot quan vostès no hi eren al 

Consistori, per tant... 

 

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

PC: És una descripció objectiva del què passava. Però què té a veure, bé, és igual, 

el tocino y la velocidad? Després ja en parlarem.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo el que li dic és això, és a dir, molts alcaldes... 

  

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

PC: És que no té res a veure. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes persones que estaven en aquest 

Consistori tenien comportaments ètics i no hi havia cap codi. Celebrem que avui 

tenim un codi, però no van inventar vostès la sopa d’all, això és el que dic. 

 

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

PC: Doncs ja està, celebrem-ho. Jo no ho he dit en cap moment, no m’ho atribueixi. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

membres electius presents). 

 

Comerç 

 

19.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE TRASPÀS DELS DRETS 

CONCESSIONALS DE LES PARADES 1.12) I 1.13) DEL MERCAT MUNICIPAL 

TORRE BLANCA.  

 

VISTA la instància presentada per En José Lombarte Centelles, amb DNI 

38054424G, amb domicili al carrer Gavina, 7 de Rubí, concessionari de les parades 

1.12) i 1.13) del Mercat Municipal Torreblanca, adjudicades per a l’activitat de polleria, 

en la qual sol·licita autorització per traspassar-la, pel temps que resta de la concessió 

a  Na Aracelly Alaniz Salinas, amb NIE Y0347313G, i domicili al carrer Orient, 68 2n 

5a, de Sant Cugat del Vallès. Havent estat comprovada la suficiència de la 

documentació d'acord amb l'art. 44) del Reglament del Mercat. 

 

ATÈS que la sol·licitud d'autorització per a la transferència dels drets 

concessionats a tercer es troba documentada amb la corresponent declaració 
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responsable de la senyora Aracelly Alaniz Salinas, sobre no trobar-se afectada per 

causa d'incapacitat i/o incompatibilitat, i ensems amb la declaració de voluntat 

formulant opció a l'explotació de la parada en règim de concessió administrativa  amb 

assumpció expressa de totes les obligacions derivades del Plec de condicions 

economicoadministratives de la concessió, Reglament del Mercat Municipal 

Torreblanca i compliment estricte de la legislació aplicable en els ordres de la 

contractació administrativa, laboral fiscal i qualsevol altra. 

 

En base a tot l'anterior, es proposa al Ple Municipal l'adopció de la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

1r.- AUTORITZAR a l'actual titular de conformitat amb el que preveu l’art. 44 

del vigent Reglament del Mercat Municipal de Torreblanca en relació amb els articles 

128.1.5) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 

1955,  i 226.2) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació 

del text de la Llei de contractes del Sector Públic, i de l’Ordenança Fiscal Municipal 

núm. 16, article 5 apartat  5.3, el traspàs de la concessió de les parades 1.12) i 1.13) 

del Mercat Municipal Torreblanca a favor de la Sra. Aracelly Alaniz Salinas, amb NIE  

Y0347313G i domicili al carrer Orient, 68 2n 5a de Sant Cugat del Vallès, pel temps 

que resta de vigència de la concessió que finalitzarà el 27 de març de 2032 i amb els 

drets i obligacions derivats de la mateixa, constant incorporat a l'expedient informe 

favorable del Director del Mercat. 

           

2n.- PREVENIR al nou concessionari que haurà de constituir fermança 

definitiva en forma reglamentària, per un import de 1.890,02 € (mil vuit-cents 

noranta euros amb dos cèntims), equivalent al 4% del valor estimat de la parada i 

acreditar davant de l’Ajuntament el compliment de les obligacions tributàries que es 

puguin derivar del Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre i Reial Decret 

828/1995 de 29 de maig, pels quals s’aproven de manera respectiva la Llei i el 

Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 

documentats. 

 

3r.- APROVAR la liquidació de drets de traspàs, que tindrà un cost de 

7.087,58 € (set mil vuitanta-set euros amb cinquanta-vuit cèntims) de 

conformitat amb el que estableix l'apartat 2.3.1) de  l'Ordenança Fiscal núm. 16 

vigent per al 2017, Cànon per traspàs de parada botiga o local. 

 

4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldia o regidor/a en qui delegui per a la signatura en 

nom i representació municipal d'escriptura pública de la transferència de drets 

concessionats sobre les parades 1.12-1.13 del Mercat en els termes que preveu 

l’article 226.2.d) del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el vigent text refós de la Llei de Contractes del sector Públic. 

 

5è.- TRASLLADAR els anteriors acords a l'Organisme Autònom de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona, a la Tresoreria Municipal i als propis 

interessats, als efectes escaients. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. REGIDORA DE COMERÇ, SRA. MAYTE PEREZ: Com ja sabeu, les parades 

del Mercat de Torre Blanca han de passar pel Ple i aquesta vegada portem una 

instància del Sr. Jose Lombarte Centelles que es jubila, és un negoci de polleria i 

l’agafaria la seva dependenta, l’Araceli Alàniz Salinas. En aquest cas l’Araceli hauria 
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de dipositar una fermança de 1.890,02 euros i la liquidació del traspàs seria un cost 

de 7.087,58 euros. Simplement portar l’aprovació. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

(Els acords del present punt foren aprovats per assentiment dels 23 

membres electius presents, en trobar-se absent en el moment de la votació el 

regidor Sr. Sergio Blázquez). 

 

MOCIONS INSTITUCIONALS 

 

20.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER ELABORAR UN CENS DE SOLARS 

SENSE EDIFICAR I D’EDIFICIS RUÏNOSOS A SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 

ATÈS que actualment a Sant Cugat del Vallès tenim solars sense edificar que, 

en ocasions, són objecte d’usos inapropiats com abocador incontrolat de deixalles, 

acumulació de materials o proliferació de rosegadors. 

 

ATÈS que alguns solars presenten un estat d’abandonament, amb falta de 

neteja, que poden suposar un focus insalubre dins de la ciutat. En ocasions, també, 

determinats propietaris, per diverses raons, no compleixen les seves obligacions i 

l’Ajuntament ha d’actuar fent requeriments o actuant d’ofici mitjançant procediment 

d’execució subsidiària. 

 

ATÈS que l’administració local ha de tenir una actitud proactiva davant 

d’aquestes situacions, perquè així és possible incrementar la bona imatge de la 

ciutat, evitar costos i procediments administratius i donar un ús provisional nou i 

adequat destinat a un servei comunitari. I, en aquest sentit, actualment hi ha un total 

de 88 solars i edificacions registrats, que són objecte dels corresponents expedients 

de disciplina, requerint la seva neteja i/o tancament en el cas dels solars i la seva 

rehabilitació en el cas d’edificacions ruïnoses. 

 

ATÈS que és necessari mantenir un procediment sistemàtic i constant per tal 

d’actuar sobre aquests espais i solucionar els focus poc salubres i amb problemes de 

neteja. 

 

ATÈS que la Llei d’urbanisme preveu la creació d’un registre on s’inscriuen 

aquelles finques que han estat objecte d’una declaració d’incompliment de l’obligació 

d’edificar. 

 

ATÈS que es poden registrar els solars que no hagin complert els terminis 

d’edificació fixats, edificis on s’hagin incomplert ordres d’execució d’obres dirigides al 

compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació. 

 

ATÈS que també són subjecte de registre els edificis objecte d’un expedient de 

ruïna derivat d’un incompliment del deure de conservació i rehabilitació, una vegada 

han passat dos anys sense que el propietari els substitueixi o rehabiliti, amb l’objectiu 

últim d’augmentar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, per destinar a la política 

d’habitatge municipal. 

 

ATÈS que segons l’ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora 

dels usos de les vies i dels espais públics de Sant Cugat del Vallès, els titulars dels 

solars, urbanitzacions o edificis els hauran de mantenir en les condicions d’higiene, 

salubritat, seguretat i conservació adients.  
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ATÈS que els registres municipals de solars sense edificar incentiven 

l’edificació dels solars i la realització d’obres de manteniment, conservació i 

rehabilitació en els terminis establerts; incrementen el patrimoni municipal de sòl i 

habitatge, eviten la retenció especulativa de solars i possibiliten la renovació i la 

consolidació del sòl urbà. 

 

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

acordi: 

 

PRIMER.-  Elaborar el cens de solars sense edificar i d’edificis ruïnosos a Sant 

Cugat del Vallès. 

 

SEGON.- Incloure les següents característiques i informació en el següent 

cens referenciat:  

 

 Situació, nom del carrer o plaça i número corresponent i, si escau, nom de la 

finca. 

 Nom, cognoms i domicili de la persona o persones propietàries. 

 Dades del Registre de la propietat, quant a descripció, número de finca, tom, 

llibre, full, número d’inscripció, càrregues, gravàmens, situacions jurídiques 

inscrites al Registre de la propietat i circumstàncies personals de llurs titulars. 

 Edificacions existents, no descrites en la inscripció registral i usos constatats. 

 Referència cadastral de la finca. 

 Llindars actualitzats de la finca, per referència a carrers, places o vies o bé a 

d’altres finques confrontants. 

 Qualificació urbanística de la finca. 

 El preu just de la finca, una vegada determinat i/o actualitzat. 

 Altres que els serveis tècnics considerin oportunes. 

 

TERCER.- Explorar amb els propietaris dels solars sense edificar la possibilitat 

de donar-los un ús comunitari, tot acordant la redacció d’un conveni marc, o figures 

anàlogues, que permetin una regulació de  la cessió a precari per a usos comunitaris, 

tot cercant un aprofitament social comú dels solars no edificats (aparcaments o zones 

d’esbarjo). 

 

QUART.- Estudiar la possibilitat i l’oportunitat de crear el registre de solars 

sense edificar a l’empara de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 

i el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

MES: En primer lloc agrair a tots els grups polítics que hagin donat suport a aquesta 

moció, així com les esmenes que va incorporar el grup del PDeCAT. 

 

 Aquesta és una moció que tracta, com ha dit la Sra. Alcaldessa, sobre 

l’elaboració d’un cens de solars sense edificar, i els acords són els següents. 

 

 (En aquests moments el regidor Sr. Ferran Villaseñor dóna lectura a la 

part dispositiva de l’anterior moció). 
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21.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A ELABORAR UN PROTOCOL DE 

CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE LES MASIES DE SANT CUGAT. 

 

Atès que amb el creixement i la urbanització de amplies zones de terrenys a 

Sant Cugat han suposat la desaparició d’algunes masies d’un important valor històric 

i patrimonial per a la ciutat. 

 

Atès que des de maig de 2014, està aprovat inicialment el Pla Especial 

Urbanístic de masies i cases rurals, i que actualment es troba en procés de redacció 

el Pla especial de l'àmbit del Parc Natural de Collserola, així com la modificació del 

PGM del mateix àmbit. 

 

Atès que el Pla d’Equipaments 2008-2018 ja preveia l’arranjament i conversió 

en equipaments cívics-culturals de les masies referenciades. 

 

Atès que les masies en qüestió estan patint un estat de degradació que està 

afectant tant a la conservació com a la seguretat d’aquests edificis protegits. 

 

Atès que alguns propietaris experimenten dificultats per poder fer front al 

manteniment i conservació en bon estat de la Masia, degut al deteriorament dels 

elements arquitectònics fruit del pas del temps.  

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat té l’obligació de mantenir i vetllar pel 

patrimoni local. 

 

Atès que a Sant Cugat hi ha dues masies que són propietat municipal que 

estan esperant una rehabilitació i una funció per a la ciutat: Can Canyameres i Can 

Rabella. 

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat ha realitzat arranjaments i obres de 

consolidació estructural que han permès que els edificis salvin una situació de 

col·lapse. 

 

Atès que actualment algunes masies han estat rehabilitades i d’altres, a més, 

se les hi ha donat un ús que garanteix la seva conservació i en part també la seva 

sostenibilitat. 

 

Atesa la conveniència que suposa la millora de la conservació d’aquestes 

masies per a protegir i fer viu el nostre patrimoni local i la preservació de les nostres 

arrels culturals i tradicions. 

 

Atès que la rehabilitació d’aquests espais pot suposar un increment d’espais 

públics que donin resposta a demandes actuals de la ciutadania que a dia d’avui no 

són ateses per manca d’equipaments suficients o adequats. 

 

Atès que la creació d’un pla de rehabilitació i conservació de les masies a Sant 

Cugat pot esdevenir una bona oportunitat per oferir llocs de treball mitjançant la 

creació de plans d’ocupació. 

 

Atès que en aquesta rehabilitació i conservació del patrimoni històric local 

poden estar interessats en contribuir no només organismes públics sinó també 

particulars i altres entitats o institucions privades. 
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 

 

1r.- Instar a l’equip de govern a coordinar el procés de tramitació del Pla 

Especial Urbanístic de masies i cases rurals amb les determinacions resultants del 

Pla especial de l’àmbit del Parc Natural de Collserola, així com la modificació del 

PGM del mateix àmbit.  

 

2n.- Instar a l’equip de govern a elaborar un protocol que articuli un programa 

d’ajudes als propietaris de masies a Sant Cugat que no puguin fer front al 

manteniment i/o rehabilitació posant en risc la conservació de l’edifici. 

 

3r.- El protocol haurà de contemplar la creació de partides pressupostàries 

concretes suficients per dotar de recursos als programes de rehabilitació que 

s’endeguin. 

 

4t.- Contemplar la possibilitat de vincular aquests programes de rehabilitació 

amb plans d’ocupació per a persones en situació d’atur, que estiguin capacitats i que 

puguin aportar el seu coneixement professional. 

 

5è.- Instar a l’equip de govern a estudiar la possibilitat d’incorporar a 

particulars, entitats o institucions privades que vulguin col·laborar en la conservació 

del patrimoni i la tradició locals. 

 

6è.- Instar a l’equip de govern a incentivar aquesta col·laboració mitjançant la 

creació d’una campanya de mecenatge per al patrimoni local. 

 

7è.- Sol·licitar un informe als serveis tècnics municipals que permeti realitzar 

una auditoria estructural i patrimonial de les dues masies de propietat municipal: Can 

Canyameres i Can Rabella. 

 

8è.- Rehabilitar les masies de propietat municipal de Can Canyameres i Can 

Rabella i definir amb claredat les seves funcions, previstes com a centres cívics en 

planejament de la zona en el Pla d’equipaments 2008-2018 i definides, 

respectivament, a les fitxes de la revisió de l’esmentat pla com a Centre cívic esportiu 

i Centre social. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

En primer lloc agrair als altres grups del Consistori que es van mostrar a favor de 

votar aquesta moció i per això ha esdevingut institucional, i llegiré només els acords 

perquè sinó es faria molt llarg. 

 

(En aquests moments el regidor Sr. Álvaro Benejam dóna lectura a la 

part dispositiva de l’anterior moció). 

 

22.- MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DEL BOSC DE 

VOLPELLERES. 

 

Aquesta és una moció presentada i treballada a instàncies del col·lectiu 

Volpelleres Viu, per a la protecció del Bosc de Volpelleres. 
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Atès que als entorns dels barris de Coll Favà, Sant Domènec i Volpelleres hi ha 

un bosc mediterrani centenari ben constituït que proporciona un espai verd silvestre 

pel gaudi de tota la ciutadania de Sant Cugat. 

 

Atès que aquest bosc urbà, únic de la zona, format per alzines, roures, pi 

blanc, oms i àlbers principalment, es relaciona amb un hàbitat d’interès comunitari: 

alzinars i carrascars (codi 9340). 

 

Atès que el bosc acull nombroses espècies de vertebrats autòctons com ara 

esquirols (Sciurus vulgaris), conills (Oryctolaqus cuniculus), puputs (Upupa epops), 

gaigs (Garrulus glandarius), picot garser gros (Dendrocopos major), rossinyols 

(Lusciniamegarhynchos), mallerengues (Parus cristatus, P. ater, P. major, P. 

caeruleus), pit-roigs (Erithacus rubecula), merles (Turdus merulla) i pinsans (Fringilla 

coelebs) entre d’altres. 

 

Atès que l’any 2010, amb la voluntat que s’integrés a la ciutat, dins del bosc es 

va habilitar un espai esportiu on s’hi va inaugurar un circuit de cros urbà de 1.500 

metres d’ús lliure, resultat d’un conveni de col·laboració entre el Centre d’Alt 

Rendiment (CAR) i l’Ajuntament. 

 

Atès que als voltants del bosc s’hi estan construint equipaments municipals 

que donaran servei al barri i a tota la ciutat com són l’Institut Leonardo de Vinci, el 

seu poliesportiu, i en un futur immediat s’hi construirà l’escola La Mirada. 

 

Atès que els carrers propers i especialment el carrer Alfons d’Aragó 

augmentaran el seu flux de trànsit quan el conjunt d’equipaments estiguin en 

funcionament definitiu. 

 

Atès que, a part de la zona on s’hi està construint o s’hi contruiran els 

equipaments educatius esmentats, hi ha un solar de més de 10.203,27 metres 

quadrats qualificat com a equipament que en aquests moments no té una concreció 

d’ús fora de la seva qualificació.  

 

Atès que en aquest solar existeixen gran quantitat d’arbres, entre ells 

exemplars de pins, roures, alzines i oliveres. 

 

Atès que en aquest solar hi transcorren uns 220 metres del circuit de cros de 

1.500 metres, esdevenint un continu de gaudi esportiu i natural. 

 

Atès que els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat actualment fan un ús social 

i esportiu del bosc de Volpelleres, no només per practicar atletisme sinó també per 

caminar, jugar i passejar mascotes en un entorn natural. 

 

Atès que la Diagnosi Socioambiental encarregada l’any 2006 per l’Ajuntament 

indicava que el torrent de Can Cornellera que transcorre pel bosc de Volpelleres ha 

patit abocaments puntuals d’aigües residuals. 

 

Atès que en aquests moments s'està elaborant el Pla d'Equipaments de Sant 

Cugat, un Pla que ha de fer un mapa actualitzat dels equipaments necessaris a la 

ciutat pels anys vinents. 

 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l'adopció 

dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Que en el marc del procés participatiu del Pla d’Equipaments 

s’analitzin les necessitats d’equipaments de la ciutat i el barri de Volpelleres i es 

treballi per tal que el solar d’equipaments s’integri al projecte de parc metropolità. 

 

SEGON.- Donar suport al projecte de parc metropolità ubicat a  Volpelleres que 

en aquests moments està elaborant l’Àrea Metropolitana de Barcelona per encàrrec 

de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

 

TERCER.- Crear una comissió de seguiment i concreció del projecte de parc 

metropolità que estigui formada pels diferents representants municipals i tècnics, 

associacions veïnals sectorials i plataformes ciutadanes de defensa del bosc per tal 

de garantir la màxima protecció de l’ecosistema. 

 

QUART.- Establir un projecte de millora de la llera del torrent de Can Cornellera 

i encarregar una auditoria mediambiental de l’àmbit tot tenint en compte la diagnosi 

socioambiental del 2006 encarregada per l’Ajuntament o actualitzant-la si s’escau. 

 

CINQUÈ.- Enviar aquests acords a la Federació d’Associacions Veïnals de 

Sant Cugat, a l’Associació de Veïns de Vollpelleres, a l’Associació de Veïns de Coll 

Favà, al Consell de Barri Centre Est i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

INTERVENCIÓ DE LA SRA. SARA COE, EN REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU 

VOLPELLERES VIU, EN ELS TERMES DE L’ART. 13 DEL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

Bona tarda. Venim a celebrar l’aprovació de la moció que ha de protegir el que queda 

del bosc de Volpelleres, volem agrair a tota l’oposició l’oportunitat de treballar 

conjuntament la seva elaboració; agrair també a l’equip de govern que s’hi hagin 

volgut sumar perquè segur que això facilitarà la seva posada en marxa. Ens agrada 

pensar que aquesta moció és un pas endavant de cara a preservar aquest 

ecosistema que ens aporta tantíssims valors com ara la depuració de l’aire, l’absorció 

del diòxid de carboni, la regulació del microclima, el foment de la biodiversitat, 

l’atenuació de la contaminació acústica, el foment de la cohesió social, el foment dels 

hàbits saludables i un llarg etcètera. Us demanem que aquesta moció no es quedi 

massa temps al calaix dels oblits i que puguem crear la Comissió de treball al més 

aviat possible, entre altres coses perquè el bosc a dia d’avui segueix patint les 

agressions d’un torrent que baixa carregat d’aigües pudentes que actualment passen 

pel costat del pati del Pins del Vallès i en el futur ho faran dels dos centres que s’hi 

estan construint o que s’hi construiran. I sense ànim d’allargar-me més passaré a 

llegir els acords. 

 

(En aquests moments la Sra. Sara Coe dóna lectura a la part dispositiva 

de l’anterior moció). 

 

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

moció i s’activarà ben aviat la Comissió de seguiment. 

 

23.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA CREACIÓ D’UNA BÚSTIA ÈTICA 

DE DENÚNCIA DE LA CORRUPCIÓ I MALES PRÀCTIQUES PÚBLIQUES. 

 

Atès que la corrupció és per si mateixa una trama que afecta a multitud de 

persones sense les quals no pot satisfer els seus objectius. 
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Atès que la denúncia de la corrupció i/o males praxis en l’àmbit laboral, sovint 

molt més del desitjable, és una pràctica de risc per a la persona honesta que pot 

veure en perill les seves circumstàncies personals, com són la feina o la salut.  

 

Atès que la corrupció, pel seu propi adn imbrinca una trama de favors i temors 

que dificulten a les persones que la voldrien denunciar, preservar el seu anonimat per 

por. 

 

Atès que la corrupció acostuma a donar-se entre càrrecs directius i per tant ja 

inquireix en una jerarquia que difícilment els subordinats es veurien en cor de 

transgredir, fet que fa que es puguin veure en circumstàncies de col·laboració 

obligatòria moltes vegades no desitjada. 

 

Atès que la col·laboració ciutadana s’ha demostrat una peça clau en la 

detecció i destapament de casos de corrupció a tot l’Estat i també a nivell 

internacional. 

 

Atès que sense denúncies anònimes i desinteressades, preocupades pel bé 

comú no s’hagués destapat la trama corrupta de la cúpula de Bankia ni l’estafa de les 

participacions preferents, a través de la Bústia i la feina contra la corrupció de Xnet. 

 

Atès que entenem que el dret a la llibertat d’expressió i el dret d’informació són 

inalienables i totes les administracions sense excepció han de vetllar per a complir-lo.   

 

Atès que l’Administració ha de ser valenta, novedosa i adoptar les mesures 

extraordinàries necessàries per acabar amb la xacra i l’estructura de la corrupció. 

 

Atès que La xarxa Tor és una eina que permet millorar la teva privacitat i 

seguretat a Internet. En navegar mitjançant Tor, la connexió passa a través d’una 

sèrie de túnels xifrats virtuals en lloc de fer-se per connexió directa, la qual cosa 

dificulta rastrejar la font de la informació protegint així la identitat de la persona que 

l’envia. 

 

La Interfície utilitzada és GlobaLeaks, un projecte de programari lliure del 

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights que, a més de ser usat a 

l’Estat espanyol per iniciatives ciutadanes com la Bústia de Xnet, és usat en tot el 

planeta per desenes de iniciatives activistes o institucionals:  

(https://en.wikipedia.org/wiki/GlobaLeaks# ) 

 

Atès que l’anonimat ha de ser una garantia no només desitjable sinó també 

demostrable per a l’usuari de la bústia. 

 

Per tot això, el Ple de Sant Cugat acorda: 

 

Primer.- La creació d’una Bústia Ètica: una bústia de denúncies ciutadanes 

contra la corrupció o altres pràctiques lesives per al bon govern de la ciutat de Sant 

Cugat a través de la qual, la ciutadania pot enviar -també de forma anònima i 

segura-, denúncies, pistes o indicis de casos que considera que l’Ajuntament hauria 

d’investigar. 

 

Segon.- Que l’Ajuntament, un cop rebudes les denúncies, haurà de respondre 

a totes elles i investigar aquelles que consideri plausibles o enviar-les a la institució 

adequada; d’altra banda, el denunciant conservarà el poder de revelar o no la seva 

https://en.wikipedia.org/wiki/GlobaLeaks#Implementations
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identitat i tindrà constància de quin seguiment s’ha fet de la seva sol·licitud per 

poder supervisar-ho. 

 

Tercer.- Que la comissió municipal d’ètica que s’ha de crear arrel de la futura 

aprovació del Codi de Conducta dels membres electius i del personal directiu de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà l’encarregada de fer el seguiment, 

investigar i donar resposta a totes les denúncies que arribin. 

 

Quart.- Contactar amb la iniciativa Xnet, per a la consulta i assessorament en 

la instal·lació de la Bústia Ètica. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

És una moció que s’emmiralla en experiències que han sigut molt fructíferes en la 

lluita contra la corrupció i la col·laboració ciutadana, entre altres el cas de les targetes 

black i Rato amb Bankia que va ser fruit d’una denuncia ciutadana, per tant com ha 

dit la Sra. Alcaldessa el títol és bastant explicatiu i passo a llegir els acords. 

 

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

dispositiva de l’anterior moció). 

 

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

aquesta proposta que crec que és també molt necessària i útil, i per tant agraïm en 

aquest cas a la CUP que és qui la va presentar. 

 

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 

 

24.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA, PDeCAT-

DEMÒCRATES i ERC-MES EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL DAVANT 

ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT DE 2017. 

 

Atès que el passat 31 de maig el ple del Congrés dels Diputats va aprovar els 

pressupostos generals de l'Estat i actualment estan en tràmit al Senat. A més de ser 

uns pressupostos antisocials, que disten molt de la recuperació de drets que 

pretenen vendre per una suposada millora de l’economia, aquest partit ha decidit 

posar traves als processos de municipalització dels serveis públics que volen afrontar 

diversos ajuntaments.  

 

Atès que ara hi ha diferents processos de municipalització oberts a molts 

ajuntaments i la decisió del govern del Partit Popular sembla adreçada a dificultar-los. 

Es tracta de processos que s’han posat en marxa bàsicament per donar resposta a la 

creixent petició popular en aquest sentit i per complir amb una de les principals 

funcions dels ajuntaments: garantir l’accés a una sèrie de drets inalienables de la 

ciutadania. Si al març l’Abogacia de l’Estat es personava per primera vegada contra 

un Ajuntament per recuperar la gestió pública de l’Aigua, com ha passat a Valladolid, 

ara el govern del PP ha inclòs aquesta disposició 27 que vol posar dificultats a la 

remunicipalització de serveis externalitzats. 

 

Atès que la Disposició Addicional 27 de l’esborrany dels PGE recull que les 

administracions «no podran considerar com a empleats públics (…) els treballadors 

dels contractistes de concessions d’obres o de serveis públics (…) quan els 

contractes s’extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si 

s’adopta el segrest o intervenció del servei». Fins al moment, el més comú en els 
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processos de municipalització és que el personal de les empreses contractistes que 

venia desenvolupant el servei passi a l’administració en primer lloc com a indefinits no 

fixes i, després dels corresponents procediments d’ingrés, de manera definitiva. 

També inclou aquesta disposició que en els supòsits en què «en compliment d’una 

sentència o prèvia tramitació d’un procediment que garanteixi els principis 

constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat», el personal que s’incorpori a societats 

mercantils públiques es comptabilitzarà com a personal de nou ingrés en el còmput 

de la taxa de reposició. Com bé sabem, la taxa de reposició és la limitació que tenim 

els ajuntaments per contractar personal. Aquesta limitació ve imposada des de fa 

gairebé deu anys, des de l’inici de la mal anomenada crisi, i marca un nombre 

concret i exacte de treballadors i treballadores que poden contractar les 

administracions. 

 

Atès que l’entrada en vigor d’aquesta disposició implicaria que gairebé cap 

procés de municipalització de certa envergadura, amb un volum de treballadors i 

treballadores considerable, es pogués donar. El que el govern espanyol disfressa de 

mesura en matèria de personal és una intromissió inconstitucional en l’autonomia 

local, furtant als ajuntaments la capacitat de triar la modalitat de gestió dels serveis 

públics d’entre les diverses de legalment possibles. 

 

Atès que aquesta imposició de la gestió indirecta i la privatització es fa en 

contra dels drets de la ciutadania en general i les persones usuàries del servei en 

particular, i en contra dels principis constitucionals de democratització i els rectors de 

la política social, el quals es veuen més garantits i potenciats amb la gestió directa 

dels serveis públics. 

 

Atès que la gestió indirecta és més cara i menys eficaç que la gestió directa, 

com ha reconegut fins i tot el Tribunal de Comptes al seu informe de 2011. I atès que 

cal no oblidar que la contractació pública en general, la gestió indirecta de serveis i la 

privatització ha estat l’espai menys democràtic i menys transparent, on s’han 

desenvolupat la gran majoria o la gairebé totalitat dels grans casos de corrupció i 

espoli del sector públic perpetrats per una minoria contra la ciutadania de tot el país. 

 

Atès que no hi ha justificació vàlida per aquesta mesura del govern de l’Estat 

als pressupostos i atès que es tracta d’un acte d’imposició ideològica inconstitucional 

que vulnera l’autonomia local, els principis de bona administració i les garanties dels 

serveis públics, i que va en contra dels drets i interessos de la majoria. 

 

Atès que, després de més de deu anys de crisi, els ajuntaments han estat les 

úniques administracions que han aconseguit reduir significativament el seu deute i 

que han mantingut els serveis públics amb un enorme sacrifici per les retallades de 

recursos, essent les administracions que han complert amb les estrictes regles 

d’estabilitat pressupostària i financera imposades a base d’amenaces sobre 

retencions de les PIE i intervencions dels mateixos. 

 

Atès que si el mateix govern espanyol fa discursos de suposada recuperació 

econòmica, és hora que alliberin els recursos als ajuntaments per als serveis públics i 

permetin la renovació de les plantilles públiques així com la nova contractació com a 

forma de potenciar els serveis públics amb la creació d’ocupació de qualitat. 

 

Atès que les polítiques d’austeritat, d’ofec fiscal i financer i de control 

pressupostari posades en marxa en els darrers anys han determinat un creixent 

augment de l’escletxa social, de la desigualtat i de l’exclusió social. I atès que només 

a través d’un veritable reforçament de l’exercici dels serveis públics per part, 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.06.17                    pàg. 132 

 

ESBORRANY ACTA 

especialment, dels ajuntaments, és possible reduir els elements de desigualtat tan 

presents al nostre país. 

 

Atès que des dels Ajuntaments no es pot fer cap altra interpretació d’aquesta 

disposició més que com a un atac amb clara intencionalitat política cap als processos 

de remunicipalització ja iniciats. No és més que un cavall de Troia que atempta contra 

l’autonomia dels Ajuntaments. 

 

És per tots aquests motius, que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 

Cugat l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Instar al Govern central que elimini el text íntegre de la Disposició 

Addicional 27 de l'esborrany dels Pressupostos Generals de l'Estat 2017. 

 

SEGON.- Instar al Govern central que elimini la taxa de reposició que limita la 

contractació pública per part de les administracions, i que alliberi els recursos als 

Ajuntaments on es presten els serveis per a la ciutadania, tal com exigeix la Carta 

Europea d'Autonomia Local. 

 

TERCER.- Declarar el municipi de Sant Cugat sobirà en les seves decisions 

democràtiques i disposat a reivindicar la seva autonomia local, legalment reconeguda 

a la Constitució i a la Carta Europea d’Autonomia Local, i exercir-la contra qualsevol 

atac que pretengui imposar ideologia per vies no democràtiques.   

 

QUART.- Comunicar i explicar a la ciutadania de Sant Cugat aquest 

posicionament de rebuig a l’esborrany de pressupostos generals i en defensa dels 

processos de (re)municipalització i de l’autonomia local a través dels mitjans de 

comunicació local.  

 

CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern central, a la Taula del 

Congrés, als diferents grups parlamentaris amb representació al Congrés dels 

Diputats i a les entitats municipalistes. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

Aquesta moció demana al Govern central que elimini el text íntegre de la disposició 

addicional 27ª dels Pressupostos Generals de l’Estat. A nosaltres no ens agraden 

gens aquests Pressupostos Generals perquè creiem que són antisocials, cronifiquen 

les retallades i maltracten a Catalunya sobretot en el capítol d’inversions. Però 

aquesta moció es fixa bàsicament en com aquests pressupostos ataquen l’autonomia 

dels municipis, l’autonomia dels ajuntaments, la Disposició addicional 27 impedeix la 

remunicipalització de serveis públics que han començat en molts ajuntaments ja que 

disposa que les administracions no podran considerar com empleats públics els 

treballadors dels contractistes o de concessions d’obres de serveis públics quan els 

contractes s’extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si 

s’adopta el segrest o intervenció del servei. Fins ara als processos de municipalització 

de molts serveis el personal de les empreses contractistes passaven a l’administració 

en primer lloc com a indefinits i no fixes, i després dels corresponents procediments 

d’ingrés de manera definitiva. Amb l’entrada en vigor d’aquesta disposició es podria 

impedir que els processos de municipalització de certa envergadura, amb un volum 

de treballadors i treballadores considerable, es donessin a terme. El que el Govern 

espanyol disfressa de mesura en matèria de personal és una intromissió 

inconstitucional, sota el nostre parer, a l’autonomia local, impedint als ajuntaments la 
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capacitat d’escollir la modalitat de gestió dels serveis públics d’entre les diverses 

opcions, no hi ha cap justificació per posar aquesta mesura als pressupostos, es 

tracta d’una imposició ideològica del Partit Popular que vulnera l’autonomia local, els 

principis de bona administració i les garanties dels serveis públics, i que va en contra 

dels drets i els interessos de la majoria. També creiem que hi ha una cosa molt greu, 

a més de les traves a la municipalització del bé comú, i és que continua facilitant que 

amb el bé comú es faci negoci, com el tema de l’aigua, i es facilita també el 

funcionament amb les trames de corrupció que ens tenen acostumats. Aquesta 

disposició dinamita qualsevol intent de rescat dels serveis públics privatitzats 

mantenint l’immens negoci amb el que es lucren grans empreses sovint envoltades 

de casos de corrupció i finançament il·legal. En definitiva, doncs, aquesta Disposició 

defensa els interessos privats d’una minoria davant dels interessos de la majoria 

social i viola l’autonomia dels ajuntaments per decidir com es gestionen els serveis 

que són de la seva exclusiva competència. És per això que demanem que ens deixin 

gestionar públicament allò que és de tots i totes. 

 

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

DEMÒCRATES: Nosaltres ens afegim a aquesta moció, i donem les gràcies al grup 

d’Iniciativa i també al grup d’Esquerra per haver-la pogut presentar conjuntament. En 

relació a aquests Pressupostos com a partit, com a Partit Demòcrata, ja vam 

manifestar el nostre rebuig mitjançant una esmena a la totalitat del projecte de llei del 

Govern central i per tant compartim les crítiques que s’exposen a la mateixa moció i 

que ara el Sr. Gutiérrez relatava. Aquests pressupostos segueixen fent les mateixes 

polítiques de despesa orientades a la recentralització de l’Estat i també perpetuen 

unes falses polítiques de compatibilitat basades en la reducció salarial i en les 

polítiques de creació d’ocupació de baixa qualitat, aquesta política de creació 

d’ocupació de baixa qualitat és absolutament incompatible amb les taxes d’atur que 

tenim avui en dia. Per tant creiem que aquests pressupostos no compleixen amb les 

Comunitats Autònomes ni amb les Corporacions Locals, no hi ha rastre d’un nou 

sistema de finançament autonòmic, ni d’un nou sistema de finançament pels 

ajuntaments, i per tant posem de manifest aquests incompliments amb els 

ajuntaments. Nosaltres per tant donem suport a aquesta moció. 

 

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

primer lloc agrair al grup d’Iniciativa per haver-nos deixat sumar a aquesta moció en 

defensa de l’autonomia local davant dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2017, 

de fet les successives lleis de Pressupostos de l’Estat aprovades els darrers 5 anys 

han vingut a reforçar les limitacions en matèria de personal introduïdes per la Llei 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i per la Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local. La introducció del concepte de taxa de reposició 

d’empleats públics ha provocat que les diferents administracions no puguin decidir 

lliurement sobre el model de gestió més adequat per a la prestació dels serveis 

públics i a la pràctica el Govern espanyol ha reforçat el model de gestió indirecte dels 

serveis municipals a través de disposicions incloses en normatives pressupostàries. 

Un cop més, de fet, el que fa el Govern espanyol és demostrar que posa per davant 

els interessos de les grans empreses prestadores de serveis per davant de l’interès 

general. Després d’efectuar el corresponent estudi tècnic i econòmic són diversos els 

municipis, de fet nosaltres ho estem fent ara quan estem fent l’estudi per la possible 

municipalització de l’aigua, que han conclòs que volien internacionalitzar determinats 

serveis públics, cosa que podia suposar un estalvi econòmic i podria revertir en una 

millor prestació per la ciutadania. Tanmateix la disposició addicional 27ª inclosa en el 

projecte de Pressupostos Generals de l’Estat que actualment es troba en tràmit al 

Senat, introdueix noves limitacions als processos d’internacionalització de serveis, de 

fet s’observa una clara contradicció amb el principi de subrogació de personal que 
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recull la normativa laboral per a supòsits de successió d’empreses, de fet si l’article 

44 de l’Estatut dels Treballadors diu que el canvi de titularitat d’una empresa, d’un 

centre de treball o d’una unitat productiva no extingirà la relació laboral, quedant el 

nou empresari subrogat en els drets i obligacions, l’apartat 1 d’aquesta Disposició en 

canvi estableix que en cap cas els treballadors que actualment siguin contractistes 

d’obres o serveis públics podran incorporar-se a l’administració pública en condició de 

treballadors públics, però alhora tampoc defineix amb quina condició jurídica o laboral 

quedarien aquests treballadors en cas de ser subrogats, afegint doncs inseguretat 

jurídica, o si podrien romandre de manera indefinida a l’espera de superar un procés 

d’oferta pública. Finalment la present Disposició tampoc aclareix si en aquest supòsit 

de subrogació de personal seria d’aplicació la taxa de reposició vigent, una taxa 

insuficient que el que fa el Partit Popular amb la taxa de reposició per als treballadors 

públics és limitar novament també l’autonomia local, i per tant, per tot això, nosaltres 

vam votar que no en els Pressupostos Generals de l’Estat, votarem que no en els 

Pressupostos Generals de l’Estat en el Senat, vam presentar esmenes a aquesta 

Disposició addicional i també ens hem sumat a aquesta moció. 

 

TORN D’INTERVENCIONS 

 

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

En primer lugar no es cierto que los Presupuestos Generales ataquen a la autonomía 

local, nosotros negamos la mayor, al contrario, estos Presupuestos garantizan y 

financian el ejercicio legítimo de las competencias que la Ley les atribuye. La 

Generalitat de Junts pel Sí, en cambio, afanada en su fracasado proceso 

desintegrador lleva a cabo una política de impagos a los municipios que pone en 

riesgo la prestación de estos servicios por falta de financiación. Eso sí que lo pone en 

riesgo. ¿A cuánto asciende la deuda de Estado con Sant Cugat?, a cero, y el Estado 

cada año aporta dinero a Sant Cugat. La deuda de la Generalitat con Sant Cugat en 

cambio siempre está viva, siempre hay saldo a favor del Ayuntamiento, va variando 

pero siempre hay saldo a favor del Ayuntamiento, y además este año les vamos a 

financiar más todavía. ¿Quién es el que pone en riesgo entonces la autonomía local? 

La autonomía local no es soberanía sino que las competencias básicas de las 

entidades locales vienen fijadas por la Constitución y en el ejercicio legítimo de estas 

competencias está amparada dicha autonomía, que no puede ir más allá. Lo que 

establece la Disposición adicional 27, al amparo de las competencias que le otorgan 

los artículos 149.1), 13º y 18º es simplemente la imposibilidad de acceder a la 

función pública sin oposición o concurso público, lo que garantiza los principios de 

legalidad e igualdad y nos parece lo más razonable. No es verdad, como se pretende 

hacer creer, que esta Disposición elimina la libertad de los municipios a gestionar sus 

propios servicios o limite sus competencias. No trata de eso la Disposición. Lo que 

realmente se establece en la Disposición adicional 27 es que los trabajadores 

provenientes de las empresas concesionarias o prestadoras de servicios públicos que 

se internalicen no se integren de ninguna manera, siquiera temporalmente, en las 

administraciones públicas, ni más ni menos, no va más allá. ¿Quiero decir esto, 

según la Disposición adicional 27, que no se podrán integrar en ningún caso en el 

sector público? No. Se podrán integrar solamente si se realiza por sentencia judicial o 

previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales 

de igualdad, mérito y capacidad, como en cualquier otra oposición pública. Su 

modelo de remunicipalización de los servicios públicos es una práctica muy lícita pero 

desde nuestro punto de vista el modelo colaborativo del sector público y privado 

ofrece mayores ventajas, flexibilidad y eficacia en muchos casos. Hay dos modelos, y 

lo que no nos parece de ninguna manera aceptable es pretender demonizar el 

modelo contrario y sin más criterio que con su ideología marxista acusarnos a los que 

defendemos este modelo de colaboración público-privada de atacar a la autonomía 
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local. Que no compartamos su modelo de nacionalización a pequeña escala no nos 

hace enemigos de la autonomía local, sino del modelo venezolano. Ustedes abogan 

por un modelo de gestión de los servicios públicos 100% público, y nosotros por otro 

modelo, ambos amparados por la legislación y perfectamente lícitos. Es inaceptable 

que se pretenda criminalizar uno de ellos acudiendo al engaño y a argumentos 

meramente ideológicos, están en su derecho de considerar su modelo de gestión 

pública mejor que el nuestro, lo que no tienen derecho es a criminalizar el nuestro 

sólo porque no les guste la colaboración entre los sectores público y privado. El 

modelo de gestión colaborativa ha demostrado su eficiencia y eficacia sobradamente, 

no lo decimos nosotros, lo dicen los datos históricos, no decimos que la 

remunicipalización de los servicios públicos sea algo malo, sino que nuestro modelo, 

el que nosotros aplicamos en la mayoría de los casos, es mejor, y de hecho una 

prueba es que nosotros, en este Pleno, nos hemos manifestado a favor de la 

posibilidad de remunicipalizar el servicio de abastecimiento de agua, y además lo 

hemos hecho en muchas ocasiones y estamos a la espera de ese estudio que está 

pendiente de entregársenos a los partidos de la oposición para ver si lo hacemos o no 

lo hacemos, con lo cual está probado esta consideración por nuestra parte. Es verdad 

que contamos con grandes cuentas o depósitos bloqueados por la acción del Estado, 

¿o es que queremos volver a las cuotas de endeudamiento del 2011?, ¿qué se ha 

hecho mal para que tras un periodo de crisis económica y financiera como el que 

acabamos de pasar, las cuentas del Ayuntamiento estén tan saneadas que tienen 

superávit?, ¿no será nuestra situación financiera el efecto de la política practicada por 

este ayuntamiento los últimos años de ir cargando el grueso de la crisis sobre las 

espaldas de las familias y vecinos de Sant Cugat como hemos venido denunciando 

estos años? Mientras que el ayuntamiento tiene un supuesto superávit que el Estado 

no le deja tocar, los servicios de Càritas cada vez atienden a más familias.  

 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Jo 

seré bastant més breu. El nostre grup votarà en contra d’aquesta moció i si volen 

vendre-ho així  pot ser un vot contrari “amable” i ara explicaré el per què. 

 

 La moció diu sobretot en la seva part expositiva algunes veritats i potser és 

benintencionada però les formes també són importants i determinades afirmacions no 

es poden admetre, per a nosaltres com a mínim, i ara els hi posaré un parell 

d’exemples. 

 

 Exemple número 1, en un dels acords, concretament el tercer, es diu “Declarar 

el municipi de Sant Cugat sobirà en les seves decisions democràtiques i disposat a 

reivindicar la seva autonomia local...”, doncs bé, els municipis no són sobirans, com a 

mínim en una part sí que ho són però aquí sembla que ho siguin absolutament, o 

com a mínim no és la paraula adequada, sabem que hi ha lleis per sobre, ja siguin 

d’àmbit autonòmic o bé estatal i que s’han de complir, si no agraden aquestes lleis, 

que pot ser i que és legítim, les hem de canviar però no posar en dubte les jerarquies 

legislatives, i després hi ha una cosa que m’ha sorprès molt, sobretot per part del 

PDeCAT que governa a la ciutat, perquè la moció diu en la part expositiva, atès 6è, i 

és una moció a la qual vostès s’hi han sumat “Atès que la gestió indirecta és més 

cara i menys eficaç que la gestió directa...”, doncs vaja, jo em pregunto per exemple 

si vostès han tingut en compte la gestió del subministrament d’aigua potable de Sant 

Cugat, que és una gestió indirecta i que no obeeix a aquestes raons o modus 

operandi, per què s’afegeixen a aquest tipus de moció quan vostès fan potser el 

contrari, que jo crec que és el més adient, com a mínim estem en un debat però 

vostès s’hi han subscrit i jo crec que aquí han patinat una mica.  
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Tot i així trobem la moció ben intencionada però les formes fallen una mica, 

amb la qual cosa hi votarem en contra. 

 

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

Nosaltres estem d’acord amb el fons, amb les formes, m’ha fet bastant de gràcia lo 

del model Venezuela. Penso que aquí no va de discutir qui opti per una gestió 

privada o pública dels serveis, de fet el que ha dit l’Álvaro Benejam és cert, en 

essència a més a més, nosaltres vam trobar bastant lògic el vot en la qüestió de 

l’estudi de la municipalització, a part dels prismes ideològics que puguem tenir hi ha 

una postura que és senzillament veure com surt més bé per la ciutadania.  

 

El que passa és que hi ha unes quantes constatacions que com a tals no són 

discutibles, que els Pressupostos Generals de l’Estat són antisocials com ho són 

sempre i amb la lògica neoliberal i de la tecnocràcia ho seguiran sent, això és evident. 

La segona evidència és que aquesta Disposició posa traves a les 

remunicipalitzacions, a recuperar no la titularitat perquè ja la tenim sinó la gestió 

pública de determinats serveis. 

 

És clar, nosaltres quan hem proposat municipalitzacions, sempre ho hem dit, 

per a nosaltres seria desitjable que les coses que són competència nostra les 

gestionem nosaltres, però en casos com l’aigua o en serveis bàsics, no només és 

desitjable sinó que és necessari. I a més a més, això es produeix en un moment 

d’una dinàmica creixent com a mínim de l’estudi de les municipalitzacions. Crec que 

en general també podem dir que hi ha més municipalitzacions que uns anys enrere, 

però com a mínim hi ha una dinàmica en la majoria de municipis d’estudiar i de posar 

a debat com a mínim la gestió dels serveis que són competència pròpia. 

 

La tercera constatació és que el fet de limitar determinades competències és 

un atac a l’autonomia local, de fet fa molts anys que es van fent atacs a l’autonomia 

local de diferents maneres, amb lleis d’estabilitat pressupostària, intentant buidar o 

limitar les competències dels ajuntaments i en aquesta dinàmica el que s’està fent és 

que cada vegada els ciutadans som menys influents en les decisions que es 

prenguin, siguin quines siguin, perquè ens van buidant de competències els òrgans 

més propers que tenim i cada vegada són més insignificants i amb això el que vull dir 

és una cosa que han comentat molts dels qui han intervingut anteriorment, que és 

una reforma pensada per afavorir a uns pocs i no a la majoria de la població que no 

tenen interessos econòmics en aquestes qüestions. Per això mateix creiem que és 

indispensable que es deroguin aquests pressupostos, que d’altra banda sense 

aquesta disposició ja hem dit que serien igualment antisocials, però estem totalment 

d’acord amb els atesos i creiem que els acords són pertinents. 

 

Una darrera cosa, el Sergio Blázquez deia que Sant Cugat és sobirà en les 

seves decisions, bé, potser textualment ho han mirat com molt legalment, si un 

municipi és sobirà, però jo penso que hem de recuperar la sobirania de les polítiques 

municipals perquè crec que és bastant greu el que està passant. Cada cop ens 

limiten més les competències i aleshores al final no sé si hi haurà un dia que a lo 

millor no té sentit ni que fem eleccions municipals, directament. 

 

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

Nosaltres creiem pertinent que aquesta moció s’hagi presentat, no ens hi vam sumar 

a la Junta de Portaveus però això no vol dir que no hi estiguem d’acord, evidentment 

compartim la majoria dels comentaris que s’han realitzat per la resta de formacions 

polítiques a excepció del Partit Popular, també hi ha alguna inconcreció de Ciutadans 

en aquest cas. Nosaltres creiem que són pressupostos antisocials i així ho hem 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.06.17                    pàg. 137 

 

ESBORRANY ACTA 

demostrat també en el Congrés dels Diputats a través de les al·legacions que hem 

anat presentant. Són uns pressupostos com ara deia per exemple l’Ignasi, que 

evidentment són antisocials i a més a més escanyen una mica més a les Comunitats 

Autònomes i als ens locals des del nostre punt de vista. Evidentment aquesta 

Disposició addicional 27ª impedeix la remunicipalització de molts dels serveis, no de 

manera directa sinó de manera indirecta a través de la subrogació de la contractació 

dels propis treballadors que ara estan prestant aquest servei a través de concessions. 

El Tribunal de Comptes del 2011 ja va establir que la gestió directa dels serveis 

públics podien esdevenir més eficients, més barates i possiblement podien dotar d’un 

millor servei de proximitat i per tant amb més eficiència en aquest sentit i a més a 

més no cal recordar que són els ajuntaments els qui han ofert un equilibri 

pressupostari i que el gran endeutament de l’Estat no ve previst per les hisendes 

locals sinó més aviat per l’endeutament del propi aparell de l’Estat. Amb aquestes 

mesures el PP limita l’autonomia local i afavoreix evidentment, de retruc volem 

pensar, a les empreses que treballen amb l’administració i que moltes d’elles són 

grans empreses multiserveis, no cooperatives, ni empreses amb una marcada 

responsabilitat social. En tot cas nosaltres sempre hem apostat per la gestió directa 

dels serveis públics municipals, allà on hem fet concessions privades també estem 

fent esforços de remunicipalitzar i allà on sigui possible així ho estem també fent, 

perquè s’ha demostrat que en determinades ocasions pot ser més eficaç, més 

eficient i a més a més si aconseguim un efecte social i un efecte econòmic doncs 

molt millor. Aquesta moció ha estat presentada en d’altres ajuntaments i el nostre 

partit li ha donat suport allà a on s’ha presentat, per tant  el nostre vot serà favorable. 

 

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

Jo concretament sí que tinc una ideologia basada en l’anàlisi marxista però la moció 

no va per aquí, crec, tinc la sensació. Jo estic d’acord amb una gestió 100% pública 

de serveis, sobretot dels que són béns comuns però no criminalitzem en la moció en 

cap cas qualsevol altre tipus de gestió, el qui criminalitza precisament la gestió 

pública és la Llei de Pressupostos del PP i això és el que estem denunciant amb 

aquesta  moció, que es criminalitza un tipus de servei que és el servei públic i que 

sota el nostre punt de vista, a més a més, és el servei que és més eficient perquè ho 

diu el Tribunal de Comptes, ho va dir el 2011, tampoc ens ho hem inventat i és el que 

posem als atesos. Al final el que estem fent és defensar un servei públic enfront d’una 

llei, la dels pressupostos de l’Estat, que el que fa és criminalitzar la seva gestió. I deia 

el Sergio  que en el tercer acord estàvem declarant el municipi de Sant Cugat sobirà 

en les seves decisions democràtiques, sí, però com diu la Carta Europea d’autonomia 

local, tampoc ens estem inventant res, i tampoc estem anant en contra de res que no 

defensem. 

 

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

anava a intervenir però no me’n puc estar i menys com a partit independentista que 

som perquè dir que l’Estat espanyol després d’haver aprovat la LRSAL, després 

d’estar incomplint flagrantment la Carta Europea per l’autonomia local i per tant 

trencant el principi de subsidiarietat que el que diu és que les decisions s’han de 

prendre per l’òrgan més proper a la ciutadania, dir que no ataquen l’autonomia local 

perquè vostès sí que paguen i la Generalitat no ho fa, quan la Generalitat no recapta 

els impostos i no ho fa justament perquè vostès no volen que els recapti, i la 

Generalitat està patint un espoli fiscal continuat i el porta patint 30 anys i que per tant 

culpin a la Generalitat de vulnerar l’autonomia local per no poder fer front a aquests 

pagaments és una vergonya. Vostès porten centrifugant el dèficit de l’Estat a les 

corporacions locals i a les autonomies des de l’inici de la crisi, vostès han tingut 

conjuntament amb el Partit Socialista 30 anys per aprovar una Llei d’hisendes locals 

que garanteixi un finançament adequat als municipis que permeti que bona part del 
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finançament d’aquests no depengui directament de subvencions de l’Estat, com 

passa ara, no ho han fet i ara resulta que qui ataca l’autonomia local és la Generalitat 

que no té recursos perquè no pot recaptar els impostos, doncs home! fa bastanta 

vergonya. Si de debò no volen atacar l’autonomia local doncs deroguin la LRSAL i per 

tant a partir d’aquí ja seria un bon començament. 

 

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

Primero responder al Sr. Bea i al Sr. Soler que han hecho referencia a que los 

presupuestos del Estado son antisociales. Valorar si son sociales o antisociales pues 

no lo sé pero yo creo que podríamos hacer una valoración comparándolos con los 

anteriores y lo que es seguro es que son los más sociales o los menos antisociales de 

la historia, o sea que me lo diga la CUP aún puedo entenderlo pero que me lo diga el 

PSC sí que no lo entiendo para nada. También se ha dicho que hace mucho tiempo 

que se ataca a la autonomía local, lo ha dicho el Sr. Bea y tampoco evidentemente 

estoy de acuerdo y lo que se ataca en este caso desde hace mucho tiempo es la 

suficiencia económica de los ayuntamientos, de muchos de ellos, no de otros, 

evidentemente, hay ayuntamientos que nunca han estado en quiebra económica pero 

hay ayuntamientos que sí. Está claro que algunos preceptos limitan a las 

administraciones locales saneadas, como es el caso de Sant Cugat, pero es que el 

problema que se ha creado, que no es deseado evidentemente, es mucho menor del 

problema que se ha solucionado, o sea que esto era necesario y ahora toca trabajar 

para solucionar, para no limitar a los municipios que están saneados para que 

puedan utilizar los remanentes de Tesorería. ¿Que la Generalitat está expoliada?, 

¿pero qué dice?, usted se refiere al déficit de inversiones, supongo, eso no es dinero 

para la Generalitat, eso es dinero para todos nosotros, es decir, inversiones, tampoco 

es dinero contante y sonante, son inversiones que necesita Cataluña, supongo que 

se refiere a eso, no la Generalitat, la Generalitat es la Generalitat y Cataluña somos 

todos, pues supongo que se refiere a eso, entonces no hable de la Generalitat, pero 

es que de todas maneras eso son cálculos que nosotros evidentemente no 

compartimos. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

             regidor no adscrit) 

Vots en contra:    4 (Cs i PP) 

Abstencions:       0 

 

25.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC i ICV-

EUiA EN NOM DE LA XARXA DE SUPORT DEL CASAL DE JOVES “LA XESCA” 

EN SUPORT A L’EXISTÈNCIA D’ESPAIS D’APODERAMENT PEL JOVENT DE 

LA CIUTAT. 
 
Atès que el jovent representa un percentatge molt elevat i significatiu de la 

població santcugatenca. 
 

Atès que a Sant Cugat hi manquen espais de referència per al jovent que 
promoguin l’apoderament i la construcció de vincles entre aquests a fi de fomentar el 
suport mutu i l’intercanvi d’experiències i aprenentatges. 
 

Atès que existeix una clara reivindicació des de bona part del jovent del teixit 
associatiu de la ciutat de tenir un espai de referència i que, aquest, pugui ser 
autogestionat pel propi jovent. 
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Atès que l’espai que ha estat habilitat com a Casal de Joves “La Xesca” feia 8 
anys que romania tancat, fruit de l’especulació immobiliària, sense cap intenció per 
part del propietari -Sòlvia- de desenvolupar-hi un projecte. 
 

Atès que la legitimitat de l’espai respon intrínsecament a les necessitats del 
jovent i no a fomentar ni beneficiar els interessos privats del capital financer. 
 

Atesa la necessitat d’ubicar al barri de Sant Francesc-Monestir, sovint oblidat 
per moltes de les iniciatives del govern de la ciutat, un projecte que fomenti la 
creació de llaços intergeneracionals entre la població del barri i que, alhora, generi 
sinèrgies entre els veïns i veïnes. 
 

Atesa la bona relació existent entre el barri on s’ubica i les usuàries i 
promotores del Casal de Joves “La Xesca”. 
 

Atès que els informes realitzats per arquitectes especialistes no identifiquen 
problemes estructurals en l’edifici que suposin un risc imminent d’esfondrament.  
 

Atès que les usuàries i promotores del Casal de Joves “La Xesca” vetllen pel 
manteniment de l’edifici i tenen cura de l’espai així com des d’un inici han dut a 
terme les recomanacions per part de l’equip d’arquitectes consultat. 
 

Atès que des del Casal de Joves La Xesca es treballa per la construcció d’un 
espai lliure de racisme, masclisme i LGBTIfòbia apostant per pràctiques que 
responguin a un model basat en la igualtat i la no discriminació. 
 

Atès que el projecte s’estructura a partir d’una lògica no lucrativa on les 
usuàries i promotores treballen de forma voluntària i sense l’objectiu d’extreure’n 
beneficis econòmics sinó amb les ganes i la voluntat d’assolir l’enriquiment social i 
cultural de la ciutat. 

 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’aprovació del 

següent ACORD: 

 

ÚNIC.- Que el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat es posicioni a 
favor de l’existència i del projecte del Casal de Joves “La Xesca”. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

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

Per anunciar que la retirem o la deixem sobre la taula. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La deixen sobre la taula i la recuperem en un 

proper Ple. D’acord. 

 

 (La present moció és deixada sobre la taula). 

 

 26.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT 

POPULAR I Cs PER ADEQUAR ELS SENYALS DE TRÀNSIT A LA NORMATIVA 

VIGENT. 

 

Considerando que el artículo 56 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y Seguridad Vial establece que: las indicaciones escritas de las 
señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado. 
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Considerando que el artículo 138 del Reglamento General de Circulación 
dispone que: las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles 
de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano 
y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el 
respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito 
territorial de dicha comunidad. Los núcleos de población y demás topónimos serán 
designados en su denominación oficial y, cuando fuese necesario a efectos de 
identificación, en castellano. 
 

Considerando que contraviniendo las disposiciones legales supra 
mencionadas, algunas de las señales de tráfico de nuestra ciudad se encuentran 
rotuladas únicamente en lengua catalana. 
 

Considerando que actualmente, ante una sanción por la infracción de dichas 
señales, la reclamación del afectado indicando este defecto, está siendo admitida 
unánimemente por la Administración y los órganos judiciales, invalidando y dejando 
sin efecto cualquier posible sanción. 
 

Considerando que otros municipios como Esplugues o L’Hospitalet de 
Llobregat ya han tomado la iniciativa de adecuar la señalización a la normativa 
vigente para no tener que hacer frente a las reclamaciones interpuestas por los 
ciudadanos y cuyas pretensiones están siendo estimadas por jueces y tribunales. 

 

Considerando los posibles perjuicios económicos y la vulneración de 
derechos de los ciudadanos que esta situación puede generar. 

 

Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 

 

Único.- Instar al equipo de gobierno a tomar las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a la normativa en relación a la señalización también en castellano de 
las señales de tráfico de Sant Cugat del Vallès. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

una moción que no leeré, simplemente la resumiré. Para favorecer que las señales 

de tráfico que están instaladas en el municipio se instalen también en castellano 

además del catalán que es el idioma en el que ya están actualmente, para que los 

usuarios de las vías públicas puedan conocer también los que sean de fuera de 

Cataluña y no conocen el castellano o los que han venido recientemente y no lo 

conozcan puedan saber qué es lo que dice una señal, evidentemente también tienen 

sus derechos lingüísticos los ciudadanos que son castellano hablantes y por tanto en 

este caso lo que queremos es proteger esos derechos lingüísticos haciendo que las 

señales estén también en castellano que es uno de los dos idiomas oficiales, o de los 

tres que hay en Cataluña, teniendo en cuenta que también el aranés es oficial. 

 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: La Ley de 

tráfico y circulación de vehículos no es una ley nueva que haya nacido ayer, estamos 

hablando de una ley que durante varios años ha regido el tráfico y la circulación de 

vehículos en nuestro país. El incumpliendo de esta ley ha sido constante en Cataluña 

mientras los diferentes gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista miraban 

hacia otro lado. El artículo 138 y 56 lo dice claramente, dicen que todas las señales 

deben estar escritas como mínimo en castellano además de la lengua oficial de la 

Comunidad Autónoma, en este caso el catalán. Hace escasos minutos hemos votado 
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un Código Ético donde recordaré uno de los puntos que hemos aprobado y es: “El 

respecte a la Constitució, Estatut d’autonomia i principi de legalitat”. Una ordenanza 

municipal no es superior a una ley, en este caso no puede prevalecer a la aplicación 

de la misma. La reflexión es evidente, si no tenemos intención de cumplir la ley ¿para 

qué votamos Códigos éticos de conducta?, y la segunda, ¿están ustedes 

capacitados moralmente para solicitar al resto de ciudadanos que cumplan la ley 

cuando ustedes son los primeros que incumplen leyes y sentencias? 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Yo creo que nunca seré 

sospechoso de atacar al castellano ni de querer someterlo, a mí me han acusado de 

lo contrario, pero bueno, en la vida hay de todo. Creo que el reclamo que hace el PP i 

Ciutadans puede ser válido, o inclusive yo iría más allá y diría que las señales de 

tráfico deberían estar en todos los idiomas principales de las personas que pasan por 

una comunidad autónoma, turistas japoneses, ingleses y todo tipo de personas, pero 

en este momento yo sí les quisiera hacer un llamado a leer el momento porqué 

también es importante leer el momento cuando uno hace una moción. En este 

momento estamos a dos meses de una votación para un referéndum y no quisiera 

que se malentienda esta moción como un llamado “caldear el ánimo” tratando de que 

los castellano-parlantes nos enfrentemos con nuestros hermanos catalano-parlantes; 

por eso, por leer el momento y porqué creo que debería ser mucho más amplia la 

votación, les sugeriría que la retiren, que la vuelvan a traer después de octubre, como 

quieran, pero ahora el voto será en contra. 

 

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

EUiA: Nosaltres anunciar que evidentment no donarem el vot a favor d’aquesta moció 

i ho fem per una lògica que considerem inqüestionable i és que estem a Catalunya i 

els rètols dels comerços, la senyalització de trànsit, la comunicació amb 

l’administració i els mitjans de comunicació públics, entre d’altres, han d’estar escrits 

en català i la normalitat s’ha de normalitzar i ja està. Tampoc creiem que posar stop o 

stop sigui molt diferent en un idioma o en un altre, que la senyalització viària estigui 

en català no impedeix a ningú, vingui d’on vingui, circular per Catalunya amb 

garanties. Jo els hi puc dir que l’estiu passat vaig passejar per Bulgària, on tot està 

escrit en ciríl·lic, que se sembla bastant poc al que tenim a casa nostra, i li puc 

assegurar també que no sóc cap llumenera però tampoc li puc jurar que no vaig 

atropellar a ningú i no vaig tenir cap mena d’accident per culpa d’això, deixeu-me que 

ho digui així perquè crec que és un argument que la gent del carrer pot entendre 

perfectament, i és per això que nosaltres evidentment votarem en contra d’aquesta 

moció. 

 

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

volia posar uns antecedents en aquesta moció que sembla que s’han oblidat, espero 

ser breu, n’he hagut de seleccionar perquè n’hi havia masses i espero no passar-me 

de temps. Començo: Consejo de Castilla , 13 de juny de 1715, “Y son del mismo 

sentir por lo que mira la práctica y forma de procesos civiles y criminales con que la 

Real audiencia y ante los corregidores los pleitos se sigan en lengua castellana, 

mandando al mismo tiempo que en todas las escuelas de primeras letras y de 

gramática no se permitan libros impresos en lengua catalana, escribir ni hablar en ella 

dentro de las escuelas”.  

 

Article 4t del Decret de Nova Planta de 16 de gener de 1716: “Las causas de la 

real audiencia se suscitarán en lengua castellana”. 

 

Real Cédula de Aranjuez de 23 de juny de 1768: “Finalmente mando que la 

enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana 
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generalmente donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las 

Audiencias y justicias respectivas, recomendándose también por mi consejo a los 

diocesanos, universidades y superiores regulares para su exacta observancia y 

diligencia en extender el idioma general de la nación para su mayor harmonía y 

enlace recíproco”. 

 

Manual de Godoy, Instrucciones para el arreglo de teatros y compañías 

cómicas fuera de la Corte, 11 de març de 1801. “En ningún teatro de España se 

podrán representar, cantar ni bailar piezas que no sean en idioma castellano”. 

 

Article 25 de la Ley del Notariado, de 28 de maig de 1862. “Los instrumentos 

públicos se redactaran en lengua castellana y se inscribirán en letra clara sin 

abreviatura y sin blancos”.  

 

Tomás Domínguez Arévalo, Ministro de Justicia, 18 de maig de 1938. “La 

España de Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su idioma ni la 

intromisión de nombres que propugnen con su constitución política, en virtud de ello 

dispongo en todo caso tratándose de españoles los nombres deberán consignarse en 

castellano.” 

 

Normas del departamento de cinematografía para censurar películas, any 

1940. “Todas la películas deberán estar dialogadas en castellano prescindiéndose en 

absoluto de los dialectos.” Entenc que quan diu “dialectes” es deu referir al català. 

 

Wenceslao González Oliveros, Governador Civil de Barcelona, 28 de juliol de 

1940. “Primero, a partir del 1 de agosto próximo todos los funcionarios interinos de 

las corporaciones provinciales y municipales de esta  provincia, cualesquiera que sea 

su categoría, que en acto de servicio dentro o fuera de los organismos oficiales se 

exprese en otro idioma que no sea el oficial del Estado, quedarán ipso facto 

destituidos sin ulterior recurso”. 

  

 Article 148 del Reglamento del Notariado del Decret de 22 de juny de 1944. 

“Los instrumentos públicos deberán redactarse necesariamente en idioma español”. 

 

Reglamento de prisiones, 1956. “Los presos solamente podrán hablar en 

castellano”. 

 

Article 54 del Proyecto de ley de regulación del registro civil, 8 de juny de 1957. 

“Tratándose de españoles los nombres serán en castellano”. 

 

I ara ens trobem en plena democràcia, article 56 de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. “Las indicaciones escritas de las 

señales se expresarán al menos en lengua española oficial del Estado”. 

 

I ara si els hi sembla ens poden dir allò que va dir Joan Carles I, 23 d’abril de 

2011, de que “nunca será nuestra lengua de imposición sino de encuentro, a nadie 

se le obligó nunca a hablar en castellano, fueron los pueblos más diversos quienes 

hicieron suyos la voluntad libérrima el idioma de Cervantes”. Jo no sé a quina voluntat 

es referia, jo sí sé que porten 3 segles intentant imposar la llengua espanyola en el 

nostre país i que en plena democràcia tampoc se n’estan d’aprovar lleis que imposen 

el castellà, en aquest cas als senyals de circulació. Com comprendran i vistos els 

antecedents que ens proposen nosaltres no volem retrotreure’ns a l’època de la 

Guerra de Successió, no ens volem retrotreure al franquisme, no volem que ens 

portin lleis que creiem que estan passades, la llengua pròpia del nostre país és la 
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llengua catalana, els senyals de trànsit a Catalunya, als Països Catalans, han de ser 

en català, i vostès si volen portar iniciatives més pròpies d’una altra època que no pas 

de la nostra doncs els convido a que ho facin en un altre espai i no en el Ple 

municipal, crec que és un insult a tots els castellano-parlants de la nostra societat 

que entenen perfectament la llengua catalana i vostès amb aquesta moció els estan 

insultant. 

 

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

Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció bàsicament perquè ens sembla una 

ximpleria i no ens agrada donar suport a ximpleries. La Roser ho ha explicat molt bé, 

no és ciríl·lic, no és serbo-croata, el castellà i el català s’assemblen molt i a més a 

més els senyals els entén tothom, per tant nosaltres no farem aquesta cosa de dir 

que és un cost per al municipi, si fos una cosa pertinent, necessària, evidentment 

s’han de gastar diners, però això és una cosa inútil, gastarem diners i les paraules 

que surten als senyals de trànsit són pràcticament iguals. Abans, quan s’ha fet 

l’exposició, s’ha dit per això una cosa que no és certa, l'opció per no retolar en 

castellà no és anar en contra la llei, de fet el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues va fer 

una moció en aquest sentit –ara la campanya és aquesta, fa uns mesos a 

l’administració pública i ara és amb els senyals de trànsit que sembla que és molt 

important-, doncs l’Ajuntament d’Esplugues va votar a favor de retolar totalment en 

castellà perquè es pensaven que era per imperatiu legal i després d’un informe de la 

Direcció General de  Política Lingüística on no només es diu que no és legal sinó que 

contravé la Carta de les llengües europees minoritàries, es vulnera el caràcter oficial 

del català, es vulnera la competència catalana en matèria de llengua, es vulneren 

moltes coses, per tant l’argument legalista, que és legítim, a nosaltres també ens 

agradaria fer-ho en occità, l’argument legalista tampoc s’aguanta per enlloc. En tot 

cas, evidentment, nosaltres en aquest sentit sí que hi ha una qüestió política 

lingüística en el fet de negar-nos a que es posi en castellà, senzillament no perquè 

tinguem res en contra del castellà, tot el contrari, sinó perquè aquestes lleis, aquestes 

polítiques que fan que una llengua hagi de prevaldre no són perquè sí, ni perquè 

pensem que la nostra llengua és millor ni que l’altra és pitjor o la vulguem fer 

desaparèixer, en absolut, sinó recuperar, rescabalar la imposició de segles, això és el 

mateix que quan fas una discriminació positiva en qualsevol altre aspecte de la vida i 

perquè creiem totalment que igual que el fet que el català sigui llengua vehicular en 

l’educació o que sigui preferent a l’administració afavoreix la cohesió social al nostre 

país. En tot cas votarem en contra i suposo que el Ple votarà en contra, però com dic, 

els textos dels senyals de trànsit només en català estan avalats per la Llei de política 

lingüística, per la Llei municipal de règim local, la Llei de carreteres, i les 

competències que té la Generalitat en matèria de vies públiques, per tant no estem 

infringint la llei que, d’altra banda, quan són injustes tampoc tenim cap problema. 

 

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

GOVERN: Nosaltres ja vam anunciar també el nostre vot en contra, hem estat també 

fent consultes, hem trobat aquest informe de la Direcció General de Política 

Lingüística, el cas d’Esplugues també, penso que és evident i així ho vam anunciar 

que votarem en contra i que per tant com que la moció no s’aprovarà podem anar 

passant. 

 

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

En primer lloc, per contestar alguns companys d’altres partits que han dit coses. A la 

Roser Casamitjana li diria que la Llei de política lingüística precisament, a la qual ella 

feia referència, estableix que el castellà pot ser l’idioma en el cas que el ciutadà 

demani que sigui l’idioma en el que l’administració es dirigeixi amb ell, per tant també 

els senyals de trànsit és una manifestació d’aquesta comunicació que hi ha entre 
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l’administració i el ciutadà, i si no va tenir vostè accidents a no sé a on que va anar, 

doncs la felicito perquè deu conduir molt bé, però evidentment quan hi ha una senyal 

de càrrega i descàrrega a on es pot aparcar o no aparcar en determinades hores cal 

que s’entengui el text que posa perquè hi ha senyals que no són només un stop, que 

no és una senyal amb text sinó que és un símbol internacional, evidentment ve d’una 

paraula de text que és l’stop, però hi ha senyals que sí que posa que es pot aparcar a 

determinades hores i a altres no, i per tant això s’ha d’entendre i a vegades en dos 

idiomes diferents és bastant diferent, a vegades se sembla molt o és igual, però a 

vegades és molt diferent. 

 

I al Sr. Gómez, d’ERC li diria que aterri al segle XXI si us plau, que totes 

aquestes reminiscències que ha dit del passat nosaltres segurament no les 

compartim moltes de les que ha dit i en tot cas la referència a aquella frase que va dir 

el Rei Joan Carles segurament el que pretenia era ser conciliador perquè no va contra 

ningú. Un altre tema és que vostè estigui d’acord amb la monarquia o no, ja són 

altres qüestions, però no hi ha a dia d’avui multes lingüístiques per a fer res en 

català, al contrari sí, per no tenir retolat un cartell d’un comerç en català sí que hi ha 

una multa lingüística, i això sí que és un insult a les persones que per exemple 

porten 50 anys amb un cartell retolat en castellà, d’una perruqueria per exemple, i els 

hi posen una multa, això sí que és un insult. 

 

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

Només perquè directament ha mentit, hi ha més de 300 lleis a l’Estat espanyol que 

imposen el castellà i no permeten per tant l’ús només del català, li portaré el recull si 

les vol. Des de normes de llibres d’instruccions de productes químics, que si les fas 

en català deu semblar que no pot ser, passant per la normativa mercantil, passant 

per fins i tot vostès que són els més nacionalistes que ningú, quan a la Unió Europea 

són capaços de votar en contra d’un registre únic de patents perquè no inclou el 

castellà, però se n’obliden de cap altre. I respecte al que he dit, jo crec que el 

negacionisme històric, que és el que va fer Joan Carles I, negar la història, no ens fa 

cap favor a ningú i no fa cap favor a la memòria històrica i de conciliador -negar la 

veritat i la imposició del castellà al nostre país- no té res, el que té és tractar 

d’imbècils a la ciutadania. 

 

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

Tregui les multes si us plau. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor:        4 (Cs i PP) 

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

             regidor no adscrit) 

Abstencions:       0 

 

27.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT-

DEMÒCRATES I PSC PER ELABORAR LA LLEI DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, 

QUE PERMETI A LES ENERGIES RENOVABLES DESENVOLUPAR-SE 

ADEQUADAMENT I ATORGUI AL SECTOR UN MARC NORMATIU 

TRANSPARENT  I EQUILIBRAT. 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que l’Estat espanyol ha perdut el seu primer arbitratge internacional sobre 

els canvis en les polítiques de promoció aplicades a les primes per al foment de les 
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energies renovables. El Centre Internacional per a l’Arranjament de Diferències sobre 

Inversions (CIADI) ha multat l’Estat Espanyol amb 128 milions d’euros, pels perjudicis 

causats per la reducció dels incentius a les renovables, adoptada als anys 2013 i 

2014, va infringir a tres plantes termosolars. 

 

Atès que el laude del 4 de maig de 2017, Eiser Infraestructure Limited and 

Energia Solar Luxembourg S.à rl v. Reino de España (CIADI, caso nº/ARB/13/36) ha 

condemnat a Espanya pel perjudici sofert en les inversions realitzades en tres plantes 

termosolars, motivades pels canvis en les polítiques de promoció aplicades a les 

subvencions pel Govern espanyol. 

 

Atès que el tribunal arbitral té jurisdicció en virtut del “Tractat sobre la Carta 

d’Energia i del Convei CIADI” i considera que Espanya va violar l’art. 101º del “Tractat 

sobre la Carta d’Energia”, per no atorgar un tracte just i equitatiu als demandants i 

se’l condemna a pagar la suma de 128 milions d’euros per concepte de danys. 

 

Atès que el laude del CIADI, deixa constància del procés catastròfic que va 

suposar per Espanya les successives regulacions de les energies renovables, primer 

pel disseny sobredimensionat i econòmicament insostenible, desenvolupat per 

governs espanyols anteriors a l’actual i després per la reforma elèctrica imposada pel 

Govern de PP de Mariano Rajoy, que va aplicar canvis temeraris del 50% de la tarifa 

regulada,  arruïnant a la majoria d’explotacions en actiu i creant un clima d’inseguretat 

jurídica al sector que va perjudicar extraordinàriament la imatge del Regne d’Espanya 

davant dels potencials inversors internacionals. 

 

Atès que el Govern espanyol ha d’entomar encara, més de 30 demandes de 

grups internacionals pendents de resolució i milers de reclamacions de petits 

productors fotovoltaics, totes plantejades en els mateixos termes que la demanda 

(CIADI, caso nº/ARB/13/36) ja resolta en contra d’Espanya. 

 

En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció 

dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Instar al Govern espanyol perquè presenti a la Unió Europea el Pla 

d’Energia i Clima pel període 2020-2030. Un pla que sigui ambiciós i possibiliti la 

reducció de gasos contaminants tot contribuint de manera activa a la lluita contra el 

canvi climàtic. 

 

Segon.- Instar al Govern espanyol a elaborar  la llei de transició energètica, 

que permeti a les energies renovables desenvolupar-se adequadament i atorgui al 

sector un marc normatiu transparent i equilibrat. 

 

Tercer.- Instar al Govern espanyol a que reconegui i implementi conjuntament 

a les seves mesures estratègiques, el Pla Nacional cap a la Transició Energètica de la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

Quart.- Manifestem el nostre suport a tots els petits productors fotovoltaics que 

s’han vist perjudicats per polítiques erràtiques dels diferents governs espanyols, que 

aliens a la seves necessitats i problemàtiques, han provocat un entorn d’inseguretat 

jurídica que els ha perjudicat fins quasi la seva extinció. 
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Cinquè.- Demanem al Govern espanyol que no defugi de les seves obligacions 

envers a les empreses i petits productors que s’han vist perjudicats per la manca d’un 

marc regulador, i que compensi econòmicament a les víctimes dels errors produïts. 

 

Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament 

de Catalunya i al Govern espanyol. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

DEL PDeCAT-Demòcrates: Partim de la base de que cal arreglar el desgavell que 

suposa la política energètica de l’Estat pel que fa a les energies renovables, per 

exemple tenim un decret d’autoconsum que penalitza l’autoconsum, per exemple 

som un dels països dintre de la Unió Europea amb més irradiació solar i som els que 

tenim uns impostos en el seu aprofitament, però això què és?, què és aquest caos? 

Per altra banda tampoc som fiables pel que fa als reptes energètics de la Unió 

Europea; estem reduint emissions?, estem produint al ritme que ens vam 

comprometre energia neta?, tot això no ho complim, per tant la primera cosa que diu 

aquesta moció és que cal instar al Govern de l’Estat espanyol que presenti a la Unió 

Europea un pla d’energia i clima pel període 2020-2030, hauria de recuperar l’Estat 

espanyol la credibilitat davant uns socis que miren l’Estat espanyol al·lucinant de com 

malbaratem les condicions naturals que haurien de permetre una autonomia 

energètica molt més senzilla que a països del nord, això és el que per exemple en 

projectes europeus que té aquest ajuntament amb altres ciutats de la Unió Europea 

se’ns queden mirant com no m’ho puc creure, no em puc creure les traves que 

existeix en l’aprofitament de les energies renovables en aquest país quan hauria de 

ser precisament el que tragués més valor. Per altra banda, el Parlament de Catalunya 

ha aprovat un Pla nacional cap a la transició energètica, instem doncs a l’Estat 

espanyol que més que veure com es pot portar aquesta llei al Tribunal Constitucional 

per veure si és constitucional, en lloc d’això, miri d’elaborar la seva pròpia llei de 

transició energètica harmonitzant amb la que ja ha elaborat el Parlament, a més la 

manera en que es va esborrar del mapa la subvenció a les energies renovables ha 

generat que diversos fons d’inversió europeus que hi van participar guanyin contra 

l’Estat espanyol els judicis per perjudici d’inversions en el camp de les energies 

renovables. Altres inversors estan fent cua per passar exactament en la mateixa 

direcció, però així com els grans inversors són capaços d’acudir a les instàncies 

internacionals per rescabalar aquest perjudici, existeix una gran quantitat de petits 

productors fotovoltaics que també van ser greument perjudicats i segurament no 

tindran accés a aquestes instàncies internacionals. Per tant el que es demana en 

aquesta moció és que en justa correspondència també s’atengui el perjudici 

ocasionat per aquest desgavell de política energètica i s’atengui a compensar 

econòmicament el que els tribunals internacionals van reconèixer en els grans 

inversors també en aquests petits productors d’energia fotovoltaica. 

 

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

Breument, per complementar una mica el que ha dit en Joan, com saben el primer 

alcalde democràtic escollit aquí a Sant Cugat fou en Àngel Casas i una de les 

persones que precisament ens ha impregnat una mica més d’aquesta sensibilitat a 

través de la seva voluntat de l’aprofitament de les energies i sobretot de les energies 

renovables. També saben que una de les millors maneres de creure’s Europa i de 

creure’s el canvi climàtic és lluitar i és a través de poder elaborar aquesta 

reglamentació i aquesta regulació d'aquest mercat i arribar cap a la transició, instar a 

la transició energètica en el nostre país, moltes vegades ja no només els petits 

propietaris sinó les pròpies administracions locals també es veuen privades de poder 
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realitzar algun tipus de projecte per tal de poder tirar endavant projectes d’eficiència 

energètica i de fet l’únic que estem demanant en aquest cas i en aquesta moció és 

poder regular tot això, poder posar en solfa tot allò que ja ens demanden i tot allò que 

ja fan altres comunitats internacionals desenvolupades com hauria de ser el nostre 

país. 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Quiero intervenir pero no 

suelo intervenir cuando las mociones se defienden solas, la verdad, pero en esta 

ocasión sí que lo quiero hacer porqué alguna vez se debatió una moción parecida en 

este Pleno sobre el canon al sol, creo que la trajo Iniciativa, y en esa ocasión pude 

recordar esa frase de la Biblia que decía, “Al principio Dios creó el universo, el cielo, 

los mares, la tierra, los animales, después vino el capitalismo y nos lo vendió todo”. 

 

 Cuando traen el tema del canon al sol, a veces me recuerda un poquito aquel 

capítulo de los Simpson cuando el Sr. Burns trató de tapar el sol con un artilugio, no 

era maldad, bueno en el caso del Sr. Burns sí, era maldad y ambición, en el caso de 

España yo lo adjudico solo a ambición. A mí siempre me pareció una cuestión ilógica 

ponerle un canon al sol, una cosa que existe mucho tiempo antes que la humanidad 

y que la Constitución española y las leyes españolas, pero caricaturizando un poco 

esto, esta situación, daría miedo un día que la humanidad descubra con efectividad 

que es lo que es la materia oscura y nos pongan un canon a la materia oscura, que 

se sospecha pega al universo. Esto es haciendo una caricatura de lo que está 

pasando, tenemos mucha literatura, tenemos muchos argumentos por los cuales 

defender la eliminación de estos cánones, de estas privatizaciones y yo le 

recomendaría al Gobierno español que comience a tener un cambio de visión 

respecto a lo que son los derechos inalienables del humano, los derechos naturales 

como el agua, como la luz, ahora se suman las comunicaciones, les pediría que en 

su momento lo reflexionen, lo reflexionen y den un cambio, un giro, en sus políticas 

en este sentido. 

 

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

lo que pediría es que toquemos un poco de pies a tierra y no hagamos demagogias 

con todo esto. El Gobierno del Partido Popular ahora se decía el canon al sol, pero 

¿qué canon al sol?, si no existe un canon al sol, existe un canon a la conexión 

precisamente a la corriente eléctrica, generada por otras energías o también de la del 

sol, pero no la que se genera uno mismo, aquí cada uno puede instalarse en el techo 

de su casa las placas fotovoltaicas que le parezca correcto, otra cosa es si también 

además quiere estar enchufado a la corriente eléctrica pague por ese servicio, eso es 

así, entonces no es un canon al sol, es un canon a la corriente eléctrica, es que es 

totalmente lo contrario, lo que pasa es que es muy fácil decir que se penaliza porqué 

si yo ahora me hago una casa y me pongo las placas solares nadie me va a cobrar 

ningún canon, esto es así. Hacemos aquí mucha literatura sobre este tema pero lo 

cierto es que los distintos gobiernos del Estado han tratado el tema de las energías 

renovables, no el Gobierno actual sino los anteriores me refiero, al Gobierno de 

Zapatero y al Gobierno de Aznar, de forma muy diferente, ¿por qué?, porque en 

aquellos momentos las energías renovables estaban penetrando en la sociedad y 

todo el mundo empezó a ver que eran energías que había que aprovechar sí o sí y 

dejar de aprovechar otras energías contaminantes. Lo que pasa es que lo que no se 

puede hacer es poner a un país en la ruina gracias a las energías renovables porque 

al final tendremos mucha energía limpia pero un país quebrado que es la que 

sucedió con la regulación que hizo el Gobierno Zapatero. El Gobierno Zapatero creó 

un déficit de tarifa que todavía arrastramos a día de hoy y que todavía estamos 

pagando a día de hoy, y no quiero entrar en polémica con el Sr. Soler por este tema 

pero esto es así, el déficit de tarifa existe y lo hemos tenido que pagar y lo seguiremos 
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teniendo que pagar porque todavía no lo hemos acabado de pagar. Existe tanto 

déficit de miles de millones con el sector de las renovables, con las primas a las 

energías renovables, que al final el déficit de tarifa hay que pagarlo de alguna forma y 

es lo que estamos haciendo, pagar la penitencia por aquella regulación que se hizo 

en vez de hacer un crecimiento sostenido en el tiempo y sostenible. El Gobierno lo 

que tiene que hacer es trabajar para arreglar este desbarajuste que el Gobierno 

socialista llevó a cabo en materia energética, con una política irresponsable que tenía 

a los ciudadanos como principales perjudicados al hacer recaer sobre la factura las 

subvenciones exageradamente desproporcionadas a las renovables. En 2011 fruto de 

esa política irresponsable el Gobierno del Partido Popular se encuentra con un déficit 

y una deuda energética a la que tenía que hacer frente de manera inmediata, según 

el Tribunal de Arbitraje las medidas que se tomaron podían producir una inseguridad 

jurídica en aquellos empresarios de las energías renovables que concurrieron en el 

mercado en unas condiciones que cambiaron drásticamente, porque de prolongarse 

esa situación, si bien es cierto que cambió esa regulación, hacían inviable su 

continuidad, por lo tanto era obligado hacerlo. El Gobierno ha tratado de corregir esa 

política de despilfarro que no hacía más que perjudicar a las clases media y baja en 

beneficio de unos pocos. El Gobierno de España está comprometido con la lucha 

contra el cambio climático y a pesar de la grave crisis económica que hemos sufrido 

en estos últimos años son numerosas las iniciativas que está llevando a cabo en 

materia de conservación del medio ambiente y en defensa de los hábitats y 

ecosistemas más delicados de nuestro país, fomentando en gran medida las 

energías renovables pero de una forma sostenible. 

 

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

EUiA: Nosaltres dir que votarem a favor d’aquesta moció per un motiu, perquè volem 

donar suport al desenvolupament de les energies renovables i intentar revertir les lleis 

absurdes del Govern espanyol, però sí que voldríem posar sobre la taula el fet de que 

el Govern de la Generalitat considerem que no ha fet tot el que estava a les seves 

mans per impulsar aquestes energies renovables i per això trobem una mica estrany 

que un dels components del govern ens presenti aquest tipus de moció. Volem dir 

que la Generalitat de Catalunya en aquests moments té aturada la implantació eòlica, 

cosa que a l’Estat sí que s’ha implantat i fins i tot hi ha alguna comunitat com la de 

Múrcia que va sortejar el Reial Decret de l’impost al sol, que ara ens acaben de dir 

que no existeix, i el Tribunal Constitucional li ha donat la raó i s’ha fet una legislació 

autonòmica. A Catalunya doncs fins ara al menys no s’ha fet res de tot això malgrat 

que es va aprovar en el debat de política general, però més enllà del titular aquest de 

que s’està impulsant les bases per construir el Pacte Nacional per la Transició 

Energètica de Catalunya sabem que hi ha moltes coses que s’havien d’haver 

complert ja en aquest primer semestre i de fet no ho han fet. 

 

 Per acabar només voldríem saber si concretament el PDeCAT, que és qui ens 

presenta aquesta moció avui, donarà suport a la proposició no de llei que s’ha 

presentat al Congrés dels Diputats i ho ha presentat el grup d’En Comú Podem, 

sobre l’apagada nuclear del 2024, només esperem que a l’hora de passar a l’acció no 

es facin enrere i aquesta proposta que s’ha presentat el que proposa és el tancament 

progressiu de les nuclears a mesura que els seus permisos d’explotació caduquin, i 

és la millor proposta creiem per impulsar el creixement de les energies renovables. 

Nosaltres no sabem si el PDeCAT en aquell moment hi donarà suport, de moment 

nosaltres farem un acte de confiança i sí que donarem suport a la moció. 

 

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

MES: Breument perquè em sembla que el Ple està afora, però en qualsevol cas aquí 

n’hem parlat en moltes ocasions sobre aquest tema, el company del Partit Popular ha 
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fet una exposició llarga i llegida sobre alguns articles que podíem definir com la gran 

estafa, la gran estafa que des de fa molt temps s’està produint a l’Estat espanyol en 

referència a la producció i legislació d’energia elèctrica. Abans parlava vostè de que 

sí, que qualsevol pot posar-se plaques a dalt, sí, sí, se les pot posar per a fer bonic 

per entendre’ns, perquè com sap li posarien un impost com a productor i no com a 

consumidor, per tant posar-se unes quantes plaques a dalt seria un acte d’actuació 

fins i tot estranya i les multes que podrien arribar-li, en tot cas multes que posarà el 

Govern del Partit Popular, que com sap és el que vostè representa tot i que vostè ho 

pensi o no però és el que hi ha. 

 

 Certament hi ha diferents marcs de debat, el marc de debat estatal, com 

comentaven Espanya és un dels països que està per darrera de tot, en aquesta 

mena de trànsit, heu parlat anteriorment que Espanya no és Islàndia, hi ha sol, i per 

tant aquestes actuacions que s’estan realitzant formen part d’una estructura de 

planejament tipus “el alcalde es el que quiere que sean los vecinos del alcalde” o 

alguna cosa similar, per tant ara ens en fotem però això el que està generant és una 

dependència i una total submissió davant les companyies elèctriques, i per què?, 

doncs aquí tothom sabem la resposta. El Govern de Catalunya sí que ha fet una llei 

de transició energètica que entenem que com a base és profunda i que té un ampli 

consens, coincideixo amb la Roser en això que cal avançar en algunes de les 

propostes sobre la situació a Catalunya de les eòliques i altres energies renovables 

que sí, en el govern d’esquerres van avançar i recordaràs també que van tenir unes 

quantes crítiques per part d’alguns signants d’aquesta moció. I també entenem que 

des del punt de vista d’oficina local també hauríem de fer més actuacions o 

segurament alguna de les actuacions, em sembla que en Pere Soler s’ha referit a la 

moció aprovada del Sr. Casas, i aquest és un regal que els hi fem, si algú vol fer una 

moció sobre la necessitat de que hi hagi una oficina local de millora energètica que 

ampliï les actuacions que ja s’estan realitzant. En conclusió, avui estem fent una 

mena de debat genèric perquè aquí el Partit Popular, i no sé què farà Ciutadans, no 

aquí sinó al Govern de l’Estat, no es farà, no es faran aquests canvis perquè suposo 

que potser Coalició Canària, o el PNB, o qui sigui, podia haver negociat la derogació 

d’aquesta normativa i de moment no ho van fer, igual que Ciutadans amb la 

investidura del Govern del Partit Popular. 

 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 

Nuestro grupo votará a favor de la moción, recordando eso sí que seguimos invitando 

a los partidos a presentar -sobre todo hoy que tenemos un público generoso- 

mociones locales y a las cuales les podamos dar soluciones locales porque al final no 

me extraña en absoluto que los ciudadanos de Sant Cugat sientan superlejana la 

ciudadanía que hacemos en el Pleno del Ayuntamiento. Dicho esto la transición 

energética hacia un modelo mucho más sostenible con el medio ambiente sigue 

siendo una asignatura pendiente y un legado para las generaciones futuras, sirva 

como ejemplo el que este caluroso mes de junio se están superando temperaturas 

récord desde que hay registro en bastantes zonas de España y por ejemplo hoy 

cuando hemos hecho un minuto de silencio yo personalmente también me he 

acordado de los muertos que por desgracia hubo ayer en Portugal. Sabemos que el 

Gobierno de España ya está trabajando en un anteproyecto de ley para dar 

cumplimiento a los acuerdos alcanzados en París, no nos fiamos demasiado, la 

verdad, pero en este sentido Ciutadans estará expectante de que el anteproyecto 

esté a la altura de las circunstancias o por lo menos lo intentará. Igualmente 

recordamos que hemos presentado ya algunas iniciativas en el Congreso en esta 

materia. Votaremos como ya he comentado al principio a favor de la moción. 
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 . REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC: 

Primer de tot voldria demanar si és possible que votem els acords per separat, és 

possible?, ara ho argumento, no votaríem en contra perquè efectivament i amb tot el 

que s’ha dit pensem i és demostrable que l’Estat espanyol ha tingut una actitud pel 

que fa al foment de les noves energies renovables més aviat entre deplorable i 

manifestament arbitrària, manifestament de part, sense masses manies a l’hora de 

ser part clarament pel que fa a les companyies elèctriques i per tant no ha tingut una 

aposta sobre les energies renovables ni ambiciosa, ni real, ni molt creïble en cap 

moment, al revés, ha estat un pal a la roda constant. Per tant compartim els atesos, 

compartim les explicacions, entenem el que expliquen de les sancions o les 

recriminacions que s’ha fet a instàncies superiors. Hi ha un element que sí que no 

volia deixar de comentar i és que hi ha una confusió constant, sistemàtica, en el text 

entre Espanya i l’Estat espanyol, les institucions de l’Estat espanyol, no són el mateix 

i per tant penso que s’ha de precisar, estem parlant en tot cas de govern o 

d’institucions de l’Estat espanyol, no d’Espanya i els pobles que l’integren, per tant és 

completament diferent, i això és un apunt simplement. El que no podem nosaltres en 

cap cas és donar suport a uns acords que insten a l’Estat espanyol, al Govern, a 

implementar plans estratègics pel període 2020-2030, i és que en el context polític i 

històric en el que ens trobem a nosaltres ens sobta, ens suscita moltes suspicàcies 

que un dels partits que està pilotant el procés sobiranista del qual tenim un 

referèndum d’aquí 4 mesos, faci apel·lacions a tan llarg termini. És per aquest fet que 

entenem que és del tot idoni manifestar el nostre suport a tots els petits productors 

fotovoltaics i és perfectament idoni que el Govern espanyol no defugi les seves 

obligacions, però en tot cas ni és el nostre paper, ni segurament té massa projecció 

de futur fer instàncies a l’Estat espanyol en un període tan llunyà. 

 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 1r, 2n i 3r 

 

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

regidor 

             no adscrit) 

Vots en contra:    1 (PP) 

Abstencions:        2 (CUP-PC) 

 

TORN DE VOTACIÓ ACORDS 4t, 5è i 6è 

 

Vots a favor:      23 (PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, 

PSC 

           i regidor no adscrit) 

Vots en contra:    1 (PP) 

Abstencions:        0 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs en aquest punt interromprem el plenari 

per iniciar la sessió del públic però els hi vull fer una reflexió prèvia, com queda clar 

no gestionem prou bé el temps de les mocions, no pot ser que a aquestes hores ens 

quedin encara 4 mocions per discutir, jo el que els proposo és en primer lloc que 

aquelles que no siguin estrictament de temes de la ciutat puguin quedar a sobre la 

taula per portar-les al proper Ple, si és que els grups així ho desitgen, i si no de cara a 

la configuració del proper ordre del dia m’hauré d’atenir a la meva potestat de 

confecció de l’ordre del dia com alcaldessa per distribuir com millor pensi les mocions 

que incorporem a l’ordre del dia perquè entenem que no estem gestionant bé el 

temps del qual ens hem dotat. Nosaltres, des de l’equip de govern, podem 

perfectament la nostra moció deixar-la sobre la taula per portar-la al Ple de juliol, i el 

que demanaria és si els altres grups estan també disposats a fer-ho. 
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 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: En el cas 

nostre, la nostra moció que hem presentat sobre Can Quitèria és local 100%, és a 

dir, és ràpida, d’un minut d’intervenció de cadascú i podríem fer-ho. Jo crec que 

s’han gestionat malament els temps perquè s’han gestionat malament els temps de 

torn de paraula d’alguns dels tinents d’alcalde de govern, és a dir, si haguessin fet 3 

minuts cadascú probablement ara tindríem més temps i hauríem completat les 

mocions. De tota manera nosaltres no retirarem la moció perquè entenem que és 

local. 

 

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

Totalment d’acord, no haguéssim dit res però el tinent d’alcalde s’ha saltat el temps 

en les 4 o 5 intervencions que ha fet, rèplica i contrarèplica, molt bé, no hem dit res, 

però ara no vinguin amb presses, perquè a més vostès han fet una moció de caràcter 

general i l’acabem de tractar ara i, segon, qui va dir que amb aquest nou horari del 

Ple s’havia d’acabar a les 9?, no es va dir enlloc, vam canviar l’horari del Ple perquè 

funcionés millor l’audiència pública o el que fos però en tot cas jo que sàpiga ningú 

va comprometre’s a acabar a cap hora el Ple, per tant, ara, per què hem d’improvisar 

aquí i posar al damunt la taula mocions? I pel que fa al que ha dit que haurà d’agafar 

les regnes de decidir l’ordre del dia, bé, vostè és la competent, d’acord, però llavors 

que quedi molt clar que ho fa vostè, però llavors no portem a la Junta de Portaveus 

decisions que després ens saltem en el Ple perquè vostè decideix que hi ha coses 

que no... 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No ens saltem res Sra. Ingla. 

 

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

a la Junta de Portaveus es va decidir tres mocions per grup i a dia d’avui aquest és el 

criteri, o no?, si algun grup no les vol utilitzar està molt legitimat a no fer-ho. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs potser s’ha de reflexionar sobre aquesta 

qüestió. 

 

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

Doncs reflexionem, però reflexionem-hi tots. 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sra. Ingla, en qualsevol cas jo el que li dic és que 

nosaltres en el plenari el primer que venim a fer és la gestió i el debat de temes que 

afecten a la ciutat i el tema Torre Negra crec que afecta a la ciutat, avui els tres temes 

urbanístics eren de molt gruix, crec que han pogut intervenir tots, que no s’ha limitat 

el temps a ningú, en qualsevol cas vostès ens demanen exercici de brevetat, no hi ha 

cap problema, però també els hi demanem a vostès aquest exercici de brevetat, 

nosaltres considerem que si vam fer un canvi dels horaris era també per aplicar-nos la 

nova legislació de conciliació i per tant veient que és impossible que amb les 

propostes que fan els diferents grups aconseguim tenir uns plens amb uns horaris 

adequats, doncs sí, permeti’m que em reservi aquesta opció. 

 

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

Les nostres mocions nosaltres no les volem deixar sobre la taula, si hi ha un acord 

majoritari ho farem, només faltaria, però no és el que volem. 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: ¿Los demás grupos 

están de acuerdo en dejar las mociones para el próximo pleno?, me dicen que no. 

 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.06.17                    pàg. 152 

 

ESBORRANY ACTA 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Val, molt bé, doncs continuarem la sessió, no hi 

ha cap inconvenient. 

 

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

reprèn a les 21:06 hores). 

 

28.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I PDeCAT-

DEMÒCRATES PER MILLORAR EL CONTROL DE LES CONTRACTACIONS I 

LES CONDICIONS LABORALS. 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular ha 

suposat un profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans 

companyies i corporacions posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els 

llocs de treball i devaluar salaris, utilitzant societats que amb palmari abús de dret 

contribueixen a un empobriment de les persones treballadores. 

 

Atès que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les 

anomenades “Empreses Multiserveis” que estableixen convenis d’empresa molt per 

sota de les condicions laborals establertes en els convenis col·lectius sectorials fins a 

límits insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i 

que estableixen competències deslleials fruits d’aquesta maquinació que altera de 

forma més que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, 

lleialtat i seguretat. 

 

Atès que les administracions públiques atorguen concessions per uns 

determinats serveis, produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies 

que ja preveuen la utilització de mà d’obra provinent d’aquest model d’empresa i que 

redueix substancialment els salaris d’aquestes persones treballadores i fan que 

indirectament aquesta administració sigui còmplice d’aquestes nefastes pràctiques. 

 

Atès que l’informe presentat per la UGT de Catalunya mostra una “curiosa” 

coincidència a la Regió Metropolitana de Barcelona entre les persones treballadores 

afectades per ERO’s d’extinció i les persones treballadores d’alta a les Empreses 

Multiserveis des del 2012, i això resulta exemplar de l’enorme estafa que la Reforma 

Laboral ha portat a tota la ciutadania, condemnant a la pobresa a milers de 

treballadores i treballadors. 

 

Atès que la majoria parlamentària de les Corts Generals s’ha mostrat favorable 

a la derogació immediata de la Reforma Laboral, origen de mesures d’exclusió social 

sense precedents com aquesta. 

 

Atès que a Sant Cugat s’han pres les mesures escaients, com ara clàusu les 

socials incorporades als plecs de condicions que reconeguin al conveni sectorial de 

referència segons l’activitat de la persona treballadora, per evitar la utilització directa o 

indirecta d’empreses multiserveis a l’administració pública, amb respecte al conveni 

sectorial de referència per a qualsevol persona treballadora que efectuï el servei 

atorgat. 

 

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

 

ACORDS 
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Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el 

nombre d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixin 

el que és un frau encobert a la Seguretat Social o per defecte aquesta actuï d’ofici. 

 

Segon.- Sol·licitar que el Parlament de Catalunya creï una mesa de 

negociació per a crear un pacte entre sindicats, patronal i administracions a l’àmbit de 

Catalunya que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar les 

pràctiques espúries en la contractació. 

 

Tercer.- Enviar còpia d’aquesta resolució a la Presidència del Congrés dels 

Diputats, als membres de la mesa del Parlament de Catalunya, la Ministra de Treball i 

la Consellera de Treball. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

DEL PSC: Miraré de ser breu per intentar acabar al més aviat possible. Aquesta és 

una moció presentada amb la voluntat d’instar al Govern de la Generalitat, en tot cas 

posar algun tipus de mesures respecte a les contractacions i les condicions laborals 

que estan fent algunes empreses de multiserveis. 

 

Atès que la reforma laboral del Partit Popular de l’any 2012 va suposar un 

profund desequilibri en les relacions laborals, tothom sap quins han estat els pedaços 

i la situació que ha dut a la reforma laboral del govern del Partit Popular, i aquesta ha 

possibilitat que sigui una pràctica utilitzada de forma massiva per les anomenades 

empreses de multiserveis, que estableixen convenis d’empresa molt per sota del que 

són els convenis col·lectius sectorials, i que per tant provoquen una ruptura de la 

competència i per tant una davallada en el mercat laboral en qüestió de condicions 

laborals i condicions sobretot salarials, això fa que moltes vegades en les concessions 

de serveis públics aquestes grans empreses actuïn amb una competència i que no 

esdevinguin incompetents perquè poden ofertar un preu molt més baix tenint present 

aquesta baixa de salaris en els seus treballadors. 

 

 Atès que la UGT va presentar un informe en que es marcava una curiosa 

coincidència entre els EROS plantejats per aquestes empreses i després l’extinció 

d’aquestes persones treballadores d’alta repercutien directament en altes en 

empreses multiserveis, d’aquesta manera s’establia aquesta connexió dels ERO’s 

procovocats i la nova contractació a amb uns salaris i amb unes condicions laborals 

més baixes. 

 

 Creiem que hem de fer menció en tot cas que des d’aquí Sant Cugat estem 

treballant en aquest sentit i tot allò que repercuteixi de manera directa o indirecta, tal 

com va anunciar l’alcaldessa en el Consell d’Alcaldes de la Comarca, estem intentant 

posar mesures en aquest salari de referència per tal de cenyir-nos precisament que 

no hi hagi aquesta davallada en els salaris i a més a més a través d’unes mocions 

que es van incorporar fa uns mesos respecte a les clàusules socials que depenien 

directament de la contractació d’aquest ajuntament, per tant en el marc que és 

competència del nostre ajuntament i estem intentant posar fil a l’agulla, però el que 

instem amb aquesta moció és a la Generalitat a fer un sobreesforç i per tant incloure 

un equip o fer una inversió amb el que serien inspectors de treball per tal de detectar 

aquestes mancances. 

 

 A la vegada que instem a la Generalitat també a crear una taula de concertació 

amb la patronal, amb els agents implicats com puguin ser els sindicats i les altres 
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administracions per tal de coordinar tota aquesta suposada pràctica, mala praxis i 

posar-la de relleu i poder-la fer aflorar. Per tant des d’aquí demanem a la Generalitat 

aquestes dues qüestions. 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: El voto será favorable, 

algunas Constituciones de otros países ya prohíben por ley este tipo de prácticas, 

porque muchas veces te encuentras que las inspecciones no son suficientes, te 

puedes encontrar con una inspección que no lleva a ningún lado porqué las 

empresas se creen fraude de ley. Tendría un rato para hablar de esto pero como no 

da el tiempo pues el voto será a favor y felicitaciones por la moción. 

 

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

Nosaltres no estem en contra de tot això, al contrari, votarem a favor, el que entenc és 

que l’explicació que ha fet el Sr. Pere Soler sobre el què va fer o què va aconseguir la 

reforma laboral del Partit Popular i atribuir a aquesta reforma una situació de 

problemes d’aquest caire laboral no és correcte, això no és veritat. El que ha fet en 

termes generals la reforma laboral és tenir una creació de llocs de treball de 500.000 

a l’any. El que no va fer res a favor del treball és la crisi econòmica i la negació 

d’aquesta crisi econòmica durant molt de temps. Votarem a favor. 

 

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

Nosaltres també votarem a favor de la moció. És una moció que ens dóna una mica 

de pistes de què està fent la tinència d’alcaldia d’Afers Comarcals i Ocupació, però la 

veritat és que la trobem una mica fluixeta. Ens sembla molt bé que se’ns informi que 

es demanaran inspectors de treball però ja han passat 100 dies des que el regidor 

Pere Soler està al càrrec i ens agradaria que se’ns informés de més coses que està 

fent la tinència d’alcaldia. 

 

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

Nosaltres votarem a favor perquè en aquesta moció la part de les esmenes fa una 

descripció perfecte, al nostre entendre, del que ha suposat  la reforma laboral, que 

nosaltres hem dit en alguna ocasió que a partir d’aquesta reforma laboral l’empresari 

pot fer el que vulgui amb els treballadors, per tant estem molt d’acord amb el 

contingut d’aquestes esmenes, amb  la descripció que en fa, però hi ha algunes 

imprecisions i alguns errors. El primer error que diu en el primer acord és que no es 

pot instar a la Generalitat a incrementar el nombre d’inspectors de treball perquè no 

té la competència en la convocatòria de les places i per tant de les oposicions. La 

Generalitat, a dia d’avui, des del 2010 que es va crear l’Agència Catalana d’Inspecció 

de Treball, que venia d’un acord de l’Estatut del 2006, d’un dels articles de l’Estatut 

del 2006, el 170.2), ara sí que gestiona i sí que depenen orgànicament els inspectors 

i els subinspectors de treball, però a dia d’avui aquestes encara són competències de 

l’Estat, realment va ser molt mal gestionat el traspàs des del nostre punt de vista 

perquè a dia d’avui no podem ni incrementar res perquè no convoquem des de la 

Generalitat, aquest és el primer punt. Segon, hi ha una part de contradicció, que a 

nosaltres o ens afecta perquè estem molt d’acord amb els atesos però a mi em 

sembla que aquesta moció que dóna suport al govern sociovergent, però la part 

vergent, és a dir, l’actual PDeCAT, Convergència i Unió va votar a favor de la reforma 

laboral i aquests antecedents a la reforma, demolidor per precaritzar els llocs de 

treball, devaluar salaris, estableixen convenis d’empresa molt per sota de les 

condicions laborals establertes, un model que redueix substancialment els salaris 

d’aquestes persones treballadores, que nosaltres, insisteixo, compartim perfectament, 

Convergència i Unió va votar a favor i a més a més després s’ha abstingut a les 

possibles derogacions d’aquesta reforma laboral, i això costa una mica d’entendre. 

També hi ha una contradicció per l’altra part del govern, del PSC, perquè diu vostè 
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donava per fet, i ho entenc, que la competència era de la Generalitat, i per tant entenc 

també que vostè creu que estaria molt bé que la Generalitat tingués la competència, 

nosaltres també, indiscutiblement, nosaltres considerem que a l’hora de gestionar i a 

l’hora de treballar per aconseguir els drets fonamentals dels treballadors, nosaltres 

volem assumir totes les responsabilitats, totes, absolutament totes, i per això volem 

tenir un Estat propi, per tant el PSC també que faci aquest raonament: volem 

competències?, nosaltres les volem totes, per això aviat les tindrem. I la tercera 

qüestió que també deia d’imprecisió és que es demana en el segon aquesta Mesa de 

negociació per crear un pacte entre sindicats, patronal i administracions, que està 

molt bé però és que aquesta Mesa ja existeix, i si no vostès preguntin a la Comissió 

del Parlament de Catalunya, la Comissió de Treball, que té 9 representants, el 

PDeCAT en té 4, Demòcrates en tenen 2, el representant Socialista està en la Mesa 

de la Comissió i en la Mesa de la Comissió, de Presidència de la Comissió, però 

aquesta mesa de negociació ja existeix, nosaltres evidentment entenc que el govern 

del PDeCAT també hagués pogut parlar amb el seu govern del Departament de 

Treball, que entenc que perquè el governi Esquerra no hauria de ser un impediment, 

però en tot cas a dia d’avui això ja existeix, per tant no podem pas no votar a favor 

d’aquesta moció, però ens costa perquè hi ha moltes imprecisions, per tant al final 

votarem a favor però que quedi clar tot això, no sé si us ho voleu replantejar però 

estem demanant coses, una, que no podem demanar i, dos, que ja existeix. 

 

 . REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 

Nosaltres també hi votarem favorablement, potser és un vot favorable una mica crític 

perquè jo crec que després de tants anys en els quals el Partit Socialista i el Partit 

Popular han estat en el Govern, jo crec que el gran què que té Espanya des de la 

instauració de la democràcia, molt clarament, és un nivell d’atur impressionant, al 

voltant del 18%, a vegades inferior, a vegades superior, o sigui que jo crec que el 

Partit Socialista, amb carinyo, no pot donar cap mena de lliçó i també en el seu dia va 

fer determinades retallades socials en el món de la reforma laboral, tant el Partit 

Popular com el Partit Socialista jo crec que en són culpables. 

 

 Hauríem de fer una mica com el que seria el model educatiu, jo crec que hauria 

d’estar per sobre dels partits, hauríem d’asseure tots i veure quin tipus de reforma 

laboral pot ser la que Espanya necessita per als propers 10, 15 o 20 anys, i tenir una 

mica en compte la proposta que va fer en el seu dia Ciutadans del contracte únic, que 

nosaltres creiem que veritablement pot servir per reduir la precarietat laboral, de 

vegades s’ha dit que és una política neoliberal, jo crec que qui ho hagi dit directament 

no està informat perquè per exemple el Sr. Renzi a Itàlia va dir que estava d’acord. 

Tot i així hi votarem favorablement. 

 

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

Nosaltres hi votarem a favor per allò de que és una moció benintencionada però 

nosaltres pensem que la feina que hem de fer com a servidors públics, com a gent 

que pretén construir mons imaginaris i al final realitats a les nostres comunitats, o 

sigui a Sant Cugat però més enllà, és al menys els partits polítics pensem que han 

d’intentar tenir una lluita assossegada i vehement per la coherència, o sigui han de 

lluitar contra vent i marea per la coherència i amb això què vull dir?, doncs vull dir que 

si des d’un partit polític es pot fer una lectura de que determinades decisions van ser 

errònies o van ser contràries als anhels de la classe treballadora en general pot fer 

autocrítica, no passa res, ara bé, fer veure que aquest relat històric no existeix..., 

nosaltres volem votar a favor però ens deixa que obligatòriament hem de fer un repàs 

històric, a mi em sembla un exercici al menys d’amnèsia selectiva el fet que parlin de 

la reforma del 2012 que, efectivament, en paraules del Sr. Benejam però 

intercanviades, la reforma laboral del PP el que va fer i en termes generals és generar 
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treballadors pobres, massa de treballadors pobres, baixar les condicions de 33 a 24 

dies per any treballat, cronificar la precarietat i desmobilitzar a tots els actors laborals 

que lluitaven per mantenir els drets laborals aconseguits en dècades de lluita, per tant 

dir que ha estimulat l’ocupació i no tenir en compte les dades de precarietat i el fet de 

que som un dels països de la Unió Europea amb més treballadors pobres que 

treballen jornades senceres i no arriben a final de mes em sembla obviar una dada 

fonamental.  

 

 Per altra banda al PSC li hem de dir, vostès van fer una reforma el 2010 que 

l’objectiu principal era la flexibilització, efectivament, del mercat laboral, cuinada en 

plena crisi el 2008 de 45 a 33 dies, establint com acomiadament procedent les 

pèrdues d’empresa o la previsió de no generar beneficis, que aquesta va ser una de 

les més perverses, i reducció de jornades i flexibilitzacions en general, i a això cal 

sumar-li una reforma constitucional que vostès diran que no ve a cuento, però sí que 

ve a cuento, és molt oportú, perquè es va fer amb nocturnitat i alevosia, juntament 

amb el Partit Popular i que va permetre el pagament del deute per davant de 

qualsevol altra despesa i aquesta va incidir directament, efectivament, en el 

manteniment de qualitat de serveis, prestacions públiques en polítiques d’impuls 

econòmic i en la viabilitat d’administracions petites i mitjanes, per tant un míssil en la 

línia de flotació de les polítiques socials, de les entitats petites i mitjanes, 

efectivament, acaba repercutint negativament en l’ocupació pública. Sí, ens sembla 

bé el fons, ens sembla bé que hi hagi més controls, ens semblen malament les 

pràctiques nocives i lesives de les empreses multiserveis però facin un exercici de 

memòria i intentin ser coherents, al menys en el seu relat intern pel que fa al seu 

partit. 

 

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

SOCIALISTA: Ara recordava paraules de l’Ignasi Bea que deia allò de que en principi 

els hi agradava el fons de la moció però després et tirava la cavalleria per sobre. Jo 

d’entrada els hi agraeixo a tots els grups que hi donaran suport amb les seves 

reserves, ja saben que com fa el nostre grup també poden presentar esmenes si es 

pot complimentar o es pot millorar aquesta moció, no n’hem rebut, suposo que tan 

malament no la devíem fer però és clar, fer segons quin tipus de discurs doncs 

també està bé. De tota manera estic decebut perquè jo pensava que a les 

Comissions Informatives la gent estava desperta però ja veig que el Sr. Ramon dorm 

una mica perquè sinó a les Comissions Informatives des que es va crear la tinència 

d’alcaldia no hem parlat de com estava el SOM, com es creava la borsa de treball, 

quins plans d’ocupació teníem, com es transformava la garantia juvenil, el salari de 

referència al qual hem fet referència anteriorment, des del mes d’abril vostès tenen 

informe metropolità, cert, no els hi he passat el del Vallès però el tenen, els projectes 

estratègics que els hi hem dit, els hi hem dit que volíem saber quins són els recursos 

amb que comptàvem, econòmics i humans de la nostra tinència d’alcaldia, és que 

m’ha donat l’oportunitat de dir-ho perquè com que vostès estan construint un mantra 

de que no s’està fent res i de que no hem dit el que fèiem, i no parem de deixar de fer 

coses, a excepció d’aquesta Comissió Informativa que per no cansar-los no vam 

portar cap tema, però no es preocupi que a les properes portarem molts més, quins 

eren els programes, quines són les subcontractacions que teníem, quines eren les 

empreses conveniades, ens ho estàvem mirant tot, estàvem fent un redisseny per 

intentar treure el màxim profit i tot per què?, senzillament per lluitar perquè a la nostra 

ciutat hi hagi el menys persones desocupades possible, dia a dia, hi estem treballant i 

estem treballant amb els plans d’ocupació, estem treballant amb els plans de 

formació i estem treballant amb les persones que estan treballant amb l’equip del 

SOM, del Servei d’Ocupació Municipal que està fent una molt bona feina i que tenen 

incidència directa sobre la baixada de l’atur, per tant ens podríem dir Polítiques 
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Comarcals?, li podria dir determinades qüestions que pot tenir raó, però algunes 

qüestions hem fet, els hi hem explicat el pacte de la reindustrialització i els hi hem 

anat explicant qüestions que s’havien fet a la comarca, el que vulguin, volen un pla 

estratègic?, l’altre dia amb la Sra. Alcaldessa vam plantejar l’inici del que havia de ser 

el pla estratègic per l’ocupació, ja us anirem informant però hem de construir aquest 

relat i l’hem d’anar fent, el que no ens podeu dir és que no hem informat i no hem 

treballat i no estem fent coses, ara bé, allà amb el mantra que voleu construir amb 

aquesta tinència d’alcaldia, que no us en sortireu. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (La present moció fou aprovada per assentiment dels 24 membres 

electius assistents). 

 

29.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA MILLORA 

EN LA GESTIÓ DEL SERVEI QUE PRESTA L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL 

PÀRQUING DE CAN QUITÈRIA. (*) 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que la zona adjacent a la Masia de Can Quitèria, al centre de Sant Cugat 

del Vallès, és una de les més densament poblades de la nostra ciutat. Donant-se la 

circumstància que conflueixen en aquesta zona una gran quantitat de serveis i és una 

de les més dinàmiques del nostre municipi. 

 

Atès que és imprescindible que el pàrquing de Can Quitèria, situat a la 

confluència de la Rambla de Can Mora i el carrer de Vinyoles compleixi degudament 

amb l'objectiu per al qual va ser construït i posat en funcionament. 

 

Atès que la titularitat de la gestió i explotació del pàrquing de Can Quitèria 

correspon a OBRAL, S.A, empresa adjudicatària segons acord adoptat pel Ple 

municipal en sessió del 6 de juliol de 2004, i trobant-se actualment la concessió en 

període de gestió i explotació. Essent aquesta empresa la que va construir el 

pàrquing i essent el termini d'explotació de 50 anys. 

 

Atès que dins del Plec de clàusules que regeixen la concessió administrativa 

per a la construcció i posterior explotació d'aquest aparcament el concessionari venia 

obligat a prestar un servei continu i sense interrupcions durant tot l'any. Dit de manera 

més explícita: 365 dies les 24 hores, ja sigui festiu o laborable, recollint-se en dit Plec 

un règim sancionador en cas d'incompliment per aquest o altres motius.  

 

Atès que usuaris d'aquest servei han expressat públicament la seva queixa 

davant la falta de rigor per part del concessionari a l'hora de prestar aquest servei de 

forma ininterrompuda durant tot l'any. És a dir, tancament del pàrquing els 

diumenges i dies festius. Donant-se també circumstàncies que, amb el passar dels 

anys, han quedat obsoletes com el no permetre en l'actualitat el pagament amb 

targeta i estant solament permès el pagament en efectiu. 

 

Atès que en el consell de barri del Centre-Oest ja s'ha posat de manifest el 

disgust per la gestió que realitza el concessionari del pàrquing, i el perjudici que això 

suposa per a veïns, comerciants o clients de la zona. Havent manifestat la seva 

preocupació tant la presidenta del consell de barri, així com altres grups polítics 

representats en aquest òrgan. 
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Per tot això el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès proposa els 

següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès exerceixi les funcions de 

control i fiscalització de la concessió a què està obligat, vetllant especialment pel 

compliment dels horaris ininterromputs recollits en el Plec de clàusules que regeixen 

la concessió administrativa, utilitzant les eines que cregui convenients, ja sigui 

aplicant el règim sancionador o qualsevol altre mecanisme jurídic que consideri 

oportú per assegurar el bon servei. 

 

Segon.- Que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es reuneixi amb OBRAL, 

S.A, de forma proactiva per tal d'aclarir els motius pels quals no s'està prestant el 

servei concessionat d’acord amb l’establert. 

 

Tercer.- Que si les circumstàncies d’OBRAL, S.A no permetessin la correcta 

gestió i explotació de la concessió, estudiar la possibilitat que fos un tercer qui es fes 

càrrec de la concessió. En tot cas sense perjudici dels interessos econòmics del propi 

ajuntament del municipi o d'alguna de les empreses públiques dependents d'aquest. 

 

(*) 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.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 . REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: 

Simplemente es una moción muy rápida, intentaré ser lo más breve posible. A través 

del Consejo de Barrio del Centro Oeste nos llegó una solicitud a nuestro vocal, Sergio 

Blázquez, sobre el incumplimiento de la empresa OBRAL, S.A. de abrir sus 

instalaciones 24 horas al día, 365 días al año. Esta solicitud de los vecinos nos ha 

hecho redactar esta moción para ponerle remedio. Ha habido un poco de debate en 

las diferentes Comisiones Informativas porque parece que este no es el medio, pero 

yo creo que sí que lo es, de hecho estamos hablando de cosas que son concretas y 

esperemos que tras la aprobación de esta moción por lo menos algunos vecinos 

tengan un parking donde aparcar el coche por la noche. Nuestra moción si se 

aprueba finalmente servirá para algunos ciudadanos, muchos o pocos, pero a alguno 

sí que le servirá y con eso nos damos por satisfechos, por tanto solicitamos el voto 

positivo para que se revise esta concesión con la empresa Obral, S.A. y que se le 

obligue a partir de ahora a cumplir con lo acordado en el contrato de explotación. 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Simplemente para decir 

que nuestro voto será positivo a la moción. 

 

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

Nosaltres també votarem a favor. 

 

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

EUiA: Nosaltres votarem a favor, l’única cosa que vam manifestar i ho vam fer a la 

Comissió Informativa és que pensàvem que un problema d’aquest tipus no calia 

resoldre’l a través d’una moció, pensant que l’equip de govern tenia les eines 

suficients perquè això es pogués portar a terme d’una manera adequada entenent 
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que hi havia un conveni entre el consistori i aquesta empresa i el que s’havia de fer és 

intentar que aquest conveni es complís amb les condicions que allà es deien. 

Aquesta era l’única nostra objecció a la moció, cap altre. Ja que està aquí i si això pot 

resoldre el problema doncs encantats de la vida i hi votarem a favor. 

 

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

MES: No sé si aquest és el mitjà o no però nosaltres considerem que és part de la 

funció de l’oposició i per tant considerem que és una bona moció perquè bàsicament 

el que està posant sobre la taula és un no seguiment de la vigilància i control que ha 

de fer l’ajuntament d’un servei concessionat i per tant si no s’està realitzant aquesta 

actuació és que alguna cosa està fallant i per tant està fallant la funció de control i 

està segurament fallant en aquest cas, com ja es va explicar a la Comissió 

Informativa, les substitucions o el que sigui, en tot cas aquí hi ha una situació 

anòmala que necessita un resultat i espero que sigui l’únic pàrquing on passen 

aquestes coses. 

 

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

Nosaltres votarem a favor, nosaltres també ho vam dir a la Comissió Informativa. De 

la mateixa manera que quan l’equip de govern porta acció de govern al Ple pensem 

que no cal, també pensem que això s’hagués pogut resoldre amb un avís. Estan 

completament en el seu dret a fer-ho i nosaltres també de dir-ho. Creiem que també 

s’ha de donar un marge a l’acció de govern perquè segurament hi ha factors, sobretot 

l’humà, que a vegades s’escapen. En tot cas és la seva obligació complir el conveni, 

per això votarem a favor, per descomptat. 

 

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

GOVERN: Nosaltres ja vam anunciar a la Comissió Informativa que votaríem a favor, 

vam explicar també que en aquesta concessió havia hagut un problema humà que 

no és excusa per no complir els acords d’una concessió, ja ens hem reunit i ja ens 

havíem reunit amb l’empresa que és també un dels acords que hi ha. També 

anunciar que aquesta empresa i tal com va sortir a la Comissió Informativa estan en 

una situació complicada, l’empresa concessionària, i nosaltres ja fa temps que hem 

sigut una mica actius juntament amb Gerència i Promusa de tornar a parlar amb 

aquesta empresa, de veure si ells no poden complir com podem nosaltres donar el 

servei i el motiu de la moció és que estigui obert les 24 hores i doni el servei, per tant 

votarem a favor, hi estem treballant i es pot presentar o no però és un tema que 

preocupa i per tant mirarem de solucionar-lo ràpidament. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 (La present moció fou aprovada per assentiment dels 24 membres 

electius presents). 

 

MOCIÓ ORIGINÀRIA INCORPORADA A L’ORDRE DEL DIA 

 

 30.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. DIMITRI DEFRANC SOBRE 

LA MILLORA I CURA DE LA FAUNA ACOMPANYANT DE SANT CUGAT, EL SEU 

POOL GENÈTIC I SALUT DE L’ENTORN. 

 

Antecedentes 

 
Haciendo extrapolación de Sant Cugat (con 48,2Km2) en relación a ciudades 
vecinas, se puede a priori establecer una correlación respecto a su biodiversidad 
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con parámetros y cifras parecidos a los de ciudades como Barcelona, Rubí o 
Cerdanyola. 
 
Según informes técnicos se calcula que Barcelona tiene 2000 especies de plantas 
con 200 especies de árboles, 28 especies de mamíferos, 184 especies de aves, 16 
especies de reptiles, 10 anfibios, 57 lepidópteros y varios de peces. 
 
Todas ellas son indicadores de la biodiversidad y la salud ambiental de los 
territorios, por ejemplo las especies sensibles a cambios de la atmósfera nos 
muestran la calidad del aire y el agua, otras establecen medidores sobre 
concentración de micronutrientes (Sodio, Yodo Hierro, Zinc, Calcio...) y 
macronutrientes (CnH2nOn) del suelo y su relación con los seres vivos, etc. 
 
Estos bioindicadores están directamente conectados con la Agenda 21, sus 
objetivos y son una forma directa de medir resultados. 
 
Aún existiendo medidores químicos que se desarrollan con regularidad y dan 
resultados precisos en términos concretos como por ejemplo la salinidad o el pH, 
éstos no nos pueden mostrar la globalidad de la repercusión en la cadena trófica de 
las variaciones ambientales y los contaminantes. En el ser humano están mejor 
establecidos los límites de tolerancia individual, pero sin saber la importancia del 
impacto en la salud de las poblaciones de las especies acompañantes no se puede 
determinar en muchos casos con exactitud los sistemas mediante el cual un 
contaminante puede llegar a afectar verdaderamente la salud de la población. 
 
También el control de especies, sub-especies o poblaciones permitirá establecer un 
análisis sobre especies introducidas, especies invasoras y su tasa de crecimiento 
en nuestra ciudad. 
 
Se deben establecer líneas de actuación al futuro, fijando objetivos cada década 
sobre la salud de las poblaciones, su diversidad y su relación mutua. 

 

Dado que: 
 
1) El conocimiento de las especies y reconocimiento de las mismas es importante 
para la educación de las personas en lo que a protección del entorno y sensibilidad 
con los seres vivos se refiere. 
 
2) La preocupación de las personas por la protección del medio es un gran activo 
de la ciudad, pero su desconocimiento puede ser dañino para las especies ya que 
se puede entender como autóctona una especie invasora como la tortuga 
californiana Trachemis scripta elegans y se puede entender como extraña una 
especie como el Eriso Erinaceinae, lo que provoca que varíen por cuestiones 
antropológicas el número de elementos de la población, empujándolas a cambios 
radicales de comportamiento, disminución de la variabilidad genética de las 
poblaciones protegidas y aumento de la introducción de las especies invasoras. 
 
3) Educar en valores del entorno, luchar contra el consumismo de animales como si 
de objetos y evitar su posterior abandono irresponsable es deber de todos los 
activos de la sociedad. 
 
4) El camino hacia la nueva concepción de la naturaleza como objeto de derechos y 
su protección debe estar en manos de las comunidades que incluyen las 
administraciones locales. 
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5) El conocimiento de las especies locales y su relación nos permitirá de forma real 
establecer las sobrepoblaciones (lo que socialmente se entiende como plagas) de 
determinada especie y su relación con los seres humanos, sus actividades y la 
realidad del riesgo. 
 
6) Es fundamental que la administración informe a la población sobre el cuidado de 
los seres vivos que usan nuestra ciudad para sus ciclos biológicos, migraciones y 
comportamientos estacionales como las especies de aves que pasan por nuestra 
ciudad y que están protegidas por la LPAC Ley de protección de animales de 
Cataluña 
 
Ejemplos prácticos: 
 
◦ Caso simbólico del falciot Apus apus que suele quedar atrapado en los patios 
interiores de los edificios y una vez pierde las corrientes de viento que lo mantienen 
en el aire, cae y requiere de ayuda para poder volver a volar, con fatal destino para 
el individuo si no se le suministra la ayuda necesaria. 
 
◦ El cuidado de especies beneficiosas que por cuestiones ideológicas o culturales  
suelen ser atacadas como el murciélago, cuyo número baja por culpa de la 
desaparición de espacios naturales  que mediante una moción del grupo de 
Ciutadans Cs se incentivó a su reintroducción en Sant Cugat para luchar contra el 
aumento de la poblaciones de mosquitos. 
 
◦ Caso del pato Anas platyrhynchos cuya estacionalidad en la ciudad ha creado 
ambientes bióticos propios y que ahora son protegidos por la administración y los 
ciudadanos de forma democrática, siendo la protección del Lago de la Guinardera 
un ejemplo claro. 
 
◦ Los daños provocados por los insectos del orden Isoptera en la ciudad de Sant 
Cugat, en las estructuras de los muros de carga de los edificios antiguos, la 
utilización de los elementos físicos de construcción basados en el conocimiento y 
fenomenología de este insecto y a la vez su importancia en la descomposición de la 
materia orgánica fundamental en los ciclos de vida. 
 
7) El conocimiento de la diversidad biológica y el reconocimiento del pool genético 
de la ciudad ayudará a enfrentar retos no solo de tipo biológico sino también a 
frenar las ambiciones del urbanismo desenfrenado como el del sector de Torre 
Negra cuya riqueza biológica y variabilidad se desconoce con precisión en la 
actualidad y que es uno de los principales argumentos para la conservación de los 
espacios naturales. 
 
8) El conocimiento más detallado de las especies de animales domésticos 
abandonados y las campañas emprendidas por la administración para su control y 
cuidado es necesario para la concienciación social (Ejemplo caso de los gatos 
abandonados de la ciudad, de los cuales se calcula que existen aproximadamente 
1500 individuos en la calle según un censo realizado por la Plataforma Animalista 
de Sant Cugat (PAS), y que es una especie depredadora en la cima de la cadena 
alimenticia y bien conocida por su crecimiento exponencial). 
 
Por todos estos antecedentes el ayuntamiento de Sant Cugat acuerda: 
 
1) Creación de la guía de la fauna local, acompañante y urbana de la ciudad. 
 
2) Que esta guía tenga un formato electrónico para la actualización continua de 
datos a un bajo coste económico. 
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3) Que esta guía incluya datos sobre los cuidados y la actualización de las 
campañas ambientales y recomendaciones de la administración para el tratamiento 
de la fauna local. 
 
4) Estudiar la posibilidad de introducir el formato “Wiki” el cual se alimenta de las  
aportaciones y avisos de los ciudadanos para favorecer la interactividad. 
 
5) Que se incluyan los informes y publicaciones sobre el arbolado y los reportes 
medioambientales de la ciudad. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Anunciar que  hi ha esmenes del PDeCAT i del 

PSC.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Trataré de ser breve en 

honor al tiempo. La moción tiene dos misiones: una es hacer un proyecto en el cual 

se recojan todas las especies de fauna que nos indican cuál es el estado de un 

ecosistema, la microfauna y demás insectos, para poder establecer correctamente los 

indicadores medioambientales que se nos dan muchas veces sin ninguna mayor 

información. Una cosa es que a ti te digan tú no puedes soportar el cloro, pero no te 

dicen cuánto cloro puedes soportar. Cuando tenemos estos bioindicadores, en ese 

momento sabemos, por ejemplo, cuánto cloro puede soportar un ecosistema, cuánto 

nitrógeno puede soportar un ecosistema, cuántos micronutrientes y cuántos 

macronutrientes. Eso es por un lado. Voy muy rápido y prácticamente una 

explicación para el público porque los otros ya la saben; y por el otro lado es hacer un 

listado sobre los animales que existen en la ciudad para su protección y 

comprensión. Por ejemplo, ahora mismo, cuando uno encuentra un erizo, 

generalmente tiende a pensar que es un animal abandonado. Hay un mecanismo, se 

llama a la Policía, se crean toda una serie de gastos administrativos y el erizo 

simplemente es un animal que vive en los lindes entre el campo y la ciudad. 

Entonces, lo mismo pasa con el falciot, que está protegido, que mucha gente no sabe 

qué hacer cuando se lo encuentra. Entonces, en pos de esta conservación, que sería 

pionera de la ciudad de Sant Cugat, les pedimos el voto a favor de esta moción y 

también decirles que las enmiendas son oportunas y muy valiosas y yo pensaba que 

iban a querer incorporar, pero bueno, seguramente se voten. 

 

ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates i PSC SOBRE MOCIÓ ORIGINÀRIA 

 

- ESMENES QUE EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT-DEMÒCRATES I EL 

PSC PRESENTEN A LA MOCIÓ SOBRE LA MILLORA Y LA CURA DE LA FAUNA 

ACOMPANYANT DE SANT CUGAT, EL SEU POOL GENÈTIC I SALUT DE 

L’ENTORN PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT DIMITRI DEFRANC. 

 

ESMENA 1 

 

Modificar el redactat del títol per:  

 

Moció sobre la millora i protecció de la fauna autòctona i protegida de Sant Cugat, la 

seva pool genètica i salut de l'entorn. 

 

ESMENA 2 

 



                   

                   SESSIÓ  PLE  ORDINARI  19.06.17                    pàg. 163 

 

ESBORRANY ACTA 

A l’atès 4 substituir la paraula “resultats” per: 

 

... la biodiversitat 

 

ESMENA 3 

 

Reformulació de tots els acords pels següents: 

 

1. Redactar un Pla de protecció i millora de la fauna urbana de Sant Cugat, que 

inclogui un inventari d'espècies autòctones i invasores, el diagnòstic i les accions 

necessàries per aconseguir els objectius establerts (bones pràctiques en parcs i 

jardins, en la rehabilitació o construcció d'edificis, etc.). 

 

2. Crear una Guia de la fauna urbana de Sant Cugat que inclogui mesurades de 

protecció. 

 

3. Divulgar la Guia de la fauna urbana a la web municipal o pels mitjans disponibles a 

la xarxa. 

 

4. Organitzar activitats de sensibilització ciutadana sobre la protecció de la fauna 

urbana de Sant Cugat. 

 

5. Incloure una partida al Pressupost municipal de 2018 per dur a terme els acords.  

 

TORN PRESENTACIÓ ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates i PSC 

 

. REGIDOR, SR. JOAN PUIGDOMÈNECH, EN NOM DEL PDeCAT-

Demòcrates: Bé, a nosaltres ens va semblar aquesta una bona moció. Vam 

presentar una sèrie d’esmenes relacionades, sobretot, ens semblava amb algunes 

expressions que quedaven segurament més clares. Quan es parla de fauna 

acompanyant potser aquí no acabem d’entendre-ho massa i, per tant, proposàvem, 

per exemple, la fauna autòctona i protegida de Sant Cugat. En fi, aquests tipus 

d’expressions que milloraven, jo crec, la comprensió. Per altra banda, el fet de tenir 

un cert estudi sobre la fauna urbana té una certa importància, per exemple, per dir 

algun exemple. Ara per exemple estem veient com algunes espècies d’animals estan 

fent una espècie de competència, d’invasió, d’altres tipus d’animals. Per exemple i no 

vaig més enllà. Tenim les cotorres que estan envaint tot l’espai de les aus i per altra 

banda, jo no sé si s’han fixat però els pardals que vèiem quan érem petits, doncs ara 

no els veiem. En fi, s’estan produint una sèrie de moviments dintre de la ciutat que 

ens agradaria saber primerament quina és la fauna que tenim i quins són els 

elements, diguem-ne, de competència entre elles que poden posar en perill una certa 

biodiversitat. Per tant, aprofitant que es presenta aquesta moció, doncs vam voler 

modificar o reformular, perquè fos, primerament, possible de fer i, per altra banda, 

perquè tingués utilitat els acords que es presentaven en aquesta moció.  

 

TORN DE POSICIONAMENT 

 

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

Nosaltres votarem, però no entrarem a debatre el cos de la moció per la qüestió de la 

no adscripció del regidor Defranc a cap partit polític. 

 

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

MES: Una qüestió de matís. No hem vist dates de quan es farà el que diu la moció. 

No sé si ho tenen acordat, sense posar-ho a la moció. No hem vist que hi hagi una 
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data per iniciar el contingut de la moció, potser ho tenen acordat i no ho posa la 

moció. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El 2018. L’esmena 3. Una partida en el 

Pressupost municipal de 2018.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Entendería, entonces, en 

los términos que dijo Damià Calvet, si se pone un presupuesto para el 2018, se 

tendrá que realizar antes del 2019. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé. No hi ha més intervencions, passem a la 

votació. Les esmenes no estan acceptades? S’han de votar? Doncs primer les 

esmenes, molt bé. 

 

TORN DE VOTACIÓ ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates i PSC 

 

Vots a favor:      22 (PDeCAT-Demòcrates, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC, PP i 

           regidor no adscrit) 

Vots en contra:    2 (CUP-PC) 

Abstencions:       0  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Per tant, queda la moció aprovada amb les 

esmenes incorporades. 

 

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA 

 

30.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. DIMITRI DEFRANC, AMB 

INCORPORACIÓ D’ESMENES DEL PDeCAT-Demòcrates I DEL PSC, SOBRE LA 

MILLORA I PROTECCIÓ DE LA FAUNA AUTÒCTONA I PROTEGIDA DE SANT 

CUGAT, LA SEVA POOL GENÈTICA I SALUT DE L’ENTORN. (*) 

 

Antecedents  

 

Fent extrapolació de Sant Cugat (amb 48,2Km2) en relació a ciutats veïnes, es 

pot a priori establir una correlació respecte a la seva biodiversitat amb paràmetres i 

xifres semblants als de ciutats com Barcelona, Rubí o Cerdanyola. 

 

Segons informes tècnics es calcula que Barcelona té 2000 espècies de plantes 

amb 200 espècies d'arbres, 28 espècies de mamífers, 184 espècies d'aus, 16 

espècies de rèptils, 10 amfibis, 57 lepidòpters i diversos de peixos. 

 

Totes elles són indicadors de la biodiversitat i la salut ambiental dels territoris, 

per exemple les espècies sensibles a canvis de l'atmosfera ens mostren la qualitat de 

l'aire i l'aigua, altres estableixen mesuradors sobre concentració de micronutrients 

(sodi, iode, ferro, zinc, calci...) i macronutrients (CnH2nOn) del sòl i la seva relació 

amb els éssers vius, etc. 

 

Aquests bioindicadors estan directament connectats amb l'Agenda 21, els seus 

objectius i són una forma directa de mesurar la biodiversitat.  

 

Tot hi existir mesuradors químics que es desenvolupen amb regularitat i donen 

resultats precisos en termes concrets com ara la salinitat o el pH, aquests no ens 

poden mostrar la globalitat de la repercussió en la cadena tròfica de les variacions 

ambientals i els contaminants. En l'ésser humà estan millor establerts els límits de 
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tolerància individual, però sense saber la importància de l'impacte en la salut de les 

poblacions de les espècies acompanyants no es pot determinar en molts casos amb 

exactitud els sistemes mitjançant el qual un contaminant pot arribar a afectar 

veritablement la salut de la població. 

 

També el control d'espècies, sub-espècies o poblacions permetrà establir una 

anàlisi sobre espècies introduïdes, espècies invasores i la seva taxa de creixement a 

la nostra ciutat. 

 

S'han d'establir línies d'actuació al futur, fixant objectius cada dècada sobre la 

salut de les poblacions, la seva diversitat i la seva relació mútua. 

 

Atès que: 

 

1) El coneixement de les espècies i reconeixement de les mateixes és important per 

a l'educació de les persones pel que fa a protecció de l'entorn i sensibilitat amb els 

éssers vius. 

 

2) La preocupació de les persones per la protecció del medi és un gran actiu de la 

ciutat, però el seu desconeixement pot ser perjudicial per a les espècies ja que es 

pot entendre com autòctona una espècie invasora com la tortuga californiana 

Trachemis scripta elegans i es pot entendre com estranya una espècie com el 

Eriso Erinaceinae, el que provoca que variïn per qüestions antropològiques el 

nombre d'elements de la població, empenyent a canvis radicals de comportament, 

disminució de la variabilitat genètica de les poblacions protegides i augment de la 

introducció de les espècies invasores. 

 

3) Educar en valors de l'entorn, lluitar contra el consumisme d'animals com si es 

tractés d'objectes i evitar el seu posterior abandonament irresponsable és deure 

de tots els actius de la societat. 

 

4) El camí cap a la nova concepció de la naturalesa com a objecte de drets i la seva 

protecció ha d'estar en mans de les comunitats que inclouen les administracions 

locals. 

 

5) El coneixement de les espècies locals i la seva relació ens permetrà de forma real 

establir les sobrepoblacions (el que socialment s'entén com a plagues) de 

determinada espècie i la seva relació amb els éssers humans, les seves activitats i 

la realitat del risc. 

 

6) És fonamental que l'administració informi a la població sobre la cura dels éssers 

vius que fan servir la nostra ciutat per als seus cicles biològics, migracions i 

comportaments estacionals com les espècies d'aus que passen per la nostra 

ciutat i que estan protegides per la LPAC, Llei de protecció d'animals de 

Catalunya.  

 

Exemples pràctics: 

 

◦ Cas simbòlic del falciot Apus apus que sol quedar atrapat en els patis interiors 

dels edificis i una vegada perd els corrents de vent que el mantenen en l'aire, cau i 

requereix d'ajuda per poder tornar a volar, amb fatal destí per a l'individu si no se li 

subministra l'ajuda necessària. 
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◦ La cura d'espècies beneficioses que per qüestions ideològiques o culturals solen 

ser atacades com el ratpenat, el nombre del qual baixa per culpa de la desaparició 

d'espais naturals i que mitjançant una moció del grup de Ciutadans Cs es va 

incentivar a la seva reintroducció a Sant Cugat per lluitar contra l'augment de la 

poblacions de mosquits. 

 

◦ Cas de l'ànec Anas platyrhynchos la estacionalitat del qual a la ciutat ha creat 

ambients biòtics propis i que ara són protegits per l'administració i els ciutadans 

de forma democràtica, sent la protecció del Llac de la Guinardera un exemple clar. 

 

◦ Els danys provocats pels insectes de l'ordre Isoptera a la ciutat de Sant Cugat, 

en les estructures dels murs de càrrega dels edificis antics, la utilització dels 

elements físics de construcció basats en el coneixement i fenomenologia d'aquest 

insecte i alhora la seva importància en la descomposició de la matèria orgànica 

fonamental en els cicles de vida.  

 

7) El coneixement de la diversitat biològica i el reconeixement del pool genètic de la 

ciutat ajudarà a enfrontar reptes no només de tipus biològic sinó també a frenar 

les ambicions de l'urbanisme desenfrenat com el del sector de Torre Negra, la 

riquesa biològica de la qual i variabilitat es desconeix amb precisió en l'actualitat i 

que és un dels principals arguments per a la conservació dels espais naturals. 

 

8) El coneixement més detallat de les espècies d'animals domèstics abandonats i les 

campanyes empreses per l'administració per al seu control i cura és necessari per 

a la conscienciació social (Exemple cas dels gats abandonats de la ciutat, dels 

quals es calcula que existeixen aproximadament 1500 individus al carrer segons 

un cens realitzat per la Plataforma Animalista de Sant Cugat (PAS), i que és una 

espècie depredadora al cim de la cadena alimentària i ben coneguda pel seu 

creixement exponencial). 

 

Per tots aquests antecedents l'Ajuntament de Sant Cugat acorda: 

 

1r.- Redactar un Pla de protecció i millora de la fauna urbana de Sant Cugat, 

que inclogui un inventari d'espècies autòctones i invasores, el diagnòstic i les accions 

necessàries per aconseguir els objectius establerts (bones pràctiques en parcs i 

jardins, en la rehabilitació o construcció d'edificis, etc.). 

 

2n.- Crear una Guia de la fauna urbana de Sant Cugat que inclogui 

mesurades de protecció. 

 

3r.- Divulgar la Guia de la fauna urbana a la web municipal o pels mitjans 

disponibles a la xarxa. 

 

4t.- Organitzar activitats de sensibilització ciutadana sobre la protecció de la 

fauna urbana de Sant Cugat. 

 

5è.- Incloure una partida al Pressupost municipal de 2018 per dur a terme els 

acords.  

 

(*) Es fa constar que a efectes d’acta el text originari de la moció del regidor no 

adscrit, Sr. Dimitri Defranc, 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.  
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31.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER EXIGIR A GERMÀ 

GORDÓ LA RENÚNCIA AL SEU ESCÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.  

 

ATÈS que les eleccions del 27 de setembre del 2015 van atorgar 62 escons a 

la candidatura de Junts pel Sí sortint elegit com a diputat per l’esmentada 

candidatura Germà Gordó. 

 

ATÈS que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s’ha declarat 

competent per investigar el diputat Germà Gordó per suborn, tràfic d’influències, 

prevaricació i malversació de fons públics per l’anomenat cas 3%. 

 

ATÈS que arran de la decisió del TSJC, Junts pel Sí ha pres la decisió 

d’expulsar el diputat Germà Gordó del Grup Parlamentari. 

 

ATESA la rellevància dels fets investigats i dels delictes sobre els quals s’acusa 

el diputat Germà Gordó, PDeCAT, ERC, Demòcrates i MES, partits polítics integrants 

del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, han exigit al diputat Germà Gordó que deixi 

l’escó del Parlament. 

 

ATESA la decisió del diputat Germà Gordó de mantenir el seu escó com a 

diputat no adscrit.  

 

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

de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Instar Germà Gordó a renunciar al seu escó com a diputat al 

Parlament de Catalunya. 

 

SEGON.- Comunicar l’adopció del present acord al diputat Germà Gordó i als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

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

futura República Catalana ha de servir als catalans i a les catalanes per aconseguir 

un país molt més just. Això és el que sempre hem dit la gent d’Esquerra perquè 

sempre hem pensat que la llibertat no es pot assolir mentre la Justícia Social no sigui 

una realitat i el benestar de les persones no sigui la prioritat i prioritzar el benestar de 

les persones, independentistes o no, és incompatible del tot amb aprofitar-se dels 

recursos públics i dels càrrecs públics per omplir-se les butxaques personals o les 

d’un partit polític, independentista o no. Ara bé, si la República catalana ha de 

permetre contemplar de forma passiva el que s’ha permès durant tots aquests anys 

d’etapa autonomista i deixar que partits com el PP, Convergència i Unió, el PSC i el 

PSOE, s’omplissin les butxaques, això no haurà servit per res. Però per què volem 

que l’Ajuntament de Sant Cugat es posicioni a favor d’aquesta petició que fem a la 

moció? Primer perquè en les darreres eleccions a Sant Cugat va guanyar clarament 

la força de Junts pel Sí, que en el seu programa incloïa fer una República catalana 

neta sense corrupció. Era un punt del programa i una de les principals aportacions 

que feia. Segon: perquè des d’ERC, que forma part d’aquest projecte de Junts pel Sí, 

nascut per fer una cosa molt concreta, volem manifestar una part de la nostra 

responsabilitat en acceptar que no decidir, perquè aquesta era una decisió que 

pertanyia a l’altre partit de la coalició, però sí en acceptar que formés part de les 

llistes de Junts pel Sí algú com Gordó, esquitxat i protagonista de molts episodis, 

converses telefòniques punxades, converses també amb altres companys de viatge 
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que són simplement una vergonya. També perquè aquest Ple està compromès 

majoritàriament amb la construcció d’un nou país i no només les forces de Junts pel 

Sí. Però també aquesta moció va molt més enllà del projecte independentista i per 

això volem interpel·lar a la resta de forces polítiques representades en aquest Ple. 

Perquè el què volem és que tots afrontem el compromís com a càrrecs electes 

d’aquest Ajuntament, d’acabar la corrupció i més quan els Grups d’aquests partits 

que avui formem part del Ple ho han manifestat així també en el Parlament de 

Catalunya i més quan Sant Cugat s’ha vist envoltat en molts casos de corrupció, com 

a mínim, de moment, damunt la taula. Perquè els representants públics hem de ser 

exemplars davant de la ciutadania i hem de ser generosos amb el projecte que 

representem. Moltes vegades això pot ser injust, però els delictes que se l’imputen a 

Gordó són massa greus per no plantejar-se plegar immediatament. Perquè qui vol 

ser càrrec electe ha d’acceptar aquestes regles i la presumpció d’innocència mai pot 

ser un escut per amagar vergonyes, perquè això genera desconcert i enuig a la 

ciutadania, tipa de tanta corrupció. Ja acabo. Malgrat aquesta moció l’ha presentat el 

Grup d’ERC-MES, que sempre hem tingut la màxima de no tolerar ni una ombra de 

sospita, donem per segur, ho sabem, que tindrem el suport del PDeCAT, que ha 

volgut posar per fi un punt i apart amb la manera que fins ara Convergència i Unió ha 

afrontat aquests temes. La mateixa Alcaldessa va sortir als mitjans de comunicació 

expressant això, cosa que nosaltres celebrem i desitgem que a més això sigui així 

d’ara endavant. Ens agradaria, però, també que tinguéssim el compromís de la resta 

de forces del Ple, perquè també a Sant Cugat estem compromesos amb la tolerància 

zero, i una prova d’això és el codi de conducta que avui hem aprovat. Tornem-nos 

doncs a plantejar la lleialtat de tots els que avui formem part d’aquest Ple, a més, 

amb el projecte polític al que representem i pel qual la ciutadania ens ha permès amb 

els seus vots tenir avui un acta de regidor o en el cas del Parlament, un acta de 

diputat i que no serveixi aquesta acta per escudar cap actitud vergonyant, no pròpia 

d’un representant polític.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Sólo la posición de voto 

por la seriedad con la que han planteado este tema ERC-MES y PDeCAT y porque 

de ellos no me cabe duda de la honestidad del redactado, el voto será favorable. 

 

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

Nosaltres dir que estem a favor de la moció, però entenem que el que no es pot fer és 

entendre que l’única forma d’arribar a una gestió pública sense corrupció és sempre 

que estiguin vostès al Govern i sempre que això sigui una República. És que 

l’argument és repetit i a més és lo primer que ha dit. I a més amb aquesta finalitat 

tampoc hi comptem amb vostès tampoc, o sigui, que precisament amb vostès no hi 

compten per aquesta futura República Catalana. Votarem a favor perquè entenem 

que els casos de corrupció se’ls ha de tractar d’una manera estricta. El nostre partit té 

una postura clara amb aquest aspecte. Nosaltres hem patit la corrupció en carn 

pròpia, és veritat que el Partit Popular hem tingut la corrupció, moltes vegades 

acusats injustament, perquè per a vostès tot és corrupció i només la fan altres partits. 

Entenem que en aquest cas el Sr. Gordó hauria de deixar l’acta de Diputat i més 

tenint en compte que ja no forma part del Grup pel qual estava representant, que és 

el PDeCAT, Junts pel Sí.  

 

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

Nosaltres també donarem suport a aquesta moció. A nosaltres el Sr. Gordó no ens 

agradava mai, diguéssim, ja no ens agradava abans i per això no compartiríem mai 

partit ni candidatura política amb ell. Nosaltres no som tant de dretes com ell, ni 

barregem les nostres creences religioses, si és que en tenim, amb la política, però és 

que això no és una qüestió de gustos i crec que del que avui estem parlant és de 
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corrupció, d’ètica i d’ètica política i personal. En Germà Gordó que va ser Gerent de 

Convergència entre 2004 i 2010, i el seu nom ha aparegut en el cas del 3%, és l’antic 

home de confiança d’Artur Mas i un presumpte corrupte. Diem presumpte perquè 

volem fer-ho curt, però si ho fem llarg, podríem passar molta vergonya aliena amb la 

trajectòria de Gordó, que no només està implicat en el Cas 3%, sinó també en el Cas 

Palau, el Cas ITV, etcètera. Però el que sí que hi ha d’impepinable és que la Fiscalia 

Anticorrupció creu que Germà Gordó figurava com a mediador o aconseguidor, 

juntament amb el Tresorer de Convergència, Andreu Viloca, per permetre l’accés a 

determinades empreses privades a licitacions públiques a canvi de comissions per 

Convergència i està clar que és que el 3% existeix i que no el va crear Déu, Nostre 

Senyor, sinó que hi havia més de dos i de tres persones que ho manegaven. O és 

que ara resultarà que ningú hi va participar? O que el partit beneficiari es va fundar 

sol i que ara aquest partit ja no existeix encara que hi veiem les mateixes cares que el 

formaven? Doncs no ens cola. I en definitiva, que aquest senyor el que ha de fer és 

tornar l’escó, perquè evidentment no és seu i que la Justícia ha de fer el seu procés.  

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Aun no 

compartiendo las premisas de la Sra. Ingla sobre la presentación de la moción, 

nosotros y haciendo acto de coherencia con lo que hemos aprobado hoy en este 

mismo Pleno votaremos a favor. Yo creo que no hay ninguno de los partidos que aquí 

estamos que no haya sufrido el transfuguismo de una u otra manera, y 

probablemente nosotros somos jóvenes, pero nadie nos descarta que algún día 

también tengamos algún caso de corrupción. Yo creo que no es cuestión de los 

partidos, es cuestión de las personas, y mucho, sobre todo, de cómo reaccionan los 

partidos a los casos de corrupción. Deberíamos también ser conscientes de que 

Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, cuando entró, hizo una serie de 

exigencias para evitar estos casos de corrupción, Esquerra Republicana los votó en 

contra. ¿De acuerdo? Hoy si Sr. Germà Gordó está en parte en el Parlament es 

gracias a que ustedes le dieron ese voto de confianza al PDeCAT ¿De acuerdo? No 

quiero seguir más allá de las consideraciones personales sobre el tema de la 

República, yo creo que no viene a lugar, pero bueno, votaremos a favor con las 

premisas arriba expuestas. 

 

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

nosaltres votarem a favor, evidentment. Pensem que hi ha dos temes aquí: un 

principal és la corrupció i en aquest debat de la presumpció d’innocència, és difícil 

amb un tema com la corrupció que alarma a la societat. Aleshores, de vegades dir 

que aquesta persona és una presumpta corrupta costa perquè hi ha percepció 

generalitzada de corrupció, hi ha corrupció sistèmica i aleshores costa dir-ho, però 

pensem que és un debat interessant perquè han passat coses, per exemple a 

Sabadell, per revengisme s’ha fet una denúncia que no té cap mena de base i se sap 

positivament que no té res a veure amb la corrupció, però és per simple revengisme i 

clar, si estàs imputat, encara que sigui per una falsa denúncia doncs ho has de 

deixar. En tot cas, en aquest cas del Sr. Germà Gordó creiem que hi ha molts indicis, 

però segueix sent presumpte, evidentment, i nosaltres estem una mica alarmats 

perquè, no sé, anava a dir en un país normal, no sé què és un país normal, però 

aquí hi ha una conversa amb l’antic President de la Generalitat, l’Artur Mas, en que 

parlen de facilitar coses, esmorzar en un lloc discret. I amb plena normalitat parlen de 

facilitar coses i “si ara tinc l’agenda, ara et truco, ara quedem i tot”. Vull dir que, no ha 

sortit aquesta persona que va ser President de la Generalitat a donar explicacions 

prop de dos mesos després em sembla una mica alarmant i no fa més que alimentar 

una mica la sospita de tot plegat. En tot cas, aquesta ha de ser la primera qüestió, 

nosaltres creiem que hi ha prou indicis com per a que aquesta persona hagi de 

dimitir, però a més ens trobem amb aquest problema legal dels regidors no adscrits. 
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Han parlat de transfuguisme un parell de persones, jo estic molt content que la gent 

doni suport a això, però crec que hem de predicar amb l’exemple. En aquest Ple 

tenim un trànsfuga allà al fons i abans que ho negui llegiré la definició de la 

Enciclopèdia Catalana: “persona elegida en les llistes d’un partit que no abandona el 

càrrec després de separar-se del partit, pel qual es presentava com a candidat”. I no 

només és legal sinó que se li fa la gara-gara, se li fan esmenes a les mocions, o sigui, 

se’l pren com un interlocutor vàlid. Avia’m si prediquem una mica més amb l’exemple, 

perquè això fa molt mal a la credibilitat de la política i em sembla molt bé demanar-

ho, nosaltres ho farem, però aquí estem fent com si no passés res i hi ha una 

persona que ha usurpat la voluntat popular. 

 

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

MUNICIPAL SOCIALISTA: Jo no sé si ho ha dit algú, però jo crec que aquesta 

moció el lloc de debatre no és aquest, perquè jo crec que debatre la demanda d’un 

efecte intern d’una coalició en el Parlament de Catalunya no és qüestió que s’hagi de 

debatre al Ple municipal. A més, jurídicament demanar la dimissió del Sr. Gordó 

doncs és com demanar la dimissió del senyor, bé, lo del Sr. Mora encara tenia cert 

sentit perquè formàvem part de la Federació de Municipis, és que aquí ja m’entendrà, 

el PSC de Sant Cugat que demani la dimissió del Sr. Gordó parlamentari de Junts 

pel Sí, al Parlament de Catalunya, bé, vostès sabran com allarguem el Ple, però a 

més, també tota la informació que tenim és a través de la premsa, és a dir, estem 

convertint potser aquest Ple en una mica una tertúlia de 13TV o del 324 que és del 

mateix estil, però de l’altra banda. Llavors, jo crec que el nostre partit no valorarà els 

aspectes aquests però hi ha un tema que és perillós i a més una frase textual que ha 

dit vostè, Sra. Ingla “la presumpció d’innocència no ha de ser un escut”. No, no, és 

que la presumpció d’innocència és una garantia, és una garantia i jo crec que no ens 

podem oblidar i fins que aquesta persona, com tots els partits ens hem posat d’acord, 

no faci com es diu això, la declaració oral o la vista oral, doncs no sé. Jo no el conec 

de res, conec el què ha fet a través dels diaris o el que diuen que ha fet a través dels 

diaris, a través de la premsa, a través de la televisió, però em sembla molt poc 

apropiada la seva dimissió. En tot cas, com que la demanem tots, inclús el partit amb 

el qual estem amb pacte de Govern també li demanaran, presumptament, li 

demanaran, doncs nosaltres no serem menys, però entenem que aquest tipus de 

discussió no hauria de passar pel Ple. És legítim, poden fer el que vulguin, però 

també podem expressar la nostra opinió. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En tot cas, des del grup del PDeCAT-

Demòcrates coincidim molt amb la visió que plantejava el regidor Pere Soler. o sigui, 

nosaltres creiem i considerem una garantia la presumpció d’innocència, això per 

començar, sabem de la preocupació que la ciutadania té arran dels casos de 

corrupció i, per tant, som absolutament sensibles i sabem que cal mesures exemplars 

en els casos de corrupció. Nosaltres avui el que farem és recolzar el que ha fet el 

nostre partit al Parlament de Catalunya, no farem res més i, per tant, el nostre partit al 

Parlament de Catalunya, el Grup de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya ha 

demanat aquest posicionament, però també els dic que no crec que sigui la funció 

del plenari municipal entrar en si una persona ens cau més bé o ens cau menys bé, 

no és un tema que ens agradi més o menys. Crec que hem de ser molt més 

objectius i molt més rigorosos i regir-nos, precisament, per les normatives que tenim 

aprovades, que en definitiva són normatives que són garantia de la llibertat també de 

les persones. En qualsevol cas, doncs evidentment donem suport al que ha fet Junts 

pel Sí al Parlament de Catalunya.  

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC (PER AL·LUSIONS): 

Beethoven decía una frase que decía “sólo hay que romper el silencio cuando lo vas 
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a mejorar”. En este caso, duele mucho escuchar el ruido. ¿Por qué apoyo la moción? 

Porque yo creo que ni Esquerra Republicana ni PDeCAT tienen políticas 

“robespierranas”. Yo creo que ustedes no andan cortando cabezas de la gente, no 

andan ejecutando políticos porque me mire mal, porque no entiende mi forma de 

actuar o porque no son como yo. Yo creo no lo han hecho y eso es una de las cosas 

que me lleva a votar a favor de la moción, me lo pensé mucho también. Atacarme a 

mí es justificarse. Yo soy un efecto, no soy una causa y la foto la estamos viendo.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

(La present moció fou aprovada per assentiment dels 24 membres 

electius presents). 

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

32.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Permeti’m que en primer lloc faci jo un prec o 

una exposició. Bé, avui és el darrer plenari que assisteix el nostre Interventor, 

l’Interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat, el Francesc Carulla. Són molts anys de 

servei a l’organització i, per tant, el que voldríem és desitjar-te, Francesc, un molt bon 

projecte de futur, que sabem que el tens i que el gaudiràs, volem agrair-te tota la 

feina que has fet al llarg de tots aquests anys, nosaltres ens hem sentit ben 

acompanyats, des de la rigorositat, des de la revisió dels processos, des de també la 

crítica, però sempre d’una manera molt constructiva i amb lleialtat a la Institució. Crec 

que has estat una persona assequible per a tots els grups municipals, per a tots els 

partits polítics i no només crec que t’has guanyat l’estima de tots, sinó també jo 

demanaria per tu un fort aplaudiment.  

 

. INTERVENTOR MUNICIPAL: Només dir-vos una cosa, que rebreu un mail, 

que és obligatori de tots els treballadors de la casa, hi ha una cosa que es diu el 

portal del treballador, que se us convoca i se us convida el dijous 6 de juliol, a les 14 

hores, a un vermut-comiat. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, avui pels qui ens hem fixat, no sé si tots 

heu tingut l’oportunitat, ens hem fixat que han vingut les netes i el fill del Francesc, un 

moment a veure aquest darrer Ple i crec que és un gest que indica molt com ha estat 

el nostre Interventor al llarg d’aquests anys, una persona familiar, vinculada a la 

ciutat, molt propera i que el pots trobar pel carrer en bicicleta. Francesc, nosaltres 

volem obsequiar-te amb un record, és un punt de llibre, de part de tota la Corporació 

en record d’aquests anys que has estat al servei. 

 

. INTERVENTOR MUNICIPAL: Molt bé, moltes gràcies. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Molt bé, ara precs i preguntes. Sr. Ciprián, té la 

paraula. 

 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Jo tinc 

dues preguntes: 

 

CRITERIS RECONEIXEMENT ÈXITS ESPORTIUS: Una és per al Sr. Eloi Rovira, 

quins són els criteris de reconeixement dels èxits esportius dels equips de la ciutat? 

L’altre dia va haver un acte aquí al Ple de l’Ajuntament on van rebre, em sembla, a 

les jugadores de l’equip de vòlei de la ciutat, on per cert, no vam ser convidats, i 
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voldríem saber quins són aquests criteris per a reconèixer en el Ple municipal, en el 

Ple de l’Ajuntament, els èxits dels nostres equips a les lligues de vòlei, de futbol, el 

que sigui.  

 

MANCA DIFUSIÓ ACTIVITAT REGIDORS OPOSICIÓ PER PART DEL SERVEI DE 

PREMSA AJUNTAMENT: Faig la segona i ja està: i després voldria demanar 

informació perquè recentment s’ha fet una mena d’entrevistes a tots els portaveus en 

el Cugat.cat i el nostre servei de premsa de l’Ajuntament només ha retuitejat les 

entrevistes dels representants de l’equip de govern i no de la resta de portaveus. 

Agraïm l’entrevista per part de Cugat.cat, mostrant transversalitat i transparència, 

però creiem que també el nostre equip de premsa de l’Ajuntament hauria de prendre 

nota de com treballa Cugat.cat.  

 

. REGIDOR D’ESPORTS I JOVENTUT, SR. ELOI ROVIRA (RESPOSTA):  

 

CRITERIS RECONEIXEMENT ÈXITS ESPORTIUS: Bé, breument. Primer, un 

aclariment que crec que ha sigut un error d’expressió, perquè el reconeixement no el 

fa el Ple, sinó que es fa a la Sala de Plens, o sigui, no és un reconeixement que passi 

pel Ple. I el criteri no hi ha un criteri, el que passa és que les entitats normalment a 

final de temporada sol·liciten ells de voluntat pròpia fer una recepció per part de 

l’Alcaldia, per posar en valor o mostrar a la ciutadania amb el reconeixement per part 

de l’Alcaldessa d’aquells èxits esportius que han tingut. Llavors, tots aquells clubs 

que fan aquesta petició, nosaltres mirem d’atendre’ls també amb la capacitat de 

gestió que tenim de l’agenda. 

 

. TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I 

GOVERN OBERT, SRA. JOANA BARBANY (RESPOSTA):  

 

MANCA DIFUSIÓ ACTIVITAT REGIDORS OPOSICIÓ PER PART DEL SERVEI DE 

PREMSA AJUNTAMENT: No ho he seguit al dia. Ho mirarem amb Premsa i 

Comunicació i li diré a la Informativa, perquè no ho he seguit. 

 

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

DE Cs: Son dos preguntas.  

 

LOCAL TAULA DE MALALTIES NEUROLÒGIQUES: La primera es sobre la 

adjudicación en presupuestos participativos de un local a la Taula de Malalties 

Neurológiques y entonces estábamos pendientes de saber si había un local porque 

realmente la Asociación de Parkinson en concreto se había dirigido a nosotros que el 

de Volpelleres les resultaba muy lejano.  

 

APLICACIÓ WEB ULLS DE LA CIUTAT: Y la segunda es si funciona la aplicación 

de la Web municipal de los Ojos de la Ciudad.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs li contestarem a la Informativa 

corresponent.  

 

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

EUiA: A veure, més que una pregunta és un prec.  

 

ESTAT RIERES MIRA-SOL: Jo voldria, si a la màxima celeritat possible, quan fos 

possible, en una Comissió Informativa adient, se’ns pogués informar de com estava el 

tema de les rieres de Mira-sol. Una la de Can Xoriguer que va quedar així una mica 

pendent. Nosaltres vam retirar la moció, tot entenent que es faria un estudi sobre com 
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arranjar-la; i la de Can Cabassa, que suposadament no té un pla d’arranjament però 

que ens agradaria si ens poguessin donar més detalls de totes dues.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Així ho farem.  

 

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

 

APLICACIÓ ÍNDEX PREUS DEL LLOGUER: Sí. M’ha semblat entendre en el torn 

d’audiència pública que hem començat a treballar amb l’aplicació de l’Índex de Preus 

del lloguer a la ciutat. Ho celebrem. Però han començat a pensar ja com faran les 

bonificacions ha dit l’Alcaldessa? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  

 

APLICACIÓ ÍNDEX PREUS DEL LLOGUER: Sí, clar. 

 

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

(RÈPLICA):  

 

APLICACIÓ ÍNDEX PREUS DEL LLOGUER: Ho celebrem. Sobretot perquè hi ha 

una moció al Ple que es comprometia a fer-ho abans de l’estiu, però també es 

comprometia a fer-ho amb els grups del Consistori. Llavors ens agradaria saber si ho 

pensen fer a la propera Informativa o com anirà això? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (CONTRARÈPLICA):  

 

APLICACIÓ ÍNDEX PREUS DEL LLOGUER: Tan aviat com l’Índex es publiqui, 

nosaltres podrem començar a treballar-hi. 

 

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

(RÈPLICA):  

 

APLICACIÓ ÍNDEX PREUS DEL LLOGUER: Val. El que passa és que a la moció es 

van comprometre a començar a treballar abans, per a que quan es publiqués poder-

ho aplicar. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Val.  

 

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

Són dues preguntes, una per la Sra. Fortuny, en relació a la Festa Major Alternativa. 

 

CANVI UBICACIÓ FESTA MAJOR ALTERNATIVA: Li vam preguntar a la Comissió 

Informativa sobre si havien considerat el canvi de la Festa Major Alternativa a un altre 

lloc, donades les queixes de molts veïns que viuen a la zona. Aquestes queixes s’han 

reproduït després d’aquell dia, inclús i, per tant, nosaltres insistim. No hi ha cap 

canvi? Es farà en el mateix lloc, tenint en compte que perjudicarà als veïns? Per l’any 

que ve pensen canviar-ho ja directament?  

 

PLAGA PAPARRES PARC DE LA POLLANCREDA: I la segona pregunta és pel Sr. 

Puigdomènech, en relació a queixes que hi ha hagut de veïns per una possible plaga 

de paparres al Parc de la Pollancreda i li volia preguntar si té coneixement de que hi 

ha hagut aquesta plaga. 
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. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY (RESPOSTA):  

 

CANVI UBICACIÓ FESTA MAJOR ALTERNATIVA: Sr. Benejam, la Festa Major 

provoca mal de caps, molèsties..., entenem que és Festa Major, de soroll a molts 

veïns, no només als que estan al costat de la Festa Major Alternativa, per tant, 

nosaltres cada any avaluem de manera molt curosa, conjuntament amb la Taula de 

Programació, la ubicació dels espais, demanem comprensió amb el benentès de que 

són aquest any 5 dies, l’any passat eren 6 aquest 5, l’any vinent seran 4, demanem 

comprensió perquè és Festa Major, evidentment tant en la Festa Alternativa com amb 

la resta de festes, nosaltres com Ajuntament farem el seguiment que toca per a que 

tot passi de la manera més cordial possible, però entenem que és Festa Major i cada 

any ens plantegem possibles noves ubicacions. No descarto que l’any vinent la Festa 

Major Alternativa estigui en una altre lloc, però ara tampoc li puc assegurar. El que sí 

que li puc assegurar és que enguany serà allà i que farem el mateix seguiment que 

fem a tota la resta de la ciutat. 

 

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

 

PLAGA PANEROLES PARC DE LA POLLANCREDA: Bé, pel que fa a paneroles, 

m’ha dit vostè, doncs cada vegada que hi ha una plaga evidentment els nostres 

serveis tècnics immediatament la sufoquen i tal, no m’han comunicat, normalment 

aquestes coses es comuniquen més a posteriori, ja me n’assabentaré i li passaré la 

informació. D’acord? 

 

. REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC:  

 

SENYALITZACIÓ CAN BARATA: Bueno, un poco la pregunta recurrente es hace 

unos tres meses el tema de si podemos algún momento sentarnos a hablar sobre los 

letreros de Can Barata, que anuncian, que guían esos letreros hacia Can Barata y 

después también el tema de los vecinos me están diciendo que hay un colapso 

demasiado fuerte en las mañanas a las horas punta porque les hace falta un 

semáforo, un semáforo inteligente y pueden estar retenidos hasta media hora, por lo 

que me han dicho. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies. Doncs recollim la proposta. Sra. Ingla 

vostè ha formulat per escrit, li donem resposta doncs.  

 

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

que la resta ho sàpiga? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, ja està. No, li donen resposta. Endavant, 

Sra. Paraira. 

 

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

Que digui la pregunta, perquè sinó no... 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Jo crec que amb la resposta se sabrà la 

pregunta. Dic jo. Endavant. 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA (RESPOSTA):  
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COST ENJARDINAMENT ROTONDES PROJECTE VILES FLORIDES: La Sra. 

Ingla va preguntar sobre el tema de l’enjardinament de les rotondes que hem estat 

fent a la ciutat. Concretament preguntava quin era el cost de la rotonda del Chic, quin 

havia estat el cost, i quin havia sigut el cost de les altres, que deia vostè en el conjunt 

del marc del projecte de Viles Florides. Llavors, aprofito per explicar que el projecte de 

Viles Florides, que és un projecte on no només es valoren les flors de les ciutats, és 

un projecte que suposo que coneixen perquè hi ha més de 100 municipis que en 

formen part, doncs és una mica un projecte de reconeixement a l’entorn, a la cura per 

temes de sostenibilitat, etcètera. Nosaltres, fer-te d’aquesta associació val 240 euros, 

no ho havia preguntat però per si a algú l’interessa, val 240 euros. Llavors, nosaltres 

des de Parcs i Jardins, que saben que tenim un pressupost de manteniment 

important a la ciutat, que tenim per una banda tot el manteniment de les diferents 

zones d’enjardinament, que tenim concessionat, no m’allargo, també tenim una 

partida dintre del pressupost ordinari de 200.000 euros, aproximadament, no arriba, 

que destinem a la millora de l’entorn de parcs, condicionaments, si fa falta una 

plantació d’arbustives que tinguem, de flors, del que vulguem, és manteniment 

ordinari. Dintre d’aquesta partida de manteniment d’ordinari que tenim 

aproximadament com deia no arriba a 200.000 euros però casi, ens hem gastat en la 

rotonda del Chic, que el que hem fet és que vam pensar com equip de Govern que 

estava bé posar una mica de color a la ciutat, que amb flors o sense flors podíem 

estar dintre del projecte de viles florides, però sí que com que hi entraven i ens venien 

a avaluar doncs també vam pensar que era maco fer-ho coincidir tot alhora i la veritat 

també tinc que dir que hem rebut moltes felicitacions, cosa que no em passa mai a la 

meva àrea, també li tinc que dir, és veritat, ho tinc que dir, doncs ens hem gastat 

dintre del pressupost ordinari que nosaltres podem destinar a millorar, ens hem 

gastat a la rotonda del Chic exactament 16.112 euros, que són 700 m2 d’actuació, 

dels 1.557 m2 que té la rotonda del Chic; i hem actuat en 22 rotondes més, que hem 

actuat sobre 1.173 m2 dels 23.064 m2 que tenen la resta de les rotondes i ens hem 

gastat 45.000 euros. Dir que aquests diners ens els gastem cada any en pressupost 

ordinari en millora. En aquest cas, hem fet les rotondes, altres anys hem fet parcs, 

zones verdes, etcètera.  

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ha preguntat, I li hem contestat per escrit. 

 

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

Bé, un moment. Primer, vull fer una altra pregunta. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No pot fer-ho. 

 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: No 

puc fer una altra pregunta? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No. 

 

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

Quantes n’he fet? 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Dues. 

 

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

he fet dues? 

 

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

va! Dues en la mateixa? 

 

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

CIUTADANA, SRA. CRISTINA PARAIRA: Primera pregunta: quin ha estat el cost de 

la reforma de la rotonda del Chic? Segona pregunta: quina despesa... 

 

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

Bé, miri, deu ser que és molt tard i ho porten malament, però respecte al tema de les 

flors, només dir-li, estan totes mortes les de la rotonda del Chic, perquè amb aquesta 

calorada. Ho dic perquè no cal que les vagin a canviar, perquè estan totes mortes. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: El manteniment de la ciutat és per això, per a 

mantenir les flors i fer-ho bonic. Sr. Villaseñor? Sr. Bea? Sra. Gibert? 

 

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

PC: Nosaltres... 

 

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

MES: Home sí! He engegat. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No ha engegat. No, escolta! 

 

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

MES: I tant que he engegat! Si no ens vols donar veu, no ens donis. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ja li donaré la paraula. Doncs, escolti, ja parlarà 

al proper Ple. Sra. Gibert, té la paraula. 

 

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

PC:  

  

MAL ESTAT RIERA POLÍGON CAN SANT JOAN: Bé, jo parlo i sinó que acabi ell. 

Ho ha comentat la gent que ha vingut amb el tema de Volpelleres, la riera que 

travessa Volpelleres, que ve del Polígon de Can Sant Joan i que pel que ens van 

comentar no es troba connectada al clavegueram. És cert això? Nosaltres vam anar a 

veure-la i feia una pudor insuportable i a nivell higiènic bastant fastigoset el tema. 

Llavors, no cal que ens ho contestin ara, perquè entenc que és complex i demès, 

però que si el polígon Can Sant Joan no està connectat a clavegueram, com és? És 

com sorpresiu el tema.  

 

QUEIXA DISTRIBUCIÓ TEMPS INTERVENCIONS EN EL PLE MEMBRES GRUPS 

OPOSICIÓ: Llavors un prec, això sí, Sra. Paraira, ja a la Informativa ens ho explica, el 

tema del prec, penso que avui fem autocrítica amb els temes dels temps i demès, 

però crec que la gestió del temps avui no ha sigut gens justa ni neutral en aquest 

sentit. Val. Només ho volia dir, perquè penso que ja fa uns quants, com que hi ha 

una certa laxitud que quan es donen depèn de quines explicacions doncs es deixa 

que sigui molta estona i quan es fan intervencions polítiques es cenyeix a pocs 

minuts i és complex per a nosaltres també i nosaltres intentem rebaixar moltíssim. 

Llavors, jo emplaço la reflexió al conjunt dels regidors, intentem rebaixar els temps 

d’intervenció, però també que el control del temps sigui igual per a tothom. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (RESPOSTA):  
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QUEIXA DISTRIBUCIÓ TEMPS INTERVENCIONS EN EL PLE MEMBRES GRUPS 

OPOSICIÓ: Estem d’acord. Jo li accepto i sí que no he limitat el temps a cap dels 

regidors en les argumentacions polítiques, en tot cas, a la rèplica quan passaven més 

de 2 minuts a la rèplica deia que havíem d’anar acabant i és veritat que avui ens hem 

allargat en els temes de Ple i en els temes de contingut urbanístic, però en qualsevol 

cas, miraré de fer-ho millor, no m’incomoda per res aquest comentari. Sr. Villaseñor? 

 

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

MES: Un prec i un prec.  

 

MANCA COMUNICACIÓ ACTES A GRUPS OPOSICIÓ: El primer seria en referència 

i continuant una mica amb la pregunta que feia el company de Ciutadans, en 

referència a les activitats que realitzen diferents entitats, moltes d’elles des de l’àmbit 

de l’esport, però altres des d’altres àmbits, que molt sovint els grups de l’oposició ens 

assabentem quan veiem el twit de premsa o el dels mitjans locals sobre assistència a 

tal acte o a tal altre. Molt sovint i no és la primera vegada que en parlem, molt sovint 

ens diuen, no és que ja hem enviat la invitació a l’Ajuntament i perquè no heu vingut? 

I clar, no hem vingut perquè no tenim la capacitat de predir el futur i, per tant, el que 

sí que els volíem reiterar perquè no és la primera vegada, és que hi hagi un protocol 

sobre aquestes situacions. Està passant molt sovint en moltes activitats, la setmana 

passada va passar amb un tema d’esports, d’hoquei, que és igual, potser els 

companys d’hoquei no ens volen convidar, però jo estic segur que sí i, per tant, el 

que sí que els demanem és que resolem aquesta situació, perquè se suposa que 

tots som representants d’aquesta ciutat i tots som Ajuntament. Aquest és un prec, no 

cal que responguin, en tot cas. 

 

COMIAT I AGRAÏMENT INTERVENTOR MUNICIPAL: I el segon i canviant una 

mica la cara, després d’aquestes circumstàncies, després de 10 anys no podíem 

deixar de fer unes paraules per l’Interventor, encara que siguin petites. El Sr. 

Interventor, normalment quan estem pel carrer, dit d’una altra manera, l’adjectiu és un  

altre, que no el direm perquè queda en Acta, diguem, simplement et volem dir des 

del nostre grup que ha estat un honor i des del punt de vista personal, després de 10 

anys, haver compartit aquest espai amb tu, perquè aquestes coses a vegades no es 

diuen i cal dir-les i diguem-ne que donem suport també a totes les paraules de 

l’Alcaldessa en aquest sentit, hem après molt, et copiaré algun dels informes, si no et 

sap greu, d’Intervenció, però també hi ha altres circumstàncies que crec que també 

s’han de fer, que és la bona relació que hem pogut tenir amb tu. Sempre has estat 

per quan teníem algun dubte, sobretot al principi, quan un entra en aquesta cas, i 

estic segur que deixes una bona empremta, com a mínim en nosaltres, i a mi molt 

bona. Moltes gràcies per tot i gràcies per la feina. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Doncs moltes gràcies. S’aixeca la sessió i bona 

Festa Major, ens veurem ben aviat tots plegats.  

 

Conclòs l’anterior i essent les 22:11 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 

i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 


