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Plc General MetropoijtE és una piaça cada 	 O m2
tot ci nou planejament i en el projecte que
aprovat abans surt una placa cada 33 m2 arnb
aparcament soterrat, cosa que miliora
substancialment l'estàndar i per tant tot el
problerna que teniin en aquests moments d'aparcament,
de zones d ' activitats econômiques, queda bastant
resoit, i aqul haurem de ser capaços al final, ja
farem l'estudj co rresponent, I amb aixO estarjem
d'acord, en que tota la necessitat que origina
aquest centre dc negocis tingui i'aparcament
lOgicament soterrat en ci mateix edifici.

Vats a favor:	 14 (CiU, PP i IC-V)
Vats en contra: 0
.Abstencjons:	 9 (PSC i ERC)

Condos lTanterior I essent les 17.58 hores, la
Presidènc j a aixeca ia sessió en ci hoc I data ci
principi indicats, de tot el quai con a Secretarj
General, certifjco.

Srs. Assjstents: 

Prsjdèncja: 
En LL. RECODER I MIRALLES

Tts. dTAlcalde: 
Na B. RODRIGUEZ I CALLAO
En J. RECASENS I GUINOT
Na H. CONESA I PAGES
En J.M. GARCIA HUESCA
En J. CARBO I SERIANA

gidors: 
En P. D'OSSo I MATHEU
Na A. PONSA I ROCA
En J. FERRES I VALCARCE
En J. TtJBAU I GRAU
Na M. SUBIRA I ROCA
En J. MENENDEZ I PABLO

Al SalO de
Sessions de ha Casa de
la Vila de Sant Cugat
del Vallés, esserit les
dinou hores i quatre
minuts del dia disset
de juny de dos mu
dos,	 es reunejx en
sessió	 ord jnàrja el
Pie Municipal sota la
Fresidèncja	 de
l'Ii • Jj-n. Sr. Liuls
Recoder I Mirafles, I
amb Uassistèncja dels
Regidors relacionats
al marge, aixI corn del
Secretari General i de
1 Interventor,	 havent
estat	 excusada
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I'abséncia del regidor
Sr. Gods.

M.
J.
S.
M.
P.
R.
i-i.
J.
A.
J-
E.
S.

El	 desplegament
de	 la	 sessió	 i

SANSA I CORRONS
CARRASCO I BLAS
GAUSA I GASCON
SES I MARTINEZ
CALSAMIGLIA I BLANCAFORT
PALACIO I LEON
SANCHEZ I SANCHEZ
TARRAG6 I GARCIAFONS
BERGUA I VALLS
BALADA I CANTERO
POMAR I PEREZ
BERTRAM I CLARAMUNT

adopció
es	 van

en	 els

correlativa
d acords,
produir
següents termes:

Secretari General: 
En J.M. RIGAU I CAIXES

Interventor: 
En F. CARULLA I GRATACOS

ALCALDIA-PRESIDNCIA: Volia excusar la
presència del Sr. Francesc Gods que em va
manifestar que per motius laborals no podia ser
avui aquI.

PLANTEJAfriENT tJRGENCIA MOCIÔ ERC
A FAVOR DEL POBLE PALESTi

Una segona questió que els hi volia plantejar
és que per part del grup d'Esquerra Republicana es
va plantejar a la Junta de Portantveus la inclusiO
d'un nou punt a l'Ordre del Dia que és la moció a
favor del poble palesti. No va haver-hi cap
objecció per part de la Junta de Portantveus perO
en tot cas hauriem de votar la seva inclusió a
l'Ordre del Dia i en cas afirmatiu es discutiria
corn la darrera de les mocions.

(L'apreciació de la urgència I el despatx
priori tan de la moció presentada pe]. grup
municipal d'ERC en suport del poble de Palestina,
és aprovada per assentiment dels 22 membres
electius presents del total de 25 que integren de
dret la Corporaciô municipal).

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Corn és preceptiu o costum sollicito
que quedi sobre la taula el punt relatiu a Coil
Favà-Can Vernet, concretament el punt niim. 9.
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ALCALDIA-PRESIDNCIA: En prenc not
pertoqui debatrem Ia procedència de la
sol licitud.

Els hi voidria inanifestar que hauran vist que
el punt mum. 1 habitual a totes ies Ordres del Dia
coin és l'aprovació de i'Acta del darrer Pie, en
aquest cas seria dels dos darrers plens, de
i'ordinari del mes de raaig i l'extraordinari del
mes de juny, doncs aquest punt no consta. Per part
de Secretaria General s'ha fet una nota en la qual
es manifesta ci motiu pci qual aquest punt no pot
ser inclôs dins de l'Ordre del Dia; en tot cas està
a disposició dels senyors regidors I les senyores
regidores ± serien tractades I aprovades Si s'escau
aquestes actes en ci proper Pie ordinari del mes de
juliol.

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: Voidriem retirar ci segon punt de l'Ordre del
Dia, que és ia nostra moció sobre ci Pacte Local.
He pariat arub ci Sr. Recasens i ho retirein perquè
creiem que podem arribar a acords i no hi ha
necessitat avui de discutir-ho.

NOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

REFOSA MOCIONS NUN. 1 I 3 CE L'ORDRE DEL CIA

1.- MOCI6 DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-V PER UNA
SOCIETAT DEMOCRATICA AMB DRETS SOCIALS I ECONOMICS 
PER A TOTHOM. 

3..- MOCIÔ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 
LA RE FORNA DEL GOVERN DEL PART IT POPULAR CONTRA EL
SISTEMLk CE PROTECCI PER DESOCUPACI6. 

ALCALDIA-PRESIDENCIA: No Se Si m'avanço perô
crec que ha estat presentada una ruoció conjunta que
refon aquesta primera amb ci punt tercer de l'Ordre
del Dia que és la rnoció del grup Sociaiista sobre
la reforina del govern del Partit Popular contra el
sistema de protecció per desocupació. Els hi dono
ia parauia directament per poder defensar la moció
conjunta.

- MOCIO CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS
INICIA TI VA PER CATALtJNYA VERDS I SOCIALISTA PER ONA
SOCIETAT DEMOCRATICA AMB DRETS SOCIALS ECONOMICS
PER A TOTHOM.



Espanya és ci pals europeu amb major taxa de
desocupació, i per contra, és un deis paisos que
dedica menys despesa a protecció social. Hi ha més
d'un miiiO sis-centes mu persones en atur
inscrites a I'INEM, perô només una mica més d'un
rniiiá cent mu cobren alguna prestaciá per
desocupació, o dit d'una altra manera, el 44% dels
aturats no reben cap prestació econàmica. Per altra
banda, dels que tenen el privilegi de rebre
prestacions, més de la meitat només té dret ci
subsidi; 55.000 pessetes al mes (330 euros). Aixô
suposa que després de pagar totes les prestacions
amb el quo s'ha recaptat de les cotitzacions dels
trebaliadors, hi ha un excedent de 600.000 milions
de pessetes (3.600 milions d'euros) que i'estat ha
dedicat en cia darrers anys a altrcs polltiques, o
a maquiliar ci deficit p(blic.

En aquest panorama, una reforma sensata consistiria
en articular mesures per aconseguir més i millor
treball, i en ampliar la protecció per desocupaciá.
Liuny d'aixà, ei govern vol aprovar una reforma que
retalia encara més cia drets dels trebaliadors i
trebailadores, tant peis que avui tenen feina com
pels qui estan aturats. En ci substrat ideolàgic
d'aquesta reforma esté la culpabilització de
l'aturat corn a subjecte sospitás, que prcfereix no
trebai.lar i cobrar ci subsidi per desocupació. Perà
ia realitat ens diu que dels expedients de
soiiicitud revisats per l'INEM nornés un 3%
presenten irreguiaritats, mentre que cia controls
reaiitzats a lea empreses per ia inspecció de
trebail han posat de manifest que ci 48% dels
contractes temporais sOn fraudulents.

Ens oposem a aqucsta reforma perquè és injusta,
perquè és ineficac i perquè no miliora ci treball
ni ci funcionament deis serveis publics d'ocupació.
limb ia reforma proposada per Aznar i ci seu govern:

• L'acomiadament serâ més fàcil i barat. Lea

mesures proposades retaiicn eis drets que avui
tenen reconeguts cia trebailadors en ci temps que
hi ha entre que sOn acorniadats i ci jutge
dictamina que és acomiadament improcedent, corn
sOn cia salaris d'aquest pen ode (saiaris de
tramitaciO), ies cotitzacions corresponents a
aquests salaris i ci propi temps respecte del
càmput a efectes d'accés a la prcstaciO per
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/desocupacja i a] cà]cul d'indemnjtza
acomiadament	 Pel contrari es benefjcjen els
empresaris perquè a més d'estaiijJesde
salon de tramjtaciO (estimat en 84.000 rniijon5
de pessetes anuals), guanyen en marge de maniobra
per acorniadar arbi tràrjajnent. I també es
beneficja ci govern, que s'estaivja ci pagarnent
dels salons de trarnitaciO que avui està obligat
a pagan quan ci termini supera els 60 dies.

• Es retaljen les prestacjons pr desocupacid i es
restringeix l'acces a i.es rnatei. Aixj elscontractes	 d'insencjd	 no donaran	 dret	 a
desocupacio; s'impedirà a molts desocupats
i'accés a] subsjdj a] computar la indernnjtzacjó
per acomiadarnent corn a renta i l'habitatge corn a
patrimoni; es negarà Ia proteccjô per desocupacjó
ais trebal]adors fixes discontinus; s'incrementa
de sis mesos a sis anys ci temps de treba]] a
i'estnanger per que els emigrants espanyols que
retornen a Espanyc tingujn dret a] subsidi; i es
canvia ci dret que acualrnent tenen e]s
desocupats de cobrar d'un so] cop la prestacjO
contnibutiva per auto-ocupacia, rnitjancant 10
seva participacia en cooperatives de treball
assocjat i socjetats ]aborals, passant a un
sisterna de bonificacjó de quotes a la Seguretat
Social que elirnina ci benefici a Ia inversió
inicia] que contempla Ia vigent mesura de foment
dci trebali.

• S'establejxen condjcjon5 més discrecjonals per a
les ofertes de trebaji. Els benefjcjanjs de
prestacions tenen obiigacj o d'acceptar les
ofertes de treba]] encara que no s'ajustin a Ia
seva professiá o s'hagin de despiaçar fins a 30
quilôrner encara que els contra ctes oferts
siguin temporals i/o a teraps parcial.

• S'utijjtzen les prestacjons per desocupacjá corn a
compensacjó de salari, a l'establir que es podrà
compatjbjljtzar ci cobraraent de prestacions
contrjbutjves i ci subsidj per desocupacid arab la
rea]itzaciá d'un trebail rernunerat, per aquelis
co] • lectjus que es deterraini en funciO de Ia seva
dificuitat d'inserciO en ci mercat labora],
mencionant als desocupats majors de 52 anys i ais
precept ons de eIs rentes actives d'insercjó



Aquesta	 mesura	 beneficiaré	 ciarament	 ala
ernpresari a.

El sisterna de pro tecció per desocupació deixa de
ser un dret i pot passar a contemplar-se corn una
concessiO administrativa, en funciá de l'actuació
de l'administració.

La reclistribució de la renta es fa més injusta.
Las ainpreses s'estaiviaran 84.000 milions de
pessetes en salaris de trarnitaciá, els
trebailadors ocupats seguiran sufragant la
prestació, as retallen lea prestacions, ala
excedents as destinaran a altres polltiques, i
i'estat deixaré de percebre anualment més de
500.000 milions de pessetes de lea rentes més
altes amb Ia reforma fiscal qua ha anunciat.

• Aznar trenca el diàleg social i incompleix el seu
comprornis d'abordar las reformes mitjancant a]
diàieg i Ia neqociació. Trenca ci pacte social
corn a valor essencial de la vida dernocràtica.

Per tot aixO, aquest PIe municipal ACORDA;

Dernanar qua a] Govern de l'Estat retiri la proposta
aprovada de la reforma de i'atur i qua iniciI una
nova negociaciá amb lea centrals sindicals.

TORN DE DEFENSA MOCI6 CONJUNTA

• REGIDOR SR. MENNDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Efectivament el grup d'IC-V i
Socialista -que yam constatar que les nostres tesis
en matèria de reforma laboral eren 1 son
coincidents- havlem presentat sengies mocions arnb
contingut molt similar i per raó de temps i
d'economia processal qua en diuen hem decidit
fondre-les, ham distribuLt la moció que finalment
presentem, que a més a més tenint en compte que hem
tingut coneixement qua ei grup de Convergéncia i
Unió as proposa presentar una moció alternativa hem
decidit que finalment aquesta refosa de la moció
d'Iniciativa i dais Socialistes acabi en un ünic
acord qua diu aixi: 'Demanar que ci Govern de l'Esiat retiri la
proposia apmvada de Ia refbrrna de I 'atur i que in/ciT una zova negociaclo
amb ies centrals sindicals", aqua st é s ci L ext ün i c del a
acords qua proposem.



C)

r

(En aquest moment, essent les l9,O8&ores
S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Carrasco)TT

Aquesta moció l'hem d'entendre en ci context del
debat sindical que s'ha prodult aquestes tres
setmanes i mesos i sobretot en el moment de
desencontre entre les centrals sindicals i ci
Govern d'Espanya, nosaltres tenim el convencjiflent
que en aquest moment en el nostre pals tenim Ia
sort de tenir unes centrals sindicais que han fet
de la seva feina dé representacjó dels treballadors
una feina de inoderació, de contenció, que han
tingut una actuació jo diria que intel-ligent i
iieial ainb les institucions de l'Estat I que quan
en	 un moment	 deterininat	 es	 trenquen	 les
negociacions entre els sindicats I ci govern ha de
ser, al nostre entendre, per una actitud
excessivament tancada i excessivainent arrogant del
govern central. Tenim la impressió que en els
darrers mesos també i'actitud del govern del Sr.
Aznar s'ha caracteritzat per una excessiva
arrogància, i si m'ho permeten també, amb cert
caire autoritari, I aixO ha portat al govern a
tenir un conjunt de discussions, de confrontacions
amb diversos sectors del pals; ci govern està avui
barallat amb els rectors universitaris, amb les
coInunitats autônomes per la Lid de la formació
professional, ainb les comunitats autOnomes per la
Llei de reforma educativa, amb els bisbes bascos,
arnb els sindicats, arab els ajuntaments per la Lid
del deficit 0, etc., etc., I ens sembla que aquesta
actitud d'arrogància, de prepoténcja del govern
espanyol no ajuda gens a crear un clima de diãleg
que és ci necessari perquè la reforma de ies
prestacjons per l'atur siguin assumides per tots
els sectors d'una forma pacifica. Eis proponents
consideren que la reforrna que ha posat sobre la
taula ci Govern espanyoi és una reforma regressiva,
és una reforma que cuipabiiitza els aturats de la
inanca de trebali, no neguem que hi hagi alguns
aspectes que convingui reformar de les prestacions
per l'atur, no ho neguem, i no neguem tampoc que
pugui haver casos en que algun petit collectiu
d'aturats fad un us indegut de les prestacions, de
la mateixa inanera que un petit coi'lectiu
d'empresaris fa un ñs indegut de les subvencions, I
un petit col • lectju de ciutadans I diutadanes fan
tarabé un mal us de les subvencions pübliques, peré
no ens sembla just cuipabiiitzar ci conjunt dels
aturats d'aquestes patologies, I per tant ens
sembla que la reforma proposada pci govern és una
reforma lesiva pci conjunt dels interessos ais



treballadors i per aquesta raO sollicitem que es
torni a reprendre la negociació ± de forma gairebé
similar a corn proposa la moció alternativa es
recomenci una nova negociació amb les centrals
sindicals, aquesta és la dernanda dels grups
d'Iniciativa-Verds i Partit dels Socialistes, que
esperem tingui el mateix sentit de votació que ha
tingut en el Congrés dels Diputats quan s'ha
discutit aquesta qüestió fa pocs dies, i per tant
demanem explicitament el suport del grup de
Convergència ± Unió a aquesta manifestació.

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: Nosaltres en principi estem perfectament d'acord
amb la posició del Sr. Menéndez. Corn Iniciativa
per Catalunya-Verds nosaltres entenem que en
aquests moments és sobretot convenient la retirada,
0 be Ia negociaciá, del Decret-Liei en la linia que
es va fer en l'ültim Pie del Congrés de Diputats, i
no afegiré res més. Solament dir que ha haqut una
utilització excessiva, per no dir antidemocràtica,
del procedirnent del Decret-Llei; entenern que en
aquests moments la negociació estava oberta i per
tant la utilització del Decret-Llei només és en
casos d'emergència i no ha estat aixi, i corn
Iniciativa per Catalunya-Verds estern d'acord en que
podem estar d'acord arnb el fons de la qUestió i per
tant retirem ci punt 2n., perO evidentment estem
també d'acord amb les mobiiitzaclons que han fet i
han proposat els sindicats per aquests dies i en
concret alftb la vaga general. En tot cas el que
nosaltres entenern és que el que és necessari des
d'aquest ajuntament és que exposem primer la
necessitat de la negociació; segon, la necessitat
que aquesta negociació repercuteixi a favor d'una
norinativa que no vagi en contra dels trebailadors i
per tant votarem favorabiement a la proposta que
hem fet.

MOCI6 ALTERNATIVA GRUP CiU

- MOCIO DEL GRUP DE CIU ALTERNATIVA A LES
PRE SEN TADES PER IC-V I PSC CON A PUNTS 1 I 3 DE
L 'ORDRE DEL DIA.

En relacid al Decret-Liej de Reforma del Sistema de
Protecciá per Desocupaciá, el Pie Municipal de
l'Ajuntament de Sant Cugat, acorda:

1.,- DE^'fANAR al govern, sindicats i patrons] un
esforç de diàleg per tal d'arribar a un acord sobre



cc
las questions de la reforms que han gen 	 it
niveil de discrepància

2.- INSTAR ci Govern de i'Estat a modificar is
propostia de reforms en els segtients aspectes:

• Incrementiant els recursos per a les poiitiques
actives i per ais serveis pblics d'ocupaciá, per
tal de fer possible el compromIs d'activitat i ci
tractaiuent personalitzat deis aturats peis que
aposta ci Decret-Llei.

• Evitant els perjudicis que es poden produir per
la supressiO dels salaris de tramitaciá.

• Garanitintque cap aturat es veurà pressionat per
l'INEM durant els primers mesos en que Cs troba
en atur.

• Objectivant els criteris que fan que una oferta
de trebail pugui considerar-se 'adequada".

• Mantenint la protecciá per atur dels treballadors
fixes - discontinus.

• Ampiiant lea bonifi ccci ons de is Seguretat Social
que facilitin is incorporacid de la done ci
mercat de treball.

• Manitenint ies condicions d'accés ci subsidi no
contributiu per desocupació.

• Millorant	 la	 protecció	 dels	 trebailadors
autônoms.

• Incorporant mesures addicionals d'inserció dels
discapacitats al mercat de trebail.

• Territorialitzant els recursos del FORCEM per
Coinunitats Autônomes.

TORN PRESENTACI6 MOCIQ ALTERNATIVA GRUP C±U

• REGIDOR SR. D'OSSO, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL
DE CiU: El grup municipal de Convergéncia I Unió
presenta una moció alternativa en la que básicament
demanem dos punts, un és que demanem un esforç de
dialeg i l'altre es que instem al Govern a



modificar el Decret-Llei de la reforraa en un seguit
de punts que s'anoraenen a la moció.

Estem davant d'una reforma laboral que cal, per
tant entenern que no cal retirar-la sinó modificar-
la, perâ és una reforma laboral que cal; perô
aquesta reforma laboral és de segona divisió
comparada auth la reforma laboral del PSOE de l'any
1992, aquest any el govern del PSOE va fer la
reforma més important i substancial des que
existeix ci subsidi, molt més traumàtica que la que
planteja ci Govern Popular, i la ye fer també
utiiitzant aquest procediment de la via legisiativa
i va provocar una vaga que en aquelis moments el PP
veia crab bons ulis. Tot i que hem dit que la
reforma és necessâria per corregir els punts que
hera esinentat a la moció i per tant no volem que es
retiri -corn dde- sinó que es modifiqui, entenern
que ci Govern dci PP no la bordat adequadament, ni
pels continguts ni per la forma. Creiern que el
diàleg ha de presidir qualsevol acció de govern
perO molt rnés en matéries tan sensibles corn és ci
non laboral; és necessari dons, tal corn expressem a
la mociO, restabiir ci diàleg amb els diferents
grups politics recuperant aixI la seva
representatjvjtat I consensuar aixj mateix ia
reforma auth els representants socials, per tots
aquests motius ci grup municipal de Convergència i
Unió no podem recolzar la rnoció presentada pci
Partit Socialista de Catalunya i Iniciativa per
Catalunya-Verds i hem presentat per aixO aquesta
mociO aiternatjya.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:
El nostre grup creu que el govern del Partit
Popular està desenvolupant una poiltica neolliberal
que suposa una situaciO de clar retrocés deis drets
laborals i socials I que s'estâ manifestant arab una
desregulacio del mercat laboral abaratint
l'acomiadament i emprant contractes escornbrarja i
desplegant les empreses de treball temporal. Arab
aquest decretás del govern del Partit Popular
s'aproven un conjunt de mesures per reforrnar el
sistema de proteccjO per desocupacia, ies quals
contenen importants retaliades dels drets dels
treballadors i les treballadores tant d'aquelis que
avui poden trebaliar corn deis qui en aquests
moments es troben a l'atur. En concret ci Partit
Popular voi	 irnpulsar	 les	 següents	 mesures,
facilitar i abaratir l'acorniadament, eliminar ci



salari de tramitacio per acomiadament, retalla
prestacions per desocupació ± iimitar-ne l'ac?
reduir ci temps de percepció de les prestacions,
amb aquesta reforma que a part que es injusta no
afavoreix l'ocupació ni el funcionament deis
serveis publics es trenca el diáleg social.

	

En definitiva,	 des d'Esquerra Republicana
manifestem ci nostre pie suport al plantejament
dels	 sindicats	 ja	 que	 aquestes	 mesures
constitueixen una agressió als drets deis
trebailadors i treballadores i signifiquen una
posiciá contrària a la defensa del marc català de
relacions laborals i sindicals. El Govern del PP ha
de retirar aquestes mesures i ha d'obrir una
neqociació per aconseguir la plena ocupació de
qualitat I amb drets, i que s'ampliI la protecció
per desocupaciô. Des d'Esquerra Republicana
manifestem ci nostre pie suport a la convocatôria
de vega general i convidem a participar a tothom de
forma activa contra aquesta nova agressió ais
trebailadors i treballadores. El nostre partit,
Esquerra Republicana, estem d'acord amb ci
contingut de la moció que plantegen tant Iniciativa
per Catalunya-Verds corn ci Partit Socialista perquè
creiem, corn aixi diu l'acord, que cal demanar al
Govern de l'Estat que retiri la proposta aprovada
de reforma de l'atur i que s'inicil un cop més o de
nou una negociació amb ies centrals sindicals, per
tant ci nostre grup donarâ suport a ia moció que
presenta Iniciativa i ei grup Socialista i votarem
en contra del que proposa i'equip de govern.

REGIDOR SR. TARRAG6, DEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR: En primer hoc haig de dir que ja saben
que jo no sOc masse partidari de discutir uns certs
tipus de coses que em sembla que per part dels
ajuntaments tenim poc a dir. El que discutim aqui
avui crec que s'ha discutit ja en d'altres indrets
± per conseguent no és ci hoc apropiat per poder-
ho fer. El que si vuil dir és que ja que s'han
presentat aquestes mocions hi ha algunes
inexactituds, I aquestes inexactituds les trobo
greus i per aixO les voidria aclarir, Si que haig
de dir que en la moció que ye presentar ci grup
d'Iniciativa per Catalunya-Verds hi havia una cosa
arnb la que si que estava d'acord quan deien que
l'increment de les remuneracions han d'estar
d'acord amb les productivitats que s'estan
obtenint, amb aixO estic compietament d'acord,
estic també d'acord quan diuen que hauriem de
ratificar ha defensa d'un model social europeu,



també hi estem d'acord, perô arab la resta de coses
no hi puc estar d'acord. Quant al Partit Socialista
en iLa seva moció deja alguna inexactitud corn per
exempts quan deia que hi ha un excedent de 600.000
milions de ptes., o sigui uns 3.600 milions d'euros
que l'Estat ha dedicat en els darrers ariys a altres
politiques o a maquillar ci deficit public; doncs
be, aixô és absolutament faiLs, aixI ho haig de dir,
ja que segons estableix la Llei de Seguretat Social
tots els ingressoS de la quota de l'atur que es
tenen d'utiiitzar en polItiques d'ocupació és
serapre prestacionS i subsidis, o sigui per
politiques actives de forrnació i foment de
l'ocupaciô, i per consequent aquest supervit és el
que estC finançant les politiques actives i per
tant permetent a milions d'espanyois que realment
surtin de i'atur i trobin feina.

Els hi vuliL recordar que i'ariy 1992 es van
haver de portar a l'TNEM 1 biiió i mig de pessetes
perquè iL'INEM estava en bancarrota i es van haver
de retallar dràsticament les prestacions de
subsidis, sense donar-se compte que qualsevol cosa
que es faci major aportació, que és ci que realment
s'estC demanant, per part de l'Estat a l'INEN, el
que representa es un increment d'impostos i per
tant creació de inenys coldocació. Els hi podem dir
que el mercat d'Espanya en els ulitims 6 anys ha
passat de tenir un nulmero d'ocupats, s'han creat
ilocs per valor de quasi 3,5 milions de persones, i
ci nulmero d'aturats s'ha redult en 1,7 milions i
aixô ens en dóna fe el fet que l'afiliació a la
Sequretat Social s'ha pujat en més de 3,6 milions
de persones, aixô ha. permés realment sanejar el
sistema passant d'una situació de deficit a una
situació de superàvit, i aixô ha permès crear un
fons de reserva com a garantia de futur perquè les
pensions avui puguin pujar i mantenir-Se taiL corn
les tenim.

(En aquests moments, essent les 19.23 hares,
s'incarpora a la sessió la regidora Sra. Sansa)

Eis hi voidria dir que aquesta reducció de
percentatge quant a aturats ha passat del 22% que
tenIem l'any 96 a l'll%, tant és aixI que
recordaran que fins i tot va haver un ministre que
ens va quasi obiigar ais que podiern fer-ho a que
ens paguéssim un pla de pensions perquC segons va
dir eli mateix ci tema estava en bancarrota i per
consegUent difIcilment cobrariem de la Seguretat
Social, i aquesta politica no és fruit de la
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casualitat sinó d'una encertada polltica\onônü
maigrat totes les dificultats que hi ha
aquests temps, aixô ens ha perrnès fer un creixement
dc tases quant a ilocs de treball que nosaltres
creiem que han sigut totalment superiors a totes
les que hem tingut al nostre entorn. També
rn'agradaria recordar unes quantes coses perquè
sembla que tot ci que fern des de Madrid el Partit
Popular, tot ho fern malament, doncs be, jo no més
vuli recordar ara pels que tenirn uns quants anys
que quan el Sr. Suárez era president del Govern
d'Espanya, el lider de l'oposició en un pariarnent
ii va dir una frase corn aquesta: wSr. Presidente a
rni me dana vergUenza ser Presidente de una nación
que tiene un rnillón y medio de parados", doncs be
cal recordar que aquest cap de l'oposició va ser
posteriorment durant 13 anys president del Govern
d'Espanya, i quan va acabar ci seu mandat al pals
no hi havia 1,5 milions de persones aturades, n'hi
havia 3.100.000, o sigui entre ci 22 o ci 23%.
Evidentment totes les previsions i pronôstics que
es van fer amen de la victoria del Partit Popular
van sen de la maxima ineficacia i de coses
desastroses, sobretot quan es va dir que estàvem
disposats a baixar els impostos, i ara es tornava a
fer per segona vegada, cal recordar-ho, aqul ii
voldnia recordar també aquella frase que algü de
l'oposició va dir no fa gaines mesos en aquest
hernicicle quan recordant les panaules del Sr. Fraga
Inibarne quan va dir "Esos chicos solo aciertan
cuando rectifican", doncs be, jo dinia que aixO ho
està confininant perquè efectivarnent el pals tenim
1,5 milions d'aturats I és molt curiOs també que
tenint tants aturats ens sigui impossible cobnir
200.000 peticions de llocs de treball, no hi ha
raanera de trobar-ios-hi ocupació, no hi ha manera
de complir-los perO tenim 1,5 rnilions d'aturats. Jo
crec que aqui hi ha un tema que el govern panla dc
crear ocupaciO, o sigui crear liocs de treball, i
en canvi l'oposiciO panla només de desocupats, jo
diria que aquest govern pretén obtenir, I aixi ens
yam coinprometre, l'objectiu per i'any 2010 de plena
ocupaciO, ja que aixl es va fer a la Cuinbre de
Lisboa i aixi es va ratificar a la Cumbre de
Barcelona; es parlava de gastar més en polItiques
actives, i jo nornés els hi vull recordar que des de
l'any 1996 es gastaven 1.700 inilions d'euros,
aquest any 2001 que hem acabat n'hern gastat 4.447,
i que per aquest any 2002 s'incrementarâ en un 5,7;
nosaltres entenem que la reforma consisteix
fonamentalinent en que el subsidi vagi destinat a
aquells trebaliadors que realment ci necessitin;



tot aixô ha vingut pel terna del subsidi agrari,
l'INEM jo dic que seguirà realitzant les mateixes
inversions que estava realitzant Andalusia
bàsicament i Extremadura, i es corregeixen aquells
elements que desincentivaven el treball I que
fomentaven el frau o la mala interpretació d'un
subsidi corn forma de vida ja estable per qui ho
percebia, totes les dades indiquen l'existència
d'abusos i suposen un perjudici per tots els
contribuents, jo en sóc un I no m'agrada pagar el
frau dels altres, el govern el que vol és que els
recursos vagin destinats a qui realment els
necessita, de tal manera que l'any 2000 va crear ci
programa de renda activa per totes aquelles
persones que tinguin especials dificultats per
trobar un iloc i no tenien dret a percebre les
prestacions per desocupació de la normativa
general, fins ci moment solament existia un subsidi
per desocupacio pels trebaliadors eventuals agraris
per Andalusia i Extremadura, en total n'havia
370.000, el que era conegut pel PER i després per
'a EMSA, ara es protegeix a tots els trebaliadors
teirnporais de tota Espanya i aquesta crec que és una
gran novetat que contempla aquest decret.

Avui al nostre pals hi ha 1,5 milions
d'aturats, és cert, jo m'atreviria a dir que a
Catalunya no n'hi ha d'aturats, repeteixo, jo
m'atreveixo a dir que a Catalunya no hi ha aturats,
una altra cosa és que estiguin desenvolupant la
feina que aquestes persones voldrien fer o si es
consideren ben remunerades 0 S es consideren ben
situades professionalment. Qui més qui menys dels
que estem aqul jo m'atreveixo a dir que coneixem
aigü que està cobrant el subsidi d'aturat i estâ
trebaliant fent els seus tripijocs, fins i tot
alguns se'n vanaglorien i aixO és un frau senyors;
el decret iluita contra aquest frau i diu ben clar
que qui tingui necessitat és qui realment ho ha de
cobrar.

Per acabar volia recordar que l'any 1992 quan
es van fer els famosos "decretazos" ailé hi havia
senyors, en aquest cas era ci Sr. Rodriguez
Zapatero, que va aprovar perfectament les reformes,
i les reformes eren retallar ailâ que precisament
les anteriors reformes dci PSOE havia fet, 0 sigui
passar un perIode minim per a tenir dret a la
protecció per l'atur es va ampliar de 6 mesos a 1
any, aixO que quedi ben clar, tamnbé es va reduir la
quantia de la prestacic5 del 80 al 70% de la base
reguladora i a partir del 6e mes al 60%, es va
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salari mInim interprofessional pels deso
sense fills. També els hi hauria de dir i recordar
que ci govern ha manifestat reiteradament la seva
intenció de negociar la reforma i aconseguir un
acord, la prova és que es va presentar un document
i es va invitar a que els interlocutors Socials
fessin les seves aportacions; els interlocutors
socials varen exigir la retirada immediata del
document, la qual cosa resuita molt contradjctorj
arrLb anteriors processos de negociacio en que es
dernanava la presentació d'un document de partida
base, l'actitud aixj manifestada pels interlocutors
socials sembla posar de manifest una falta de
predisposicio a negociar la reforma degut més a
criteris d'estrategja politica o de debat intern
més que ci contingut propi de la reforma prâpiament
dita, maigrat aixô jo entenc I desitjaria que totes
les decisions, i sobretot d'aquestes magnituds, es
poguessin prendre sempre per consens, perô hi ha
vegades que el manar comporta tenir aquestes preses
cle decisions.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MEJNICIPAL
SOCIALISTA: Jo la prirnera cosa que vull fer es
expressar als companys, col • legues, del Partit
Popular el rneu estorament per i'argumentacjo que ha
fet servir ci Sr. Tarragó ± eis hi pregaria que
posessin ci mateix émfasi, em conformo en que siqui
ci mateix, jo crec que hauria de ser major perô que
sigui ci mateix émfasi en perseguir els fraus que
es fan en ia iluita contra l'atur, en la percepció
del subsidj d'atur, I amb els empresaris que
utiljtzen diner negre, que defrauden la Seguretat
Social I que en canvi no tinc jo la impressió que
estiguin sent objecte d'una persecucio corn la que
vostè volen plantejar en els perceptors del
subsidi d'atur. Que hi hagi persones que no tenen
feina i que abusen del subsidi de l'atur, és
probable, perô jo no m'atrevejxo a generalitzar com
vostès fan, de ia mateixa manera que se que hi ha
empresaris que defrauden al fisc I que defrauden la
Seguretat Social i aixâ no em porta a considerar
que els empresaris siquin corn a coilectiu un
conjunt de defraudadors, i vostès estan
identificant perceptors del subsidi de l'atur en
tramposos del subsidi de l'atur, I aixô em sembia,
cregui'm, absolutament inacceptable, de tota manera
tampoc em sorprèn perquè vostés han mantingut
aquesta argurnentaclo auth la defensa de les seves
tesis que jo, iôgicament, no comparteixo, perô ci
que més em sorprén és l'actitud Sr. Recoder, Sr.



Recasens, del grup de Convergéncia I Unió; jo els
hi proposo transaccionar la moció, estarien vostès
disposats a transaccionar-la?, contesti'm després,
jo els hi proposo que la inoció que hem presentat
fent us del nostre dret coin d'Iniciativa per
Catalunya-Verds i del Partit dels Socialistes de
presentar una mociô que van vostés veure a la Junta
de Portaveus i que per tant tenia una certa
prelaciá en relació a altres documents que es
presenten al Pie, doncs jo els hi proposo modificar
els acords de la nostra inociá i tal corn vostés
diuen treure ia paraula "retirar", el verb "retiri"
per i'altre verb que vostès utiiitzen 'modifiqui",
fixi's que vostès demanen que continul el dileg,
que es rnodifiqui el Decret Llei; nosaitres demanem
que hi hagi una nova negociaciô, per tant que
segueixi el diàleg, i que es retiri el projecte;
crec que és el mateix perquè malarnent es pot
modificar si no es retira, perô estic disposat a
transaccionar amb vostés, Si vostès tenen voluntat
d'arribar a un acord amb nosaltres els hi proposem
modificar la nostra moció dient "Demanem que el
Govern de i'Estat modifiqui in proposta aprovada de
la reforma de l'atur", perô tinc la sensació que
vostès no volen arribar a un acord perquè no volen
entrar en contradicció amb el Partit Popular aqui a
Sant Cugat, i ho larnento perquè vostès en canvi en
el debat parlarnentari han coincidit amb nosaltres,
han coincidit en considerar que el Decret-Llei és
inacceptabie per la manera autoritària en que s'ha
presentat I per la manera una mica illegal Si em
permeten l'expressió, un Decret-Llei és una formula
excepcional que el Govern té a la seva disposiciO
quan s'aprecien situacions d'urgència, I aqui
i'ünica situaciO que hi ha hagut és que uns
sindicats han convocat una aturada general i in
reacciO autoritària del govern ha estat respondre
aimb un Decret-Liei que, tot sigui de pas, serà més
ütil per la convocatOria de la vaga que in prOpia
convocatOria dels sindicats, a vegades tinc la
sensació que qui està convocant in vaga sOn vostès
del Partit Popular amb les seves actituds
arrogants, vostès senyors de Convergència i UniO
coincideixen arnb nosaltres en considerar que pd
contingut i per in forma ci Decret no és
acceptable, doncs coincidirn tainbé amb la votació,
acceptem les seves propostes, modifiquem la nostra
resoluciO i aprovem una mociO conjunta. El que
vostès ens proposen és una mociO alternativa
simplement perqué les nostres mocions no prosperin
i aixO des del punt de vista de la forma -ja els hi
hem dit altres vegades- ens serabla del tot



inadequat i Si m'ho permeten també
nosaitres tenim ei dret de proposar el debat dThes
mocions en ei Pie i ei dret tarnbé de que es
substancji aquest debat, si vostès no estan d'acord
amb ia moció votin en contra perô no ens presentin
una mociO alternatjva per posar, corn he dit altres
vegades, i corn ii he dit a vostè Sr. Pecasens que
n'es ci responsabie dei departarnent de posar aigua
al vi de ies rnocions de i'oposjcj6.

REGIDOR SR. EALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: Jo voiia dir que quaisevol tema que preocupi a
la ciutadania de Sant Cugat és bo que ei discutjm o
que fern referenda o que prenguem una decisió en ci
nostre Pie, per tant qualsevol Lerna que preocupi a
la ciutadanja de Sant Cugat és discutible en aquest
Pie, aixà contestant ai Sr. Tarrago que en un
moment determinat diu que aquest tema no toca aqui;
I jo ii haig de dir que aquest tema toca perquè en
aquests moments és una preocupacjó dci nostre Pie.
Nosaltres hem sigut suficientment generosos, ho dic
perquè considerem que en ci moment que hem eliminat
un dels punt de la nostra rnoció, la que feic suport
a aqueiles accions que els sindicats han manifestat
que faran ci 20 de juny, o sigui ia vaga, perquè
considerem que ci terna principai no és ci resuitat
o ies conseqtiencies que hi ha hagut d'una djScuj6
mai feta, sobretot per part del govern central,
sino ci tema de fons que Cs tot ci tema de la
regulacie del trebail i de ies prestacions que hi
ha en aquest Estat, per tant retirant aixC deixCvern
el fons de i'assumpte -corn ha dit ci Sr. Menéndez-
en ia qtiestio del Decret aprovat pci Partit Popular
a Madrid, nosaltres enteneni que aquest Decret-LJej
es reserva constitucjonaiment a situacions
d'urgCncja i dexcepcionaijtat que no es donen en
aquest cas -corn deja ia nostra moció-, per tant
retirant-lo creiem que posem tota la dicussIó en
ci punt centrai que és ia necessitat de retrobar ci
diCieg, ci consens que deja ci Sr. Tarraqó en un
moment determinat I que no s'ha donat, i que no
s'ha donat potser per part de tothom perC entenem
que sobretot pci Govern amb ia redacció d'aquest
Decret-Llei, per tant creicru que no hi ha cap motiu
perquC eis grups de Convergència ± Unió, d'Esquerra
Republicana, ci Partit deis Socialistes de
Cataiunya, I Iniciativa per Catalunya donin suport
a aquesta moció, perquè en definitiva estC en là
mateixa linia del que va aprovar fa pocs dies al
Parlament de Madrid per totes les formacions
polltiques en ci sentit de retrobar ci diâleg,
retjrar o discutir ci Decret i, en definitiva, no



utilitzar uns procediments antidernocrétics en un
terna que podiem arribar a partir del consens, del
diàleq, deis diferents components socials de la
nostra societat, per tant en aquest sentit entenem
que la primera proposta, no dic l'ültima que ha dit
el Sr. MenéndeZ i amb la qual hi estic d'acord
també, perO que només retirar el punt segon era
assumibie per la major part d'aquest Pie, i
repeteixo, qualsevoi Lema que la ciutadania de Sent
Cuqat preocupi és un tema que es pot discutir i corn
a minim donar opinió en aquest Pie.

PEGIDOR SR. D'OSSO, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL

DE CiU: Corn diuen a les fires tinc pel nen i per
Ia nena", vull dir que és fantastic poder estar
situat al centre perqué ilavors en tenim per tots

dos.

Sr. Tarragó, jo crec que no es pot fer
demagogic i jo crec que hi ha hagut una part del
seu discurs que jo crec que pot arribar a ofendre
perquè sernbia que tots defrauden i aixO no és cert
i crec que en ci seu parlament ci Sr. Menéndez ho
ha rnatisat force be, a mi m'ha agradat
l'equanimitat en aquest teraa. Després hi ha haqut
una part que sembia que estigui encantat d'haver-se
conegut perquè és ciar, "España ye bien", aixO ja

ho entenem perO si España Va tan bien i en tota
aquesta muniO de dades que ens ha engeqat i amb
totes aquestes virtuts no entenc que no s'haqin
posat d'acord amb cap més grup politic ni arnb els
sindicats, és que si renunciéssim a prendre caviar
I jo no acabo d'entendre corn arnb tantes
exceldències no hem sigut capaços de trobar rnés
quOrum, més acord.

Sr. Menéndez, per qué no voten vostès a la
nostra?, i per qué Cs la nostra?, doncs miri, vosté
diu que la seva mociO té una prelació perquè la va
iliurar en la Junta de Portaveus, perO la veritat
Cs que la mociO definitiva jo l'he rebut en ci
moment en queestava aqui assegut, per tent si anern
en temes de formes diria que la de vostés ha
arribat una mica més tard que la nostra. La nostra
mociá, si tan semblant és a la de vostès, que és
cert, pensi que vostès la poden votar perquè
defineix mCs en qué diferirn, defineix mCs els
punts, no diem ni retiri ni modifiqui-la en
general, diem modifiqui aixO, aixO ± aixO, que Cs
ci que ens interessa; per tant jo crec que aqui hi
ha una cosa que tots sabem i que son les
niatemCtiques; és possible que si vostès no voten la



nostra no prosperarà cap de les dues, aix
tema que estic convencut que vostès arab la seva
experiència i capacitat de regidors d'aquest
ajuntament ja han calculat, per tant si realment
volen que tin endavant alguna mocio d'aquesta
indole, i els hi seinbla be que coincidim en molts
dels punts i nosaltres pensem que l'ünica
diferència és dir en quins punts concrets ho volern
modificar, per favor, votin la nostra mociO I en
aquest sentit al inenys hi haurâ alguna moció que
s'haurà aprovat.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:
Nosaltres voliem Inanifestar que les paraules del
Sr. Tarragó em semblaven una falta de respecte i
una actitud inacceptable quan ha dit que a
Catalunya no hi ha aturats I jo en concret li
demanaria que retires aquestes afirmacions que en
cap cas s'ajusten a la realitat I corn dic son una
falta de respecte I un insult cap els aturats que a
Catalunya estan buscant feina i no la troben, I auth
aixO no estern dient que no hi hagi aturats que no
busquin feina, perô el que si em sembla que està
clar és que hi ha aturats que busquen feina i no la
troben i em sernbla que les afirmacions que ha fet
el Sr. Tarragó son, corn dic, una manca de respecte
important i un insult cap aquestes persones.

REGIDOR SR. TARRAGó, DEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR: Lainento que les meves paraules hagin estat
tan mal tergiversades perô el que 51 és cert és que
jo que estic en el mOn empresarial ii he de dir que
quan busco personal per treballar no en trobo, I
aixO vagi vostè a qualsevol gremi, parli vostés arab
els senyors de l'hosteleria i veurâ que no tenen
cambrers, si vostè va a un taller veurà que li
falten torners, li falten electricistes, ii falten
pintors, ii falten ebanistes, li falta de tot, una
altra cosa és que em digui vostè és que aquests
senyors no ho poden fer, b, doncs jo ii aSseguro
que a Catalunya i ho torno a repetir, crec que la
tasa tècnica que hi ha d'aturats és molt baixa i
per consegent gairebé no es considera.

Sr. Menéndez, ii haig de dir que evidentrnent hi
ha mals empresaris ± aquests els rebutjo, jo soc un
gran defensor de l'empresa privada, de la
iniciativa privada i ho saben I ho he defensat
sempre perqué els admiro pel que representen
d'esforç i pel que contribueixen a crear riquesa al
pais. Evidentment parlo dels bons empresaris, els
mals empresaris els rebutjo, de la rnateixa rnanera



que he rebutjat a la gent que viuen d'aquest frau,
I repeteixo que tots en coneixem, no dic que tots
ho siguin, aixô no ho he dit, perô que hi ha una
gran part de frau al nostre pals d'Espanya, i fins
i tot a Catalunya tenim aquest frau, aixO si que ho
he dlt i ho repeteixo perquè aixi em consta. Vostè
tarabé ha parlat de que les coses es fan leqais o no
legais o una mica legals; doncs no estic d'acord,
les coses o son legals o sOn ildegais, aquest
Decret-Llei ens pot agradar o no perO segur que és
legal perquè sinó no veuria la hum.

Quant a les exceldències Sr. d'Ossô jo ja
entenc que per les persones I peis partits que no
estan totalment dins del Partit Popular no ho
puguin acceptar tot, ara be jo nones els hi vull
recordar varies coses, primer, que es va convocar i
en primer hoc voidria dir una cosa jo en tota la
meva exposició no he pariLat de la vaga, he parlat
del decret de modificació de prestacions socials
per tota la gent que estâ aturada, no he parlat mai
de vaga, ha vaga Cs una conseqtiència que aigü ha
tret a coiiaciO corn he dit abans i el que vuli dir
és que aquesta vaga es va convocar primer que es
presentés ci Decret, aixO és important tenir-ho en
compte, es va presentar ja abans, elLs interlocutors
socials es van aixecar 4 vegades de Ia taula i no
van presentar cap contraprestaciO o una proposta
que es pogués discutir, no en van presentar cap, es
van negar a seure, si a aixO vostès en diuen que és
una manca de diàleg social per part del Govern de
l'Estat doncs jo crec que no és aixi, ho dic
sincerament, i maigrat aixO ci que tarribé tenirn molt
char des del nostre partit es que s'ha de seguir
negociant, s'ha de seguir parlant i esperern que es
puquin rectificar aquestes coses, perO mai des de
la imposiciO perquè hi ha una cosa que és evident,
no crec que hi hagi cap govern d'un pals que vulgui
actuar en contra dels seus propis ciutadans.

Als senyors d'Esquerra Repubhicana els hi
voidria recordar que ci senyor diputat d'Esquerra
Republicana no va estar present a l'hora de la
votaciO i per consequent no va votar aquesta
proposta, I la resta de partits corn CoahiciOn
Canaria I Convergència i Unió es van abstenir i la
resta de parti-Ls certament van voter en contra.

M'agradaria que es pogués reconèixer que aqul
hi havia una predisposiciá interna quant a aquests
sindicats que per algun motiu intern realment
necessitaven fer una manifestaciC d'aquest ordre
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per donar forca I donar vida i donar constàn?
que els recursos deis quals elis viuen, perquè
viuen dels pressuposts de l'Estat, recordem que els
sindicats no viuen dels seus afiliats sinó dels
pressupostos que els hi aporta l'Estat. Jo el que
veig és que aquests senyors havien de donar mostra
de que ells tenen un poder, que han de dernostrar
que la seva situaciO és justificada.

REGIDOR SR. MENNDEz, DEL GRUP MUNICIpAL
SOCIALISTA: Aixô no és un Parlament I per tant
tampoc hem d'exaqerar la nostra funció perô em veig
obligat a contestar algunes questions que ha
plantejat el Sr. TarragO. Quan vostè parla d'aquest
problema que tenirn de no trobar operaris per
determinats oficis ± em vincula aquest fet -que és
cert- amb ci Reial Decret Llei que ha aprovat ci
Govern, no sé Si pensar que vostès son ingenus 0 Si
vostès estan fent una malicia deliberada, perqué és
evidentlssjm que a través d'un Decret Llei no es
resol aquest problema estructural actual de
l'economia espanyola, aixO no ho resol, i per tant
tendeixo a pensar que vostès estan utilitzant
aquest problema, que es cert, per justificar una
autOntica agressio ais treballadors d'aquest pals.
Vosté era qUestiona, corn jo mateix he dit amb la
boca rnenuda, si ia formula del Decret-Llei és legal
o no es legal, nosaltres considerem que és i1 legal
i espero que el Tribunal Constitucional ens doni la
raá, i perque considerera que és Ii' legal?, perqué
la fOrmula del Reial Decret-Llej és una formula
reservada a l'Executiu per casos d'urqència
inexcusable i no crec que es puqui apreciar cap raó
d'urgèncja, res impedeix que ci govern aprovi un
projecte de llei i ci trarniti al Congrés de
Diputats sense haver d'utiljtzar la fOrmula
excepcional del Reial Decret Lid, la Coristitucjó
ho diu molt clarament, ci Reial Decret Lid és una
formula excepcional i s'han d'apreciar raons
d'urgencia i extrema necessitat.

Sr. Pasqual d'OssO, Sr. Aicalde, estan vostés
disposats a transaccionar ci text de la rnociO?,
perquO aqui hi ha un qUestió que s'està deteriorant
i és l'üs de la Junta de Portaveus, vostes a la
Junta de Portaveus Sr. Alcalde tenien dues mocions,
una d'Inicjativa i una dels Socialistes, en la
mateixa Junta de Portaveus yam anunciar que
Socialistes I Iniciativa ens posarIem d'acord, per
què vostès no van dir que estaven disposats a fer
una altra inociO?, per què vostès no ens van
plantejar la possibilitat de transaccionar-la?, és



més, els hi faig ara, formaiment, una proposta que
és suspendre el Pie dos minuts per transaccionar-la
i a més a més els hi proposo la manera de
transaccionar-la, jo els hi suggereixo que agafant
Integrament ia seva rnoció arab eis tres primers
parãgrafs de la nostra moció fern una moció
conjunta, miri si es senzill, els tres primers
paràgrafs de la nostra exposició de motius arab la
seva mociô completa i presentem una moció conjunta
Iniciativa-Verds, Convergència i Unió, PSO i la
resta de grups que s'hi vulguin sumar, i ei Sr.
Pasqual d'Ossó em pregunta: per què vostés no voten
la nostra?, doncs miri, al final és per una qUestió
de dignitat Sr. d'Ossó, perquè vostès estan
utilitzant la tècnica de la rnoció alternativa
sistemàticament corn una manera d'evitar que es
discuteixin les mocions que presenta l'oposició en
ci Pie, ja els hi he dit altres vegades, ern sembia
-Si m'ho permet- immoral, perquè vostès el que fan
d'aquesta manera és irapedir que es puguin discutir
les nostres mocions, nosaitres no podem discutir la
moció que hem presentat, ens obliguen a discutir la
moció alternative que vostés presenten, no dic que
aixô sigui irregular perquè ei ROM ho permeL peró
vostés estan fent un iis abusiu d'aquest instrument
i vostès haurien d'utilitzar la Junta de Portaveus,
que per aixô és, per transaccionar les mocions, per
tant Sr. Alcalde, ho reitero, els proposo
transaccionar la moció en els termes que acabo de
dir.

ALCALDIA-PRESIDENCIA: Sr. Menéndez, només
recordar-li que no s'està coartant ci dret de ningü
a que les seves rnocions siguin discutides, de fet
hem dedicat quasi d'hora a discutir conjuntament
la moció que han plantejat vostès ± ci grup
d'Iniciativa per Catalunya-Verds i ia moció
alternativa del grup de Convergéncia i Unió.

REGIDOR SR. NENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Els hi recordo ia prequnta que he
formulat: vol'en vostès transaccionar ia moció?

ALCALDIA-PRESIDENCIA: Serâ contestat per boca
del portaveu de Convergéncia I Unió, Sr. Pasqual
d' Ossó.

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: Al Sr. Balada ja no ii queden gaires cases a dir
perquè portem 43 minuts pariant. A mi em sap greu,
primer, eis insults que ci Sr. Tarragó ha fet als
treballadors en la seva primera intervenció, i en



segon hoc el qüestionament que ha
sindicats en la seva segona intervencjô, perquè dir
que els sindicats, no sé corn ho ha dit perqué en
aquell moment el Sr. Alcalde m'ha cridat a i'ordre,
perà és que els partits politics estem en la
mateixa situació, i a més a més, tant que se'is hi
omple la boca de la Constitució els sindicats estan
reconequts constitucionalment igual que els partits
politics i aitres institucions d'aquest pals
representatives, per tant em sembia que ha estat un
insult, primer, ais trebailadors i, segon, als
sindicats, que em sembla que més val un pals aiub
sindicats forts que un pals sense sindicats.

PEGIDOR SR. D'OSSÔ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL
DE CiU: Sr. Menéndez, Si ens perrnet un moment hem
de veure si podem trobar un punt de coincidència
que crec que seria favorable.

REGIDOR SR. TARRAGÔ, DEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR: Jo quan em diu Sr. Menéndez que sam
ingenus o maliciosos haig de pensar que no som ni
una cosa ni una aitra, si de cas serein una mica
ingenus, possibleraent perqué no sabem qui tenim al
davant. Quant al Sr. Balada, no dubto de ha
constitucionalitat i la necessitat que tenim deis
sindicats, aixà no ho he dit mai, vostè sembla que
posi en dubte que jo no vuigui o no accepti, jo el
que estic dient és que ci procedirnent que s'ha
seguit per un cantó I per i'altre, uns potser pci
Reiai Decret i els aitres de no voler seure ni
portar cap proposta han volgut fer i demostrar que
realment estan a la vida pübiica perô, repeteixo, i
vosté ho sap, cada vegada eis sindicats a Espanya
tenen menys afiliats.

(En aquests moments, essent les 19,57 hores se
suspên el Pie).

ALCALDIA-PRESIDENCIA: Sembla que no ha estat
possible arribar a aquest acord, per tant passem a
la votació, en primer hoc de la moció aiternativa
de Convergéncia I Unió.

TORN VOTACIO MOCI6 ALTERNATIVA CIU

Vots a favor:	 9 (CitJ)
Vots en contra: 11 (PSC, Ic-v i ERC)
Abstencions:	 4 (PP)



REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Voidria preguntar si cap o no
l'explicació de vot.

ALCALDIA-PRESIDENCIA (RESPOSTA): No perquè ja
s'ha utilitzat el torn abans de defensar el propi
posicionament.

TORN VOTACIO MOCIÔ CONJUNTA IC-V I PSC

Vats a favor:	 11 (PSC, IC-V i ERC)
Vats en contra: 13 (CIU i PP)
?thstencions:	 0

TORN D'INTERVENCIó PER UNA QUESTI6 D'ORDRE

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Em sembla molt be el procediment que ha
utilitzat i ha introdut una novetat perô jo tenia
entès que quan hi havia una rnoció alternativa ja no
es votava l'original, en prenc nota.

ALCALDIA-PRESIDENCIA: Permeti'm que ii
expliqui Sr. Menéndez, la moció alternativa en cas
que sigui aprovada ja deixa sense efecte la rnoció
original, perâ no ha estat el cas perquè ha estat
rebutjada la moció alternativa.

4. - MOCIó INSTITUCIONAL PER A DONAR SUPORT A LA
CAMP.ANYA LA DIi?ERRAIA; CRUILLA DE POBLES, 
PROMOGUDA PEL FONS CATALA DE COOPERACIÔ AL
DESENVOLUPNV1ENT.

MtJNICIPIS PER LA PAU I LA SOLIDARITAT

Atès que la Mediterrània Cs la regió geoqrâfica
que abraca pobles situats en tres continents:
Africa, Asia i Europa, les ribes dels quals han
vist al llarg de la histôria nCixer cultures de les
que encara avui ens nodrim i on multitud de
persones vinudes a través de moviments migratoris,
s'han anat establint, tot incorporant-se a aquestes
societats que han forjat la nostra prOpia identitat
corn a poble.

Atès que aquesta heterogeneltaL de
procedències, de cultures, de llengues, de models
socials i de tradicions, de religions.., ha estat -
des de sempre- motiu d'intercanvis dinCmics, de
migracions i conquestes que no sempre han estat



fâcils, esciatant sovint conflictes al l
histôrja.

Atês que actualment a la Mediterrànja es donen
diversos conflictes, les causes dels quals son
multiples i varlades 1, al mateix temps, la
Mediterrânja es presenta profundament dividida en
dues ribes: una al ford, rica i desenvolupada, i
l'altra al sud, empobrida i amb fortes mancances.
Tots aquests factors delaten la gran esquerda
Nord/Sud que, entre altres, genera fluxos
migratoris Inassius.

Atés que els municipis que formem part del Eons
Català de Cooperacjo al Desenvolupament som
conscients daquestes arrels seculars i profundes
que ens agermanen als municipis riberencs de
lTorient, del sud 1 de l'occident mediterrani,
proposem l'aprovaciO d'aquesta moció, en un moment
clau per a la Mediterrànja, arnb els segUents:

ir.- MANIFESTAR la nostra clara i expljcjta
vocaclO mediterránja, a través d'aquesta campanya
que es durà a terme conjuntament a Catalunya I a
les files Balears, conscients que la Nediterrània,
ara per ara es configura corn un dels escenaris
internac jonals amb més tensió i conflicte.

2n..- INSTAR a realitzar un important esforç per
construjr un clime dTestabilitat, pau, prosperitat
I justicia, on sigui possible la convivència entre
pobles i cultures, i on prevalguj el diàleg davant
les dificultats i conflictes perquè pensem que un
altre Medi terranj és possible!

3r.- EXPRESSAR l.a voluntat que l'Ajuntament de
Sent Cugat del Vallès, conscient que el futur de la
ciutat est iligat a la regió mediterrénja I que és
possible I desitjable treballar amb el propOsit de
contrjbujr a concebre la Mediterrànja corn una
crullia de pobles, participi activarnent a la
campanya promoguda pd Eons Català de CooperaciO al
Desenvoluparnent.

4t.- EXPRESSAR la voluntat d'unir-nos a la
campanya corn a MUNICIPIS PER A LA PAU I LA
SOLIDARITAT declarant Sant Cugat corn a CIUTAT
MEDI TERRNIA.



REGIDORA DE SERVEIS PERSONALS, SRA. PONSA:
Proposem i'aprovació d'aquesta moció i volern
constatar que no és un fet aillat sinó que corn
vostès molt be saben va iliqat a tota una proposta
de diferents accions que van coinencar concretament
ci 13 d'abril a l'Assemblea del Fons Català de
CooperaciC, arab l'aprovació d'aquesta voluntat, ha
continuat durant els mesas de maig i juny tent
presentació de la campanya als diferents
coldectius, de professionals de l'educació, de
professionals de i'educació en el ileure i d'altres
àmbits de sensibilització; ci juliol en la
Biblioteca del Millenari arab tot un seguit de
comptes que anomenem de colors; ci setembre a la
Casa de Cultura arab un inici de la campanya de
cinema; a l'octubre tarnbé amb una exposició, en fi,
tot un seguit d'actes que acabarien a tots els
iriunicipis al mateix temps al voltant de la
primavera de l'any 2002. Per tant aquesta era la
voluntat de ten institucional aquesta moció.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:
Anuncio ci vot favorable del nostre grup a la
macia, aquesta és una moció de bones intencions que
té poc continqut perâ la votarem a favor perquC la
fa el Fons Català de CooperaciC al Desenvolupament,
que és una entitat que ens inereix tots els
respectes, i en tot cas trobem a faltar que la
campanya no es faci també extensiva al pals
valencià per tal d'abarcar ci conjunt deis paIsos
catalans.

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: Votarem favorabiement, esperern que aixO sigui
una posició de tots els ajuntarnents, ara be, volem
dir que ci discurs institucional és hipCcrita
perquè la mediterránia no és en aquests moments cap
marc d'unificació de cultures sinó una raca que
separa I des de totes les poiltiques dels paLsos
europeus i'ünic que es fa en aquests moments és
ficar muralies cada vegada més grans entre una
banda I una altra de la MediterrCnia.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Per anunciar ci vot afirmatiu a la
rnociC que corn a tal és instituclonal; només voidria
reiterar tres precs, a tres queixes, 0. tres
suggeriments que en diverses ocasions ja hem fet I
que tenen relacló arab ci contingut d'aquesta moció
I arab la probiernâtica que hi ha al darrera



d'aquesta moció, que no és l'ünica, 1 q's
relació a la immigracio. Nosaltres considererri que
en ci nostre municipi s'ha de fer un major esforç
d'atenció als collectius immigrants, bâsicament en
tres aspectes i els dic molt resumidament per no
cansar l'auditorj:	 en primer hoc crear la
infraestructura necessária per donar una informació
extensiva i fâcil a totes les persones que arriben
d'altres contrades, aquesta infraestructura
d'informacjo no existeix ara per ara; en segon hoc
tenir en compte, molt rnés que no pas ara, hes
associacions que trebahlen prenent iniciatives en
favor d'aquesta població immigrada, a aquesta gent
se'ls ha d'ajudar amb microestructures I amb ajuda
econôrnica, i considerem també que ja que estan
vostès tan interessa-Ls I aficjonats a posar en
marxa campanyes de sensibihifzacjó més o menys
encertades, potser convindria que incorporessin en
la seva acció civica una campanya de
sensibilitzacjó cap la pobiació autôctona, ja que
desconeixen en molt bona mesura ci contingut
d'aquesta immigració i les dificuitats que es
troben aquests nous santcugatencs per inserir-se a
la nostra ciutat. En qualsevol cas, fetes aquestes
consideracjons, nosaltres votarern a favor de ha
moció presentada institucjonal.

TINENT D'ALCALDE DE SERVEIS PERSONALS, SRA.
PONSA (RESPOSTA) Sr. Pomar, potser no és ci cas de
discutir-ho ara perà en cap cas estic d'acord en
que aquesta sigui una moció amb poc contingut, si
vol jo he passat molt per alt tots els actes que hi
havja previstos des del 13 d'abrjl fins ci mes de
desembre d'enguany, que son els que de moment hi ha
programats, i ha veritat és que son tant
quantitatjvamen coin qualitativarnent importants, jo
en tot cas ii fare cOpia de Iota aquesta
programacio d'activitats ± de propostes perque
penso que quan les vegi canviarà ci seu parer.

Sr. Balada, és cert, mocions corn aquesta ah que
ens han d'ajudar és a enfocar les coses a vegades
d'una altra manera.

Quant a vostè Sr. Menéndez, no podem estar gens
d'acord anib ci que deja, vostè sap que hi ha una
taula d'imrnigrac±O que ci que procure és que
justament tota la infraestructura necessària hi
sigui per tal d'atendre els coliectius de la
mihior manera possible, de la mateixa manera que
les institucions que hi trebahlen tarnbé hi son
presents. Dir-hi per exemphe que l'ofici d'atenció



ciutadana incorpora des del mes de maig un mediador
cultural i que en ci pressupost d'enguany, corn
vostè coneix perfectament, hi ha uria previsió
important de suport a entitats que trebaliLen amb el
tema d'iimnigració conjuntament, I que per aixO té
sentit aquesta taula d'immiqració.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC
(REPLICA) : Sra. Ponsa jo quan ii he dit que era una
moció auth poc contingut no ho deja per la quantitat
d'actes que es fessin, que segurament se'n faran
molts, siná pels acords que té la moció, per tant
manifestar la voluntat i instar, aixô és una
deciaració de bones intencions perà que a part
d'aixO em sembia que la moció no va més enllà.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA (REPLICA): Només per dir-li Sra. Ponsa
que vostès estan tan enarnorats de vostès mateixos
que son adinirabies.

(Els acords del present punt foren aprovats per
assentiment dels 24 merabres electius presents)

4 bis. - MOCIÔ D' ERC A FAVOR DEL POBLE PALESTI.

Atès, que la "Plataforrna en suport al Poble
Palesti de Sant Cugat del Valiès" prepara pel
proper dia 22 de juny una jornada dedicada a la
causa dels Palestins i a favor d'una sortida
negociada al conflicte de l'Orient Mitjà.

Atès, que durant aquest dia es celebraran
diferents actes a la Piaca Octavia, Jardins del
Monestir i Casa de Cuitura.

Atès, que seria bo que ci nostre Ajuntament hi
donés suport a aquests actes.

Es per aixO que ci nostre grup demana al Ple
que es prenquin els sequents acords:

Que durant ci dia 22 de juny d'aquest any es
posi la bandera de Palestina en el balcO de
l'Ajuntament.

Que es trasiladi aquest acord a la "Piataforma
en suport al Poble Palesti de Sant Cugat del
Vallés".
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TORN DE PRESENTACIÔ

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:
No lieqiré la moció perqué avui sI que he vist que
estaven a disposicio de tothom a l'entrada del Pie.
Simplement vuli dir que ci nostre grup presenta
aquesta rnociô a instàncies de la Plataforma en
suport del pobie paiestI de Sant Cuqat dei Vaiiès
que va fer arribar al nostre partit aixi corn a ia
resta de partits del Consistori una dernanda en ei
sentit que eils ci dia 22 de juny preparen una
jornada dedicada a la causa deis palestins I per
buscar una sortida negociada al confiicte a
l'Orient Mitjà. I que durant aquest die es
celebraran una sèrie d'actes al voltant del
Monestir i demanen que degut a aquesta celebració
es posi al baicó del nostre Ajuntament la bandera
de Palestine. Per tant ci que dernana la moció és
aixà, que ci dia 22 de juny d'aquest any es posi la
bandera de Palestina ai balcó de i'Ajuntainent,

ALCALDIA-PRESIDENCIA, EN NOM DE L'EQUIP DE
GOVERN: Sr. Pomar jo ii he fet una proposta abans
dci Pie i ara ii reitero, jo ii proposo que ci die
22 onegin en ci balcó de i'Ajuntament les dues
banderes, ia del pobie palestI i ia del pobie
israelià, i ii expiicaré una mica més. El mes
d'abril yam tenir un debat interessant en aquest
Pie que va donar hoc a i'aprovació d'una moció
sobre ci confiicte ârab-israehià, és una mociá que
va servir perquè expresséssirn la nostra tristesa i
també la sensació d'impotència davant ia duresa de
l'actitud israeiiana amb la poblacio palestina sota
ia direcció del primer ministre Arid Sharon i
també per ies accions de represâiia indiscriminades
contra ia població civil jueva que s T estaven duent
a terme per part de grups armats paiestins. En
aquest sentit manifestâvem la nostra adhesió a la
deciaraciô institucionai del president i de la
Junta de Portaveus dci Parlainent de Cataiunya sobre
la situació a l'Orient Mitjà que havien aprovat
pocs dies abans de la ceiebració del Pie; dernanàvem
ci reconeixement de l'Estat Paiesti; demanàvem a la
Uniô Europea i'adopció de tota una série de mesures
per aturar i'escaiada d'aqressions; demanâvem a ia
Unió Europea que apliqués les resolucions dci propi
Pariament Europeu sobre la situació; demanàvem ais
grups armats palestins la finaiitzaciô deis atacs a
civiis israelians i a la prOpia autoritat nacionai
paiestina que adoptés mesures dins ia mesura de ies
seves possibilitats per evitar aquesta situació I a
l'hora expressvem la soiidaritat i ci condol per



les victimes palestinianes o israelianes del
conflicte. Maigrat algun avenc des d'aquell moment
el conflicte continua viu amb manifestacions
puntuals a més d'una gran virulència, i a més amb
un aparent manteniment de les posicions més
radicals per ambdues parts. El nostre convenciment
és que l'acció internacional i el diâleg son les
üniques vies de sortia d'un conflicte antic on
aparentment cadascuna de les parts se sent
carregada de raons de tot tipus per mantenir la
seva posició massa vegades inflexible, i vull
subratliar l'esment a la paraula aparentment perque
jo penso que la realitat és una altra, tant a la
societat israeliana corn a la societat palestiniana
hi ha amplissims sectors socials que entenen que la
via del diáleg és l'ünica via possible per
aconseguir la pau segura a la que aspiren ambdós
pobies, i tenim algunes proves que aixO ha estat
possible en un passat bastant recent; l'any 91 es
ye celebrar la conferéncia de Madrid ± dos anys més
tard es van arribar a signar els anomenats acords
d'Oslo que s'emmarcaven tots dos dins d'un mateix
procés que va tenir un gran recoizament dins de les
prapies societats protagonistes, no cal esmentar
perquè ja ho yarn fer en el debat del mes d'abril,
el que va passar després, la mort, l'assassinat
virulent d'Isaac Rabin que va capgirar la situació
dins l'Estat d'Israel I a més aquest procés que
s'inicia arnb la Conferència de Madrid l'any 91, que
a més va ser un gran exit de la diplomàcia
espanyola, i dos anys més tard que arriben els
acords d'Oslo, doncs va tenir un moment simbôlic
molt important auth la concessiô del Premi Nobel de
la Pau l'any 94 a Rabin, Arafat i Peres. Jo penso
que per tal de recuperar aquell esperit que tanta
esperança va generar cal recuperar el diàleg I la
confiança dins d'ambdues societats I entre els seus
llders, i penso que havent expressat la nostra
posiciO politica d'una forma molt clara en la moció
el millor que podern fer en aquest cas és que onegin
juntes al balcó les banderes d'ambdós pobies, del
poble israellà I palesti, pobles que histOricament
han estat dues comunitats que han patit ilargament
el sofriment en la seva peli i per tant més enllà
de la pot que segur que en aquest moment afecta a
una part molt important d'aquestes poblacions
haurien d'estar capacitats per entendre el patiment
dels altres. Aquesta és una proposta que els hi
faig perO que també ens han fet per vies diverses
ciutadans de Sant Cugat del Vallès que han ilegit
en els mitjans de comunicació la proposta que ens
anaven a fer en el Ple ± que entenIem que era el
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Ajuntainent per recoizar aquest procés de diàleg.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MCJNICIPP.L D'ERC:
Sr. Recoder, voste amabiement al principi dcl Pie
m'ha manifestat que pensava presentar aquesta
esmena a la nostra rnoció i ii he dit si aixO es
tractava d'una broma, i ho dic perquè em senibia que
vostés no entenen el que estern piantejant; estem
plantejant que Un . dia que es fan una sèrie de
celebreojons a favor del pobie de Paiestjna es
pengi la bandera de Palestine i aixô em seinbia que
és una cosa raonable, el que no em sernbia raonabie
és ci que vostè Inanifesta de que es posin les dues
banderes, la bandera d'Israei i la bandera
Palestina un dia que es fa una ceiebració a favor
del pobie de Palestine, en primer hoc perquè aixô
no és i'ONU, no son les Nacions TJnides, aixO és
i'Ajuntament de Sant Cugat que està demanant una
cosa que deinana, no Esquerra Repubhicana, sinO la
Piataforma en defensa del poble de Palestina, jo
crec que voler aqul fer un testimoni d'agermanarnent
entre ci poble d'Israel i ci pobhe de Palestina no
toca, no toca ara perquè la situació actual a
Paiestjna no és una situació en la qual ci pobie
israeijta, o sigui ci govern d'Israei, no diem la
poblacjo sina ci pobie i h'exèrcit d'Israei estigui
acceptant o estigui mantenint una Situació
d'equiljbrj a una situació de respecte cap ci pobie
de Palestine, em sembla que cada dia estern veient
iniatges -ara no tant perquè sembia que ja ha passat
la moda- de corn els camps d'Israel estan ocupant
pobles de Paiestina o corn ara hem vist que s'estâ
construint un mur per alilar aquestes ciutats de
Palestina i per tant crec que no té sentit. Podria
entendre les seves manifestacions si hi hagues
voiuntat per part dci govern d'Israei d'anar cap a
una sortida negociada perô és que ia sortida que
estâ fent ci govern d'Israei arnb ci suport deis
Estats Units és Inassacrar ci poble de Palestina,
per tant nosaitres no podem acceptar de cap manera
aquesta esmena que fa vostè i per tant Si
evidentment no voien penjar ia bandera de Palestine
ci dia 22 de juny no ha pengin perô jo crec que ha
proposta que fa vosté estâ fora de tot sentit, per
tant ci nostre grup no l'accepta.

ALCALDIA pRESIDENCIA : Sr. Pomar, abans
pariâvem de ha teridència segons vostès de presentar
mociorjs alternatives, en aquest cas no ho hem fet,
hem presentat una moció alternative que podia haver
estat debatuda i votada en primer hoc i Si hagués
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prosperat hauria decaigUt la seva. He planteiat una
proposta que em serobla que és una proposta serisata

i és uric proposta sobretot a favor del diàleg, no
cal que entrem en consideraCions sobre les causes
profundes de la seva interVeflCió perqUè en van
pariar abastameflt el mes d'abrii, jo he esmentat
d'aiguna forma ràpida, per sobre, aiqun deis
continguts d'aqueiia moció que vârem aprOVar per
unanimiLat el passat mes d'abrii i que recordo que
en aquell moment va ser també una aiternatiVa que
van presentar des de l'equip de govern perô que va
ser acceptada per totes les forces poiltiqUes, per
tant, escolti, la posició la tenim molt clara.
simpiement ii reitero, la nostra és una aposta en
aquest moment a favor del diáieg, reconeixent la
responsabilitat que té en aquest moment cada part i
especialInent el govern d'Israe]- en la situaciá que
s'ha creat i després eaten recollint una
suggereflCia espontàflia que ens ha arribat per part
de ciutadanS de Sant Cuqat del Valiès que els hi
asseqUro que i'iniC interés que tenen és que es
pugul trobar una sortida que necessàriameflt haur
de ser negociada en el conflicte d'Israei.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:
Nosaltres no podem acceptar uric esmena que canvia
substancialment ci contingut de la moció,
evidentment si nosaltres demanem que es pengi la
bandera de Palestifla i vostès diuen que es pengin
dues banderes doncs no és el mateix; en ot cas no
és una moció alternatiVe perO de fet és una esmena
que practicameflt desvirtUa totalment la moció.

ALCALDIA_PRESIDENCIA : Si ho vol veure aixi,

no es aquest ci sentit en que i'hem presentada. En
tot cas sotmetem a votació ci text original de la

moció.

Vots a favor:	 11 (IC-V, PSC i ERC)
Vots en contra: 13 (CiU i PP)
AbstenciOflS:	 0

TORN D'EXPLICACIO DE VOT

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: Jo no tinc en contra res contra ci pobie
israelià, fins i tot si estigués viu David
Benqurion i'any 1948 segurament ii donaria suport
perquè es van equivocar en aqueli moment els paLsos
arabs no acceptant lea resolucions de lee Nacions



Unides, perâ en aquests moments aqul'jue
demanâvem era el suport a un poble massacrat, no es
poden posar dues banderes al mateix nivell, una es
d'un Estat aiub Un exèrcit consolidat i una altra no
és ni reconeguda per aquest Estat ± que reivindica
la seva tao de ser, i en aquests moments el que és
cert és que 1'Estat d'Israei no est complint ni
accepta les resolucions de la Nacions Unides sobre
aquest conflicte, per tant pie suport a un poble
que l'Onic que reivindica és poder existir perquè
no està reconegut, sobretot pel seu rival perO
tampoc per la primera poténcia mundial. Per tent
nosaltres, en aquests moments, no podem collocar
en ci mateix 11cc una bandera i uria altra;
evidentment ci poble d'Israel entenem que té raá
d'existir perO és evident que qui estO en
inferioritat de condicions i qui està massacrat i
no es compleixen les resolucions de Macions Unides
en aquests moments és el poble de palestina. Per
tant entenem que era en suport de la identitat d'un
poble inexistent des del punt de vista oficiai arab
una bandera que no reconeix i'Estat d'Israel perquè
no vol negociar amb els representants d'aquest
pobie, perquè no és un Estat, ± per tant entenem
que la rnociO dels companys d'Esquerra Republicana
era evidentment en tots eis aspectes defensable ±
que no es podia coliocar en ci mateix nivell per
les dues questions.

REGIDOR SR. MENNDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Sr. Recoder, jo ii confesso que no
volia intervenir en aquesta mociO perO con que la
seva intervenció m'ha sorprés, dcncs m'ha suggerit
is meva intervenció en nom del meu grup. Jo crec
Sr. Recoder que hi ha equidisLàncies culpables ± la
veritat és que no entenc corn vostés que sOn o diuen
set nacionalistes manifesten aquesta insensibilitat
tan extraordinâria envers la situació actual del
poble de Palestina, no ho puc entendre. Nosaltres,
corn vostès, estem en contra del terrorisme,
radicalment en contra del terrorisme, del color que
sigui, perO nosaitres entenem que ia bandera del
pobie palesti no representa ni a Haraas ni a la
resta de grups terroristes del pobie palestI. La
bandera de palestine represents al poble de
palestine que està en una situaciO de flagrant
injustIcia per un estat al que jo no nego la
legitimaciO democrética perô que està actuant d'una
manera absolutament abusiva, generant indefensiO ±
generant eli mateix pels seus propis errors una
escala de v±olència en el territori. Si vosté
identifica la bandera del pobie palesti arab els



terroristes convindrà arnb mi en que per la mateixa
regla de tres hauria d'identificar la bandera
d'Israel amb els terroristes que van estar en la
base, en el fonarnent, de la creació de l'Estat
palesti, I corn que estic segur que vostè no creu
arnb aixô tamnbé ha de convenir en que la bandera del
poble palestl és exciusivament el sImbol de la
unitat difIcil perô unitat del pobie palestl, i ci
que voldrlem fer és un petit acte de sensibilitat
en reiació a les seves dificultats, abans em consta
que hi ha un tinent d'alcalde al scu govern que
considera que aquest tipus de discussions en el Pie
son una manifesta pèrdua de teinps i que el que hem
de fer és parlar dels temes de la ciutat, ja saben
que jo també ho crec, hem de prioritzar els temes
de la ciutat i que molt ocasionaiment nosaltres
plantegern els temes de caricter extramufliciPal perô
aquests debats ci que posen de manifest és la
sensibilitat polItica dels que sorn aqul,
representants deis ciutadans, ii repeteixo Sr.
Recoder, crec que la seva interveflCió coldoca al
seu grup en una equidistància culpable.

ALCALDIA-PRESIDENCIA (RESPOSTA) Sr.
Menéndez, vosté diu que no ho pot entendre perô és
que no ho pot entendre perquè no ho vol entendre.
Si jo pensés que la bandera del poble palesti
representa ci terrorisme no hauria proposat penjar-
la del balcó de l'Ajuntameflt de Sant Cugat; jo sac
pienament conscient, corn vostè, que la bandera del
poble palesti representa al poble palesti, amb tota
la complexitat d'aquest poble, i representa a totes
las persones, milLers, milions, que sofreixen, que
pateixen, des de fa molts anys uria situació
terriblement injusta, perô la bandera d'Israei no
representa al Sr. Sharon, no representa al govern
del Sr. Sharon, també representa al Sr. Peres o
representa al Sr. Rabin, difunt, o representa al
Sr. Ehud Barak i representa moltes altres persones
I li esmento alguns liders del Partit Laborista que
vostè recordo que en ci seu diàleg, en el seu
debat, en ci debat del ines d'abril, va demanar
pübiicament que sortissin del govern d'Israel i jo
fins i tot ii vaig dir: miri, Sr. Menéndez, fins I
tot amb aixO astern d'acord. Donos escolti, no
representa només ci govern del Sr. Sharon sinó que
representa la sensibilitat de moltissimeS persones,
de milers, de miiions de ciutadans d'Israel que no
volen altra cosa que viure en pau amb els seus, jo
no	 diria velins,	 sinó	 fins	 i	 tot germans

palestinians.



PRESIDNCIA I SERVEIS ALS CIUTADANS 

5. - PROPOSTA DE REFORMULACIÔ D' ARTICLE DEL
VIGENT REGLA1ENT ORGANIC MUNICIPAL (ROM) PER
ADEQUAR-Lo A MODIFICACI6 DE LA LLEI MUNICIPAL I DE 
REGIM LOCAL DE CATALUNYA.

En el DOGC nüm. 3605 de 28.03.02 es publjca la
Llei del Parlament de Catalunya nüm. 3/2002, de 22
de marc, de quarta modificacjó de la Lid 8/1987,
de 15 d T abril, municipal i de régim local de
Cat aiunya.

L'esmentada modificació es circumscriu per
modus ünic a l'addicjó de dos nous apartats a
l'art. 48 de la susdita Llei pel que fa al supôsit
dels regidors que abandonin el grup format per la
candidature en la qual varen concórrer a les
eleccions locals amb la correlative interdicció que
puguin quedar integrats en el grup mixt.

La supraesmentada Llei 3/2002, incorpora una
disposició final tot preceptuant que en el termini
de 6 mesos a comptar de la data d'entrada en vigor
de la Llei que es va produir en data 17 d'abril
proppassat, els reglamerits orgànics municipals
s'hauran d'adaptar a les prescripcions de la Llei
pci que fa a la nova regulació del grup mixt.

Sens perjudici d'escometre en el seu moment
l'estudi d'una modificació global consensuada del
vigent RON en els termes i arnb l'abast que s'acordi
institucjonalment, es considera procedent per tal
de complir el termini legal la modificació puntual
de l'art. 11 del Regiarnent per via de la seva
adequació a la Llei del Pariament de Catalunya nñm.
3/2002 de 22 de marc.

En base a l'anterior es sotmet al Pie municipal
la segUent:

ir.- APROVAR INICIALMENT la modificació de
l'art. 11 del vigent ROM per tal d'adequar-lo a la
Llei del Parlament de Catalunya 3/2002, de 22 de
marc, de quarta modificació de la Llei 8/1987, de
15 d T abril, municipal i de règim local de
Catalunya, Lot circuniscrivint-se la modificació ais
segUents extrems:



• Incorporació de dos nous apartats a l'article 11
corn apartats 3 ± 4 amb la seqUent redacció:

'3. Els reqidors que abandonen el grup format per
la candidatura per la qual es van presentar a les
eleccions locals no es poden integrar al grup
mixt, sinó que queden corn a regidors no adscrits.
Aquest precepte no es aplicable en el cas de
candidatures presentades amb la formula de
coaliciá electoral, quan algun dels partits
politics que la integren clecideix abandonar-la."

4. Els regidors que, de conformitat amb el que
estableix l'apartat anterior, queden en la
condiciO de no adscrits, tenen els deures I els
drets individuals, inclosos els de caràcter
material i economic, que segons les lleis formen
part	 de	 l'estatut	 dels	 inernbres	 de	 les
corporacions locals ± participen en les
activitats prOpies de l'ajuntament de manera
anãloga a la de la resta de regidors."

• L'apartat 3 inicial de l'art. 11 es inanté en la
seva prôpia textualitat amb adequaciO del
corresponent ordinal que queda identificat corn
apartat 5è.

2n.- SOTMETRE a informació pOblica la
modificació aprovada per un termini de 30 dies
hàbils de conformitat arrLb el que disposa Part. 49
de la Llei 7/1985, de 2 d 1 abril, reguladora de les
bases de règirn local, mitjancant anuncis a ésser
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat,
Butileti Oficial de la ProvIncia ± tauler d'anuncis
de la Casa de la Vila, i tenir per aprovada
definitivament la susdita modificaciO en el cas de
no produir-se cap reclamaciO i/o suggeriment durant
el periode d'inforrnació püblica.

• TINENT D'ALCALDE DE PRESIDENCIA I SERVEIS ALS
CIUTADANS, SR. RECASENS: Tal corn diu el titol del
punt que tractem a continuaciO és una modificaciO
puntual del Reglament Organic Municipal per tal
d'adequar-ho a la quarta rnodificaciá de la Ilei
municipal i de règim local de Catalunya. Aquesta
modificació es circumscriu en el supOsit dels
regidors que abandonin el grup format per la
candidatura en la que varen concórrer en les
eleccions locals.
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(Els acords del present punt foren aprovats per

assentjrnent dels 24 membres electius presents)

Medi Ambient i Mobiljtat 

6.- PROPOSTA D'APROVACIÔ MINUTA DEL CONVENI
MARC DE COOPERCI6 ENTRE L'AJtJNTAHENT DE SANT CUGAT
DEL VALLS I EL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA. 

ir.- APROVAR en tots els seus extrems, propis
termes I textualitat literal la minuta del CONVENI
MARC DE CDOPERIICIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
DEL VALLES I EL CONSORCI DEL PARC DE COLLSERQLA,
incorporada a l'expedient.

2n.- FACULTAR l'Alcaldja per a la signatura del
susdit Conveni i per a la resta d'atorgaments
documentals en allô que puqul esdevenir nacessari.

REGIDOR DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR.
FERRS: Aquest és un conveni antre i'Ajuntarrient de
Sant Cugat i el Consorci del Parc de Coliserola per
tal de fomentar cie forma molt important la
coidaboracja entre aquestes dues entitats;
estableix una série de tasques qua ha de fer
l'ajuntament I una sèrie de tasques que ha de fer
el Consorcj dintre de la Serra de Collserola i
estableix aquest marc de funcionaman-t, a més a més
d'astablir unes aportacions econâmiques de totes
dues bandes, quines aportacjoris ci qua representen
és qua en els prôxims tres anys, 2002, 2003 1 2004,
els recursos totals que es destinaran a la Serra de
Coliserola seran prâcticament més del doble del que
s'havia anat destinant fins are. Per tant astern
pariLant d'un increment molt important de recursos,
estem parlant d'un increment molt important de
diners, astern parlant d'una activitat més
coordinada, mes cooperada qua fins era I des
d'aquest punt de vista manifestar la satisfacció
qua s'hagi arribat a aquest acord i a partir del
moment en que s'acabj de signar qua funcioni per
aquests tres anys de vigència.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:
Finalment i'ajuntarnant de Sant Cugat signarä un
convenj de. cooperacjó aimb el Consorci del Parc de
Collserola i des d'Esquerra Republicana velem amb



satisfacció un acord que és o era ilargament
esperat I necessari, i diem ilargament esperat
perquè fa anys que Sant Cugat hauria d'haver
participat de forma activa en l'actuai Consorci i
en l'anterior Patronat de Coilseroic ja que una
part important del nostre terme municipal es troba
situat dins del Parc de Coilserola, perà la
concepció autàrquica que del municipi tenia
l'anterior alcalde de la ciutat va impedir
materialitzar abans un acord corn el que avui es vol
aprovar, Sant Cugat ha de liderar la proLecció de
Coliserola, no cal oblidar que ci nostre municipi
té un percentatge molt important del seu territori
dins la Serra i que districtes corn la Fioresta i
ies Planes i l'Entitat Municipal Descentraiitzada
de Vaildoreix es troben ubicades al bell Inig del
Parc. Aquest acord de cooperació representa un
compromIs de tirar endavant projectes i programes
amb l'objectiu de miliorar ci parc i en definitiva,
mantenir en les millors condicions ci parc per
gaudi de tots els ciutadans.

També creiem que caidria modificar l'actual
legislaciô per tal de donar una major protecció al
Parc i a la Serra ja que actualment perrnet
actuacions que son contraries a la seva protecciO.
Tarnbé és important ci punt de l'acord arrib ci qual
es finalitzen els confiictes judicials que havien
existit entre ambdues parts. Creieiri que caidria
estudiar, dins d'aquest marc de cooperaciO,
l'ampliaciô i inclusió al Parc de zones naturals
que es troben dins la Serra de Coilserola i que no
van ser incioses al Parc en el seu moment corn és ci
cas dels Rodais de la Terre Negra o de Can Busquets
i Can Montmany per posar alguns exemples ja
cone guts.

En definitiva, des d'Esquerra Repubiicana voiem
que aquest acord de CooperaciO no es quedi només en
un acord formal sinO que vagi inés eniià ainb
i'objectiu de miliorar ci nivell de protecció del
Parc de Collseroia i per extensiO de tota la Serra
per avançar amb la preservació d'aquest important
espai natural, per aixO votarem a favor d'aquest
acord.

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: Noinés per anunciar que riosaltres votarem
favorablement, esperem que en altres entitats
metropolitanes també arribem a acords en ci futur
tal corn estava previst a partir de mocions del
nostre Pie. Només dir dues coses: ja era hora i



poca cosa; una altra cosa és el que ha dit e1r--
Ferrés sobre que hem dobiat i jo em pregun
respecte a qué, si no tenIem cap conveni fins ara.
Una altra qUestió és aciarir-li al Sr. Pornar que ci
Parc de Coliserola en ci seu moment va néixer amb
uns limits i en el seu moment nosaitres ja vain dir
que segurament aigunes zones 21 de l'antiga liei
haurien d'incorporar aquest marc i esperern que en
ci futur sigui aixi i també esperem, corn va dir ci
Sr. Carbô, que se'ns digui corn està la situació
d'aquelia moció que yam fer sobre preservació
d'aiguns sôls del nostre territori de cara al
futur, que cIa va dir fa poc que estava avançat.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: En primer 11cc voidnia expressar ia
satisfacció del rneu grup si m'ho perineten la meva
personal corn a membre del Comitè executiu del
Consorci de Coliserola pci fet que s'arribi a
l'acord que se signa en aquest conveni.

La segona cosa és lamentar, Sr. Ferrés, Sr.
Recoder, que seguim sense formar part de la
Mancomunitat Metropolitana de Municipis, creiem que
aixO és un error i que només està justificat per
raons estrictament partidistes.

En tercer 11cc, alertar que una lectura
excessivament triomfalista d'aquest conveni amagui
el fet que ci nostre ajuntarnent no està dedicant
recursos a ia neteja del combustible acumulat per
les nevades del passat hivern. AixO ho he dit
véries vegades a la Comissió d'Tjrbanisme i Mcdi
P.rnbient i ho reitero; hi ha una dotació per netejar
les franges deis camins, perO aquest municipi,
aquest ajuntament, no destina cap clotació a ia
neteja dci combustible acumulat per les nevades, no
participa en aquesta despesa. Aquesta despesa
l'assumeix en soiitari ci Consorci de Coilserola
amb una dotació aproximadament d'uns 50 rniiions de
pessetes, I jo crec que seria desitjable que
1'Ajuntament, que l'equip de govern, cornpiementés
aquesta dotació per millorar ia retirada d'arbrat
caigut en ci terine municipal de Sant Cuqat.

REGIDOR DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR.
FERRES: Abans de res agrair les mostres de suport
dels diferents grups i fer aiguna puntualització.
La primera és que no pci fet que es firmi aquest
conveni representa que no hagi hagut coldaboració
en el passat; portem temps coliaborant amnb ci
Consorci de Coilserola, portem eis darrers anys una



coi-laboració molt i molt intensa, potser més
intensa que en d'altres legislatures, i per tant
que firmem el conveni no vol dir que comencein a
collaborar sinó que seguim collaborant perô
encara més.

Efectivainent, Sant Cugat té un percentatge molt
important del conjunt del Parc de Coilserola i
precisament perquè té aquest percentatge important
pensem que ha de tenir també un pes
significativament d'acord amb aquest percentatge,
cosa que no notàvem o no percebiem en anteriors
anys peré que també haig de reconèixer que
darrerament hem notat un canvi d'actitud ± jo penso
que les actituds de totes dues bandes aproximant-se
ha sigut el que han permès que finalment acabem
firmant aquest. conveni.

Quant a l'increrrient de recursos el quo jo he
fet simplement és mirar què van destinar a
manteniments, arranjaments i iluita dintre del Parc
en reiació ais incendis forestais els üitims tres
anys, veure què és el que s'aportarà aquests
prôxims tres anys d'acord amb ci Consorci de
Coilserola i nosaltres i veure o comprovar que
efectivament els recursos que s'hi destinaran seran
més del doble. No he voigut ser excessivament
optimista o donar dades extraordinâriament
positives peré entre el dobie i ci triple seran els
recursos que es destinaran a la Serra de Coliserola
en i'rnbit de Sant Cugat per iluitar contra els
incendis i per millorar la situaciô deis boscos,
dels camins, de les basses, deis punts d'aigua,
etc., etc. El que estem pariLant no és de la
Mancomunitat de Municipis, que és una associació
politica de caràcter voluntari, sinó quo estein
parlant del Corisorci de Coilserola, de la Serra de
Coliserola, a la que hi estem vinculats perquè
pertany una part a Sant Cugat ± de la vinculació
d'aquest Sant Cugat ainb el Consorci que la gestiona
tota ella, per tent des d'aquest punt de vista
només ens cdntrem en aquest aspecte i penso quo és
molt bo ci fet que ci Consorci de Coilserola
estiqui destinant recursos a la neteja de boscos
pci tema de ies nevades no significa que nosaitres
no ho haguem fet i la prova està en quo nosaltres
en eis ültims anys i aquest any també hem fet
moltes neteges de franges, hem fet molts
arranjaments do camins que resoien de forma
important els probleimes que les nevades han tingut
o tenon sobre ia massa combustible de Sant Cugat.



(Els acords del present punt foren aprovats per
assentjment dels 24 mernbres electius presents)

CIUTAT SOSTENIBLE 

7. - PROPOSTA D ' APRQVACI6 DE MOD IFICACIÔ PtJNTUAL
DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIó DELS SECTORS CAN MAGI-
CTRk. DE LES ROQUETES I P.A.U. DEL SECTOR DE CAN
TRABAL. (EXPT. N(IM. 81004/02) 

7 .1, - PLA PARCIAL 'ORDENACIO CAN MAG± - CTRA. 
LES ROQUETES.

ir.- APROVAR INICIALMENT, d'acord amb ci que
determina i'art. 60.1) del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pci quai s'aprova la
refosa de textos legais vigents a Cataiunya en
matèrja urbanistica, ia modificacjó puntual d'ofici
del Pia Parciai dOrdenació del Sector Can Magi -
Ctra. de les Roquetes, d'aquesta ciutat, que afecta
ünicament a la supressiô de la condició tercera de
i'art. 6.1 de la Memâria que literairnent diu:
'CONDICIO 3: La gestiá del Poll gop I (Subsector
Nord) preveurà Ia constjtucjd d'una entitat de
conservaciá per a cada poligon que es farà càrrec
de la conservacjó i manteniment de Ia urbanitzacjó
del poligon o poligons corresponents, durant ci
termini de 15 anys des de la data de recepciá de
les obres d'urbanitzacjá", d'acord armb ci que
determina i'art. 25.3 del Regiament de Gestió
Urbanlstica aprovat per Reai Decret 3288/1978, de
25 d'agost, i amb les determjnacons que es
desprenen dci informes tècnics ± juridics emesos a
l'efecte i que s'incorporen a la proposta corn a
motjvacjó especifjca, d'acord anib ci que determina
l'art. 89.5 de Liei 30/1992 de 26 de noverribre, de
Règim Jurldic de les Administracjons Pübliques i
dcl Procedjinent Adininistratju Coinñ.

2n.- SOTMETRE a inforinaciá püblica Pesmentada
modificaciá puntual, per termini d'un mes
mitjancant edictes a inserir en ci ButiletI Oficial
de la Provjncja i en dos diaris de major difusiá, i
tauler d'edictes en la forma legalment prevista

3r.- APROVAR PROVISION.ALMENT, 	 i'esmentada
modificacjó puntual sempre que superats els
terminis i tramitació assenyalats en ci punt segon
anterior no s'hagi presentat cap aiiegaciO ni



reciamació davant el projecte de modificació de Pla
Parcial ± remetre l'expedient a la Cornissió
d'Urbanisme de Barcelona als efectes del que preveu
l'art. 60.5) del Decret legislatiu 1/1990 en ordre
a la seva aprovaciô definitive i posterior remissió
al Registre d'entitats urbanIstiques
col laboradores.

4t.- NOTIFICAR el present acord al President de
la Junta de Compensació, ais efectes escaients.

7.2.- PROGRAM	 D'ACTUACIó URBANISTICA DEL
SECTOR DE CAN TRABAL.

ir.- APROVAR INICIALMENT, d'acord amb el que
determina l'art, 60.1) del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pci qual s T aprova la
refosa de	 textos legals vigents a Catalunya en
matéria urbanistica, la rnodificació puntual d'ofici
del Prograina d'Actuació Urbanjstica del Sector
Can Trabal, que afecta ünicarnent a la supressió de
l'art.. nüm. 4 de la MemOria que literalment diu:
4.- CONSERVACIÔ DE LA URBANITZACIO. L'objectiu
basic és aconseguir is possibilitat de desenvoiupar
en el sector una entitat urbanistica de conservació
en un termini de 10 anys, sense perjudici de que
aquesta entitat de conservaciá pugui derivar-se de
is transforrnació corn a tal de is prêvia Junta de
Cornpensació, d'acord amb ci que determina l'art.
25.3) del Reglament do Gestió Urbanistica aprovat
per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, i amb
les determinacions que es desprenen dels informes
tècnics I jurIdics emesos a l'efecte que
s'incorporen a la proposta corn a motivació
especIfica, d'acord amb ci que determina l'art.
89.5) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim JurIdic de les Administracions Pübliques i
del Procediment Administratiu Comü.

2n.- SOTMETRE a informació püblica l'esmentada
rnodificaci&- puntuai per termini dTun mes,
mitjancant edictes a inserir en ci Butlieti Oficial
de ia Provincia ± en dos diaris de major difusió, I
tauler d T edictes en la forma leqalment prevista.

3r.- APROVAR PROVISIONALMENT l'esrnentada
rnodificaciô puntual sempre quo superats els
terminis assenyalats en ci punt segon anterior no
s'hagi presentat cap aldegació ni reclarnació
davant ci projecte de modificació del Programa
d'Actuació UrbanIstica del sector de Can Trabal i



remetre l'expedent a la Comissio d'Urban1se
Barcelona als efectes del que preveu l'art. 60.5)
del Decret legislatiu 1/1990 en ordre a la seva
aprovacjá defjnjtjva i posterior remissjó al
registre d'entitats urbanlstiques coilaboradores.

4t.,- NOTIFICAR el present acord al President de
la Junta de Compensació, als efectes escaients.

TINENT D'ALCALDE DE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
CARBÔ: Jo parlaré després tarubé dins d'un altre
punt de i'Ordre del Dia que és Coil Favâ, que tairibé
praposem la supressió de l'Entitat de Conservacjó i
per tant in la defensa que fare serà comuna als
tres Plans Parcials.

Jo diria que avui és el Pie on proposem i'equip
de govern ia supressio de les Entitats de
Conservacjó i ho proposem perquè creiem que és una
soiució dolenta per la ciutat i per tant amb unes
reflexions que els hi fare ara aixi ho intentaré
explicar.

Les Entitats urbanistiques collaboradores
vostès saben que estan regulades pel Reglament de
Gestió UrbanIstica I aquest reglament és el que
determine i 'obligatorieta de la constitucjó
d'aquesta Entitat de Conservació sempre que el
deure de conservació de ies obres d'urbanjtzació
recaigui damunt dels propietaris compresos en un
poligon o unitat d'actuaciO en virtut o be del Pia
d'Ordenaciá o be de les bases del programa
d'actuacjó urbanistica. Aquesta pluralitat en
aquests casos la tenim escrita en les Memories del
projecte del Pie Parcial del sector de Can Magi-
Ctra. de Roquetes i de Can Trabal per una banda, I
en la MernOria del projecte del Programa d'Actuació
Urbanistica en Can Trabal. Esdevé per tent, I aixO
és el que proposem avui, una raodificacjO puntual
d'aquestes figures de pianejament per poder
suprimir l'obligatorjetat de constituir-se en
Entitat de Conservacjó les Juntes de Compensacjó i
ailiberar per tant els propietaris compresos dins
d'aquest âmbit, vol dir els ciutadans de Sant Cugat
que en aquests moments han adquirit una vivenda,
d' aquesta càrrega.

Vostès saben que aqul a Sant Cugat tenim dos
tipus d'entitats de conservacjó que son diferents,
uns sOn els que actuen sobre sectors de caràcter



industrial i terciari, i els altres que actuen
sobre sectors residencials. En les primeres la
proposta que fern és que funcionen be, el caràcter i
el nornbre deis membres i interlocutors de
i'AdministraCió a l'hora de gestionar les entitats
permeten un bon funcionament, àgil i correcte, al
produir-se una coincidéncia d'interessos amb la
finalitat de mantenir aquests sectors industrials i
terciaris en bones condicions. En canvi en les
segones, amb les qua tenen carâcter residencial, la
consecució prevista legalment del trasliat de la
càrrega del mantenirnent des del promotor original
als tercers compradors deis habitatges individuals
provoca una distorsió excessiva sobre el nombre de
rnembres i interlocutors que gestionen l'entitat,
convertint aquesta qtiestió en dificil des de
l'ordre estrictament administratiu per a nosaltres
a partir d'aquesta compiexitat administrativa que
els hi pariava. Per altra part vostès saben qua
també en un Pie yam parlar d'aquest terna i van dir
que entenern qua els nous equipaments i la viaiitat,
eis parcs i las zones ajardinades d'aquests nous
barns tenen un us no només per aquests barns o
pels ciutadans d'aquests barns sinó pal conjunt de
tota ia ciutat, i també entenern qua tots ais veins
d'aquests barns on nosaltres ara els hi proposern
ia supressió de ies entitats da conservació, han de
rebre de i'adniinistració ei mateix tracte i
criteris en ei mantenimant de zones verdes i
vialitat, per tant nosaltres -corn vostés saben- en
els nous Plans Parcials i per tent aquesta reflaxió
ja ye de iluny, ja van entendre qua no era una bona
soluciO i per tant la conservació i ci manteniment
d'aquelis nous barns residenciais que as faran a
partir d'ara aniran a càrrec dais promotors, o
sigui els que son propietanis del sal, fins qua
hagin assolit un grau de consolidació corresponent
al 50% de l'edificació i aixI corn vostès saben ho
yarn aprovar en els Plans Parcials tant del Turó de
Can Matas, de ia Guinardera i Vuilpalleres.

Arab ef convenciment qua ies antitats da
conservaciá en aquests moments no son adequades per
aquesta ciutat els hi proposem la save supressió.

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: A nosaltres ens seinbia molt be; fa 4 o 5 anys
ens van prometre una discussió i'equip da govern,
que aleshores era de Convergència I Unió, sobre
aquest tema, una discussió qua seria ilarga i



estesa perquè tant els companys sociate
-representats pel Sr. Gaya a la Comisi
Informativa- corn nosaitres crèiem que aixO s'havia
d'arreglar. Ens congratuiem que vostès estiguin
d'acord i voidriem saber les raons per les que han
canviat d'opinió i en tot cas també ens hagués
agradat que s'hagués discutit en el seu moment
aquest tema que en tot cas nosaltres votarem a
favor perqué és ci que haviem defensat ja fa uns
quants anys respecteaquest tema.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL CRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Sr. Carbó i senyors de Convergència i
Uniô, la priluera pregunta que els hi vull fer és
per què triguen vostès tant a donar-nos la raó?,
perquê portem molts anys dient que aquestes
entitats de conservació no son la fármuia adequada,
aquestes entitats de conservació s'han de dissoidre
i aixO els hi hem dit en aquesta legislatura, en
l'anterior i en l'anterjor de l'anterior, i vostOs
ja veig que tenen un procés una mica lent
d'assumpció deis seus propis errors i de correcciá
d'aquests propis errors, perO deixi'm que ii
recordi també que en ci Pie on yam discutir d'una
qQestiO paraiiela que yarn proposar precisament la
supressió d'una entitat de conservaciO, vostès per
fugir d'estudi ens van proposar un estudi, oi que
se'n recorda?, van dir que farien un estudi, veiçj
que aqul SI que s'han aplicat i amb un mes han fet
un magnIfic estudi -que ara el demanarem a través
de la Secretaria General, corn sempre fern- i deuen
bayer arribat a la conciusiO que finalment els
Sociaiistes tenien raá quan deien que aquestes
entitats de conservacjO eren una formula
inadequada, que no ildegal, perO en canvi Si va
ser illegai ci que vostOs van fer permetent ci
cobrament de quotes de la Junta de ConservaciO del
barn de Coil Favâ i tan iidegal va ser que es van
veure obligats a retornar ies quotes indegudament
cobrades. Corn deia abans ci Sr. TarragO vostès
encerten quan rectifiquen, han trigat molt a donar-
nos ia raO perO corn pot comprendre no podem fer res
Thés que votar a favor amb una extraordinària
alegria de veure's compensats tants anys d'esforços
arnb una fOrmula que finalment ens satisfà.

TINENT D'ALCALDE DE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
GARBO: Jo em penso que i'equip de govern actual
aixi ho hem dernostrat amb els actes i aixi
d'entrada ja ii he dit que en eis nous Plans
Parcials no hem introdut aquesta figura, corn vosté
diu, legal, per tant ja venim d'una reflexiO des



que yam entrar els nous responsables que aixô no
era convenient per aquesta ciutat, per tant amb
aixO coincidiiri.

El tema de i'estudi, el tinc aqul sobre i per
tant estaré encantat de transmetre-li.

(Els acords del present punt foren aprovats per
assentiment deis 24 membres electius presents)

8.- PROPOSTA D'APROVACIó INICIAL DE LA
MODIFICACIÔ DEL PLA GENERAL METROPOLITA EN EL
SECTOR DE L'ANNIMA. (EXPT. NUM. 83002/02) 

ir.- APROVAR INICIALMENT, ciub ci quorum previst
en Particle 47.3.i) de la Llei 11/99 que modifica
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Régirn Local, i
art. 60.1) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pci qual s'aprova la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanlstica,
el projecte de modificació del Pla General
Metropolità al sector de l'PnOnima, en els mateixos
termes de la nova documentaciO elaborada per
l'arquitecte Fermin Vázquez Huarte-Mendicoa de 6720
Arquitectura la promociO de la qual es assumida per
part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
d'acord amb ci que determina l'art, 46 i
concordants del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, i que recull els suggeriments formulats
durant el tràmit de l'art. 125 del Reglament de
Planejament aprovat per Reial Decret 3288/1978, de
25 d'aqost, al que ha estat sotmès l'expedient,
d'acord amb les determinacioris que es desprenen de
l'informe emés pel Cap del Servei de Gestió
Urbanistica II de 1'Axnbit i que s'incorporen a la
proposta corn a motivaciO especifica d'acord ainb ci
que determina l'art. 89.5) de ia Llei 30/1992 de 26
de	 noverribre,	 de	 régim	 jurIdic	 de	 les
adininistracions	 pübliques	 I	 del	 procediment
administratin cornü.

2n.- SOTMETRE 1'expedient a informació püblica
per terrnIni d'un mes, a partir del dia seqUent al
de la publicaciO dci corresponent edicte en ci
ButlleLj Oficial de la Provincia i en un dels
diaris de major circulació, I NOTIFICAR el present
acord a tots els propietaris afectats per i'âinbit
territorial d'aquest projecte, seqons el que preveu
Particle 87.1) del Decret legislatiu 1/1990.



3r.- SOL • LICITAR informe als organismes a
competència concurrent, que s'haurà d'evacuar en ci
termini reglamentari d T acord arrib allO que preveu
i'article 57.1) del Decret iegislatiu 1/1990.

4t.- CONDICIONAR l'eficâcia del present acord a
la subscripció del corresponent conveni urbanIstic
amb els propietaris dels terrenys de l'esmentat
âmbit, en ordre a l urbanitzaciô, conservació de
la mateixa, I cessions graturites 1 obligatOries que
preveu l'art. 80.1) i concordants del Decret
ieqislatiu 1/1990 de 12 de juliol, que haurà
d'ésser complimentat en ci tërmini maxim d'UN MES a
comptar a partir de la recepció del present acord,
delegant a la Comissió de Govern municipal
l'aprovació del corresponent conveni, ais efectes
del que determina ci punt anterior.

TINENT D'ALCALDE DE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
CARBO: En e1 Pie del mes de marc yam portar aquesta
operació de transformació urbana important per la
ciutat, vain portar l'art. 125 que és aquest article
que sempre els hi parlein 1 que ara malauradament
quedara suprirnit amb la nova llei, que és aquest
tràmit de suggeriments i opinions per a tothom. Des
d'aqui hem rebut 6 o '7 aldegacions que m'agradaria
fer una mica ci resum, algunes ja introduldes en
aquesta aprovació inicial, ci que els hi plantegem
aqui és una aprovació inicial, per tant ens queda
encara la definitiva per acabar de reflexionar
sobre aquest tema tan important per la ciutat i per
tanL jo diria que si que amb aixô estem d'acord i a
través de les allegacions dels grups politics i de
les associacions de veIns i d'algun particular que
ens ha presentat, efectivament ens han dit que aixô
és una operació que s'ha d'estudiar i que per tant
seguirem estudiant i treballant amb ella per
millorar-la. Jo diria que aquesta operació, com he
dit, és de transformaciô urbana per millorar la
imatge d'aquella part de la ciutat. Les
allegacions en aquest sentit jo diria que es
mostren en la seva conformitat arab aquest objectiu
general de modificaciO de planejament per
substituir aquest ñs industrial per residencial i
terciari i aquesta creaciô d'un nou centre de
ciutat arnb equipament public amb espais verds I amb
vivenda püblica. Tanmateix hi ha una sèrie
d'aldegacions que quedaran per a més endavant I
aixi n'he parlat jo arab algun portaveu d'algun grup



politic, que es que am.b tota la raó ens diuen que
per tirar ± per acabar de refiexionar sobre aquest
pianejament haurlem d'incorporar -j aixl s'han
comprornès els grups promotors- uns estudis de
mobilitat I un estudi d'aparcament. Aquests estudis
de mobilitat ci que han de fer és justificar o no
justificar el disseny presentat i per tant si es
necessari dins i'aprovació provisional presentarem
les modificacions que caiguin. Pci que fa al tema
de l'aparcament és un tema del qual ja n'hem parlat
molt de l'aparcament d'aquesta part de ciutat, i en
principi els estudis que nosaltres tenim i aquest
tema de la Placa d'en Coil n'hem parlat molt, doncs
si que és veritat que ci tema de posar noves
activitats terciàries i residencials pot produir
una distorsió a nivell de reserva d'aparcament i
per tant dins d'aquest estudi de mobilitat que serä
conjunt de mobilitat i aparcament, pot ser que els
estândars d'aparcarnent tant del velnat corn de la
gent que hi viu que els hagués d'augmentar. Per
tent jo els hi proposo l'aprovació d'aquest
planejament que és important per la ciutat perâ
crec que hem de seguir reflexionant ± aixi ho farem
entre l'aprovació inicial i l'aprovació
provisional.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:
El nostre grup s'abstindrà en aquest punt perquè
entenem que hi ha aigunes mancances que are
esrnentaré en ci projecte que caldria millorar
perquè ci nostre grup votes a favor. En principi ci
terna de l'habitatge, nosaltres creicm que caidria
que hi hagués habitatge de protecció oficial que no
sigui exciusivament ci que pugui fer Promusa amb ci
10% d'aprofitament inig, dic aixâ perquè crec que ci
que pugui fer Promusa, si ho fa i esperem que ho
faci, creiem que es insuficient i per tant creiem
que els promotors haurien de destinar una part de
l'habitatge a protecció oficiai. En seqon hoc, la
manca d'equipaments que hi ha en aquest barn ens
fa que ia reserva de sôi que hi ha ai Pia -que si
no cstic equivocat son 1.000 m2 dc sOi- resuiti dcl
tot insuficient i per tent dcmancrn que s'augmenti
aquesta quantita-t, estein pariant d'una superflcie -
Si no estic equivocat- dc 24.000 m2, liavors de
24.000 rn2 destinar només 1.000 m2 de sal a
equipaments crec que Os insuficient. Pci que fa al
tema d'aparcaments no hi ha al Pla -o ai menys jo
no ho he sabut veure- una previsiO d'aparcament
public per cobnir ies necessitats actuals I futures



d'aquesta zona, tant del barn corn de
per coneixement de cause ii dic al Sr. Carbó que hi
ha moita dificuitat per aparcar en aquesta zone.
Tainpoc està resolt ci terna de vialitat i creiem que
cal donar solucions a les entrades i sortides del
barn i que en ci Proj ecte actual aixô no queda
solucionat I ja sé que s'està fent un estudi per
part dels promotors per miliorar aixô i que volem
veure el resultat, aixi corn ja yam cornentar ci tema
deis edificis que entenem que segons quina façana
si que podria ser pianta baixa mes quatre perô
segons a on creiem que és excessivarnent alt planta
baixa més quatre. Pci que fa ci tema de zones
verdes, s'han fet millores respecte al projecte
inicial de Part. 125 perâ creiem que encara es pot
millorar rnés la connectjvjtat entre ci Pare de
l'Escorxador o el Parc de Cerdà amb ci projecte de
zona verda que hi ha dibuixat al projecte. En
definitiva, creiern que hi ha una sèrie d'aspectes
importants del projecte que no queden ben resolts i
per tant ens abstenim en aquesta votació
d'aprovació inicial i en cas que aixO sigui
millorat i tingut en compte canviariern ci flostre
vot a l'aprovació provisional.

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-
V: Jo començo per on ha acabat el Sr. Pomar; en ci
projecte en general no estem en desacord amb ci
desenvolupament que volen per aquest barn, han
hagut unes aliegacions, vostès diuen uns estudis,
facin els estudis; pci que fa a i'aparcarnent ja
està clanissirn que es necessitarâ, i quan agafin
aquestes conclusions doncs nosaltres ja votarem ci
planejament provisional quan pertoqui. En aquests
moments ens abstindrem, vostés estudiIn i després
diguin-nos les conclusions.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Sr. Carbô, senyores i senyors negidors,
aquest és ci tema més important del Pie d'avui,
indubtablement, per les seves caractenistiques i
pci hoc on estâ ubicat ci sector. Deixi'm comencar
agraint al Sr. Carbó eis contacLes que hem tingut
per discutir sobre aquesta qUestió, l'estona que hi
hem dedicat i per apreciar una actitud positiva en
relaciO a suggenilnents quc hem fet en ci trâmit
anterior. Aquesta actitud i ci fet que hagin
incorporat alguns d'aquests suggeriments
justifiquen ia nostra abstenció a i'espera de corn
es desenvoluparé ei planejament 	 i	 corn es
desenvoiupara ci trâmit d'aprovacio provisional.



NosaitreS hem presentat un conjunt de
suggeriments ho dic per coneixement del Consistori
i del publiC que ens acompanya, demanant bsicament
ci sequent: en primer hoc que hi hagués una major
particiPaCió de la ciutat en ha piusviva que
genera aquesta operaCió que nosaltres creiem que és
una plusvàlua considerable i aquesta major
particiPació ha traduim ainb unes cessions per
equipaments i unes cessions per ha propietat
pibiica. Respecte d'aixô hem obtingut una petita
satisfaCCió en ci sentit que els 1.000 metres de
sOl reservats a una eventual escola bressol
s'amphiefl fins a 2.000 m2 de sostre de manera que
la nostra proposta d'ubicar-hi un Centre Civic
podria ser considerada, ens feiicitem i eis hi
agraim la seva consideració. El segon suggeriment
té a veure arnb la manera d'encaixar aquest nou
barn amb ci barn preexistent i per tant ha
connexió d'aquest nou barn amb els carrers Orient
i Monestir; nosaltres son partidaris que ci canner
Orient i el carrer Monestir segueixin fins arribar
a Torrent de FerrussonS per tal de donar més
capilaritat al barn i per tal de facilitar les
entrades i les sortides del transit. En algunes de
les converses que hem tingut Sr. CarbO, vostè
contraposa aquest interès nostre de buscar més
capilaritat al barn amb ci seu propôsit de
connectar una zona. verda, Parc de la Poliancreda,
amb una aitra zona verda, Parc Cerdà; ci nostre
cniteri és que no és incompatible la connexió de
les zones verdes auth ci fet que es existeiXin els
carners, és evident que no supnimiran vostès ci
transit per i'Avinguda de Cerdanyola, a l'aicada de
ha rotonda del davant de h'Anônima, i que tampoc
supnimiran vostès ci transit al final del carrer
Borrell i aixâ no significa que hi hagi una ruptura
de ha continutat de ia zona verda des del Parc
Cendâ fins a la Poilancreda, doncs per ha mateixa
regla de tres proposem que ci carrer Orient i ci
canner Monestir travessi aquesta zona verda i
facihiti una major capilaritat i connectivitat del
barn amb l'xtenior.

Teniirn ha impressió que l'interès dels promotors
en no obrir els carrers té molt més a veure auth una
major ocupaciá de sOl i no pas auth una voluntat
ecolôgica. Es evident que si a sobre deis canrers
Orient i Monestir s'hi construeixen habitatges i no
hi ha vial, ci rendiment del sector és major, i per
tant nosaitnes ci que voiem és que efectivament es
facin aquests estudis de mobihitat que els hem
soidicitat i que vostés han acceptat i que fruit
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d'aquests estudis en resulti la connexi s
carrers Orient i Monestir arnb i'avinguda dci
Torrent de Ferrussons. Dc la mateixa ruanera demanein
que hi hagi un pàrquing de rotació; vostès ens han
justificat la no acceptació de la nostra proposta
d'un aparcament soterrat a la Piaça del Coil amb un
estudi que indica que no hi ha necessitat
d'aparcament per residents, i nosaltres els
insistim que el probierna del barn de la carretera
de Cerdanyola o de la place d'en Coil o de Sant
Francesc és un problema de i'aparcament deis que no
tenen plaça corn a residents, i ci cornerç local,
cregui'rn, necessita que hi hagi aparcament de
rotació en aquell barn, ho venim dient des de fa
mesas, creiein que el hoc adequat és la plaça d'en
Coil perô Si vostès son Lan tossuts que no la voien
fer a la plaça d'en Coil, ci menys fad-ho a ha
zona aquesta nova perquè la pressiO amb la future
actuació de i'hotei i la zone d'oficines serà
extraordinâria. Ceiebro per tant que vostés
encarreguin de nou un estudi sobre aixO, un estudi
que posa de manifest qua el famOs estudi sobre
pàrquings deu sen una 'filfa" perquè si vostès ja
han fet i pagat un estudi sabre pàrquings que no ha
considerat aquests nous vectors que ara estan
sortint, que ara estan emergent, vol dir que vostès
van fer un estudi sabre párquings manifestament
iniltil. En tot cas els hi prego que facin un estudi
perO no per fugir d'estudi, els hi torno a
reiterar.

Per üitim, la nostra aidegaciO proposava una
minoraciO de l'aiçada dels blocs que hi ha a la
facana de Torrent de Ferrussons; en tot cas corn que
vostès han manifestat ia voluntat de considerar
aiguns d'aquests suggeniments, ei nostre vat,
repeteixo, serâ ci de l'abstenciO.

TINENT D'ALCALDE DE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
CARB: Els hi agraeixo l'abstenció corn a inostra de
confiança arnb nosaltres i per tant el compromis que
he agafat de seguir-ne parlant, crec que hem
arribat a acords amb d'altres temes tan importants
corn aquest i per tant arnb ci convencirnent que
l'urbanisme a vegades és ci sentit comü i per tent
quan tinguern aquests estudis suposo que entre tots
aplicarem el sentit comü i podrem resoldre una de
ies ailegacions a nefiexions que ens estan fent en
aquests moments.



Vots a favor;	 13 (CiU i PP)
Vots en contra: 0
Abstencions:	 11 (PSC, IC-V ± ERC)

9. - PROPOSTA D' APROVACIO DE LA NOD IFICACIO DEL
PLA PARCIAL D'ORDENACIO DEL SECTOR PONT DE CAN
VEPNET - COLL FAVA (DETERNINACIONS D'OBRES
EXTRASECTORIALS I PLA D'ETAPES).	 (EXPT. NUN. 
81001/02) 

1 r. - DONAR COMPTE, RE STAR ASSABENTATS I ACATAR
la Senténcia dictada pel Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya en ci recurs contenciós
administratiu nüm. 2089/1996, ci veredicte de la
qual deixa sense efecte conveni urbanIstic amb la
Junta de Compensació del sector Coil Favà - Pont de
Can Vernet, aixI corn ci Projecte d'tirbanització de
la Connexió de la Rairbia del Celler arnb el Monestir
I projecte d'obra ordinria de construcció d'un
aparcament a i'Avinquda Francesc Macia d'aquesta
ciutat, i en consequência: DEIXAR SENSE EFECTE
acord adoptat pel Pie Municipal en sessió ordinària
celebrada en data 19 de novembre de 1996.

2n.- APROVAR INICIALMENT, d'acord amb ci que
deterinina l'art. 60.1) del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pci qual s'aprova la
refosa dels textos legais vigents a Cataiunya en
matéria urbanIstica, la modificació del Pla Parcial
d T Ordenació del Sector Pont de Can Vernet-Coll
Favà, en allô relatiu a los determinacions d'obres
extrasectorials i pla d'etapes, aixl corn a DEIXAR
SENSE EFECTE totes les determinacions relatives a
la conservació I inanteniment de l'obra
d'urbanització sectorial, i per tant en resultarâ
innecessària la constitució do la corresponent
Entitat Urbanjstica de Conservació, els Estatuts do
la qual es troben en fase de tramitació en
i'actualitat, proposant-se aquestes modificacions
puntuals, a iniciativa püblica municipal, en els
inateixos termes i previsions do la documentació que
ha estat elaborada per l'arquitecte municipal
adscrit ci Servei do Gestió UrbanIstica II de
1'P.rnbit Municipal de Gestió de Ciutat Sostenible.

3r.- SOTMETRE l'expedient a inforraació püblica
per termini d T uri mes, a partir del die seqUent al
de la publicació del corresponent edicte en el
Butlleti Oficial de la Provincia i en un dels
diaris de major circulació.



ArIT'Z,,^ l^

cIJ

4t.- SOLLICITAR informe als orqanub
competència concurrent, que s'haurà d'evacuar en el
termini reglamentari d'acord arnb allô que preveu
Particle 57.1) del Decret Legislatiu 1/1990.

5è.- APROVAR PROVISIONA1NT l'esrnentada figura
de planejament sempre que superats els terminis
assenyalats en el punt tercer anterior no s'hagi
presentat cap aliegacio ni reclarnació davant el
projecte de Pla Parcial i REMETRE l'expedient a la
Comissjó d'Urbanjsme de Barcelona als efectes del
que preveu Part. 60.5) del Decret Legislatiu
1/1990 en orcire a la seva aprovacio definitjva.

6è.- NOTIFIAR el present acord al legal
representant de la Junta de Compensació als efectes
escaients, DEIXANT SENSE EFECTE tots els acords
municipals que s'oposin al contingut d'aquest.

7è.,- DELEGAR a la Cornissió de Govern de Sant
Cugat del Vallés, l'adopció dels acords
cornplernentaris que en resultin de menester en el
desenvoluparnent del present acord, aixi corn els
derivats de la tramitacjó del Projecte
d'Urbanització de la connexió de la Rambla del
Celler arnb el Monestir I Projecte d'Obra Ordinâria
de construccjó d'un aparcament a l'Av. Francesc
Macia, i els derivats de la tramitació dels
Estatuts de la Entitat Urbanjstjca de Conservació,
que en resultarà innecessârja amb l'entrada en
vigor de Ia modificació del planejarnent en
l'obl±gatorietat de mantenir I conservar la
urbanització.

8è..- TRASLL?IDAR certificació del present acord
a la Secció 3 del Contenciós-adrnjnjstratiu del
Tribunal Superior de JustIcia de Catalunya, als
efectes escaients.

ALALDIA-PRESIDNCIA: Hi ha una petició de
deixar sobre la taula el punt 9é. de l'Ordre del
Dia, per tant passein a la seva votació.

TORN DE VOTACIÔ DEIXAR PUNT NUII. 9 DAMUNT LA TAULA

	

Vots a favor:	 9 (PSC I IC-V)
Vots en contra: 13 (CiU i PP)

	Mstencions:	 2 (ERC)



(En aquests moments, essent ies 21,07 hares,
s'absenta de la sessió la Tinent d'Aicaide Sra.
Rodriguez).

TINENT D'ALCALDE IJE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
CARBO: inb aquesta proposta d'aprovació que els hi
plantegem avui, que ja he explicat abans que a part
de les determinacions d'obres extrasectorials també
hi ha la part que hem explicat abans de la
modificació per deixar sense efecte les entitats de
conservació que regeixen aquest barn, jo diria que
aquI ci que fern avui és donem compte i restem
assabentats i acatem la senténcia del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunyc, el veredicte del
quai deixa sense efecte el conveni urbanIstic amb
la Junta de Compensació i per tant ci que piantegem
avui, que son aquests projectes i aquestes
memOries, és per donar i acatar aquesta sentència.
En la redacciO originânia dcl Pie Parcial
s'imposava ais propietaris, als promotors,
]..'obligaciO de pagar uric série d'obres o crregues
que eren obres de vialitat, de connexiO, situades
fora de l'àimbit de propi Pla parcial. I en ci
document que en aquests moments tenirn aprovat hi
havien tres ponts o tres obres que eren importants.
Un era ci pont sobre la Ronda Nord de RENFE,
l'aitre era ci pas dci Torrent de Ferrussons i
l'altre era un pas deis carrers dels Mestres. Per
les raons que en ci seu dia van justificar els
serveis tècnics de l'Ajuntament, que estan
reproduldes en ci projecte de modificaciO, una part
d'aquestes obligacions van esdevenir innecessànies
i fins i tot inñtiis per causes sobrevingudes tant
pci sector corn a ia resta de poblaciO de Sent
Cugat. Per aquest motiu, i ainb ia finalitat de que
aquelis propietaris mateniaiitzessin ies cérregues
proporcionais a i'aprofitament que havien obtingut,
es ye proposar substituir aquestes càrregues que
son obres d? viabilitat i de connexiO amb ci barn
per unes altres tainbé situades fora ci sector.
Aquestes obres eren la connexió del barn amb la
ciutat, amb ci casc antic, a través de l'Avinguda
Francesc Macia i l'enliumenat de la Ronda Nord.
Aquestes obres estan ja construldes i fins aqul era
correcte. Malauradament aquesta substituciô no es
va efectuar mitjançant uric modificaciO dci Pia
parcial sinO només per mitja d'un conveni
urbanIstic subscnit anib la Junta de compensaciO del
sector. L'acord dci Pie municipal que va rectificar
ci conveni va sen objecte d'un procés judicial que



Va finalitzar amb una sentència que va
aquest acord que aprovava el conveni, el propi
conveni i els acords municipais que aprovaven els
projectes reaiitzats posteriorment per la Junta de
compensació. Es a dir, l'acte inicial viciat i
tots els que derivaven d'aqueil. El fonament
essencial de la sentència és el reconeixement que
un conveni urbanlstic no era i'instrument adequat
per inodificar les obligacions urbanistiques
imposades pel Pla parcial i, per tant, el que avui
els hi presentem és la modificació del Pla parcial
que pretén fer be allâ que no es va fer be, aliô
que a criteri del Tribunal Superior de Justicia es
va fer malament. El projecte justifica novament i
valora la substitució d'aquestes obres de vialitat,
aquestes càrregues imposades pel Pia parcial antic
per unes aitres amb un resultat econàmic final
equivalent, i aixl ho reconeix el pent judicial en
la mateixa sentCncia. Una vegada la modificació del
Pla parcial sigui aprovada amb caràcter definitiu,
que Cs la modificació aquesta que nosaltres els hi
portem avui a i'aprovació, la Junta de compensació
haurC de complimentar novament les noves
obligacions derivades del Pla parcial i que donarC
hoc tarubé, i aixi ho diem en i'acord d'avui, a
subsanar els defectes de legahitat que tenien els
aitres actes administratius anullats per la
referida sentCncia.

En conclusió, les actuacions reahitzades en
execució de la senténcia, que son un document
administratiu que consta de niemOria i de piànois,
suposaran el revestiment de l'equilibri entre els
beneficis i les cCrregues del caràcter urbanistic
imposades originCriament pel Pia parcial i aquesta
substitució material no suposa en cap cas cap
perjudici peis actuals veins del sector atCs que la
cCrrega d'urbanitzar la segueixen tenint els
mateixos propietaris antics del sector, els
promotors immobihiaris, i no els propietaris
actuals de les vivendes. I per tant, com vostCs
saben, aquesta inodificaciO d'aquestes obres son
unes obres de connexiO del barn de Coli Favä que
en aquests moments ja estan construides. També els
vuhl exphicar que l'equip de govern ha iniciat ja
un diàieg amb l'AssociaciO de veins de Coil Favà
que és un diCieg que ens portarC a i'equip de
govern a una sèrie de compromisos referents al
barn, és un acord que dirIem en grans llnies
generals que ens obhigarà a l'equip de govern a
treballar pel barn, a miliorar la seva qualitat de
vida d'aquest barn.



TINENT D'ALCALDE DE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
CARBÔ: Jo crec que hem arribat a un acord
satisfactori amb els veins. Jo crec qua la

REGIDOR SR. POM1R, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:
Noinés per anunciar i'abstenció del nostre grup en
aquest punt en no haver-se arribat a un acord
satisfactori amb els veins de Coil Fav.

* REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV:
Presentem també la nostra abstenció. La ünica
pregunta, i perdoni la meva ignorància, nosaltres
a l'altre nandat no yam aprovar algun acord sobre
aquest terna en aquest Plc que després no es va
tramitar per part de l'Area d'Urbanisrne, cosa que
no és anormal perqué a l'Avinguda Aragô ja es va
fer igual?

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: Nosaltres havIem sollicitat, Sr.
Alcaide I Sr. Carbó corn saben, deixar ci terna
sobre la taula precisament perqué no han volgut
vostès arribar a un acord previ amb els veins de
Coil Favà. Els he de dir que la nostra
predisposició era voter a favor del punt amb el
benentès qua entenIern que el procés de negociació
de converses per restablir i'equilibri i per
reconéixer cia errors comesos havia d'anar a bon
port. No ha estat aixi, nosaltres pensern qua
l'acord anib l'Associació de veins del barn de
Coil Favä ha de ser amb hum ± taquigrafos corn as
diu vulgarment, ha de ser transparent, ha de sen
explicit, ha de contenir lea actuacions concretes
convingudes, ha de contenir lea previsions
pressupostànies I ha de contenir el calendari
d'execució de lea obres que s'hagin convingut. I
corn que aixô no s'ha acordat, corn que vostès no
han estat capacos encara d'arnibar a un acord aimb
l'Associaciô de veins, no sé si per manca de
voluntat, o per nianca de feina, a per manca de
temps, pal que sigui, nosaltres ens abstindrem. No
sense recorder que aquest és un trâinit
estrictament formal i naturalment deixi'm recordar
que és la conseqUència d'una actuació illegal de
Converqènci I Unió qua va haven de sen redrecada
pal Tribunal Superior de JustIcia de Catalunya corn
a conseqUència d'un recurs que va presentar el meu
grup. Crec qua els veins i vemnas de Coll Favà han
hagut d'assurnir unes despeses qua no els
corresponien i crec qua vostès els han de
compensar per recuperar l'equilibni.



importância d'aquest acorci, el Sr. Aicalde
explicarà, perà crec que hem assistit a unes
reunions arab els veins potser ha faltat i aixI ho
farem el document final perô n'hem parlat molt I
crec que és molt satisfactori per les dues parts.

ALcALDIA-PRESIDENCIA: Sr. Nenéndez, escolti
es que vosté diu que no hem arribat a un acord i
lamento que estigui mal informat, si que hem
arribat a un acord; ha sigut un acord llarg, molt
treballat, arab moites reunions i precisament s'ha
allargat també perquê es plantejaven una série de
questions que tenien una certa complexitat
têcnica, hem hagut d'encarregar informes tèCnics,
hem hagut d'encarregar projectes tècnics, perô en
la darrera reuniô que vàrem celebrar a la Sala de
Comissions d'aquest Consistori, vàrem arribar a un
acord, es va produir l'acceptació després de la
negociació dels punts finals per part d'arnbdues
bandes I per tant jo garanteixo que aixô es
complirà. Es cert que no ho hem formalitzat encara
i no hem decidit la forma de formalitzar-ho perô
i'acord hi és i la garantia la dono jo
personalraent. F'ixi's en una cosa, en aquest Pie
hem donat ja una passa important per complir un
dels punts de i'acord, que no afecta a la Junta de
compensació de Coil Favà perô si que afecta a Coil
Fav d'una forma indirecta perquè la via és una
altra i és la supressió de l'Entitat de
Conservació UrbanIstica. Aquest és un dels punts
de l'acord que es va posar al damunt de la taula i
que avui es comenca a fer efectiu. I aixâ mateix
farem amb la resta de punts, per descoraptat.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA: No sé si vosté entén que un acord
entre dues parts és un acord entre dues parts.
Vull dir que ci que vostè digui que hi ha un acord
no és suficient perquè hi hagi un acord, suposo
que aixô ho entén. Si vosté diu que hi ha un acord
i l'altra part diu que no hi ha un acord, no hi ha
un acord. Es a dir, la seva comprensió del que es
el diàleg i la negociació potser estava un pei
esbiaixada. NOItLéS hi ha acord quan les dues parts
diuen que hi ha un acord i quan les dues parts
subscriuen aquest acord. I cregui'm que quan jo ii
dic que tinc consciència de que no hi és, es
perqué l'altra part em diu que no hi ha acord. Per
tant, no n'hi ha. Ara, escolti, sàpiga que ailô
que acordi vostè arab i'Associació de veins i
i'Associació de veins arab vostè, sâpiga d'entrada
que tindrà el suport dcl grup Socialista.



ALCALDIA-PRESIDENCIA: Niri Sr. Menéndez,
lamento una vegada més que estigui mal informat
perquè vàrern celebrar una reunió de dues hores a
la Sala de comissions i quan es va acabar la
reunió, Si rnés no per part meva, perquè no vaig
poder quedar-me més estona, yam decidir tots -i
aixi ho vàrem expressar- que estàvem d'acord. No
ho hem formalitzat perô aquest és un pals on
i'encaixada de mans tradicionalment ha tingut un
gran valor i per a mi aixô em compromet tant corn
un document signat davant de notari, o siqui que
l'acord hi es.

RECIDOR SR.BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV:
He de dir que en un altre moment, en un altre
mandat, yam fer aprovar en aquest Pie aiguna
proposta de modificació reiativa a aquest sector i
que no es va tramitar, era també un acord?

TINENT D'ALCALDE DE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
cARB6: A 1' anterior leçjislatura es va fer
l'aprovació inicial d'aquesta modificació perâ per
causes que en aquest moment no les sé, no es va
arribar a. tramitar.

RECIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV:
Es que a mi em preocupa perquè ci Sr. Alcaide ara
fa molt esment de l'encaixada de mans i deis acords
perà clar els acords més importants son els que es
fan en aquest Pie i no és ci primer cas, ho dic corn
a recordatori, i no és ci seu equip que en aquests
moments jo crec que estâ compiint perfectament ci
treball, perO em preocupa que en aquest Ajuntamnent
hem aprovat questions aqul en aquest tema o en ci
de l'Avinguda Raquii i no s'han tramitat, cosa que
jo crec que és greu ja que era un acord de pienari.

TINENT D'ALCALDE DE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
CARBÔ: El que hem aprovat avui ho tramitarem de
seguida, notingui cap mena de dubte. Dc la mateixa
manera que yam tramitar ci tema de Raguii.

ALCALDIA-pRESI1DNCIA: I si no ho tramitem
vosté ens ho recordaré. Esperem que no ii donarem
l'oportunitat de que ho faci.

Vots a favor:	 12 (C±U i PP)
Vats en contra: 0
Abstenciox-is:	 11 (PSC, ICV i. ERC)
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PROMOCI6 ECONÔMICA I HISENDA

Comerg, Consum, Iridüstr±a i Servis 

10.- PROPOSTA D'AUTORITZACIÔ DE TRASPAS DE 
CONCESSIÔ D'EXPLQTACIÔ DE LA PARADA NUN. 1.22) DEL
MERCAT MUNICIPAL TORRE ELANCA, AUTORITZADA PER A LA
VENDA DE PEIX I MARISC. 

Vista la sollicitud presentada per Mercedes
Manero Barbara el dia 5 de juny proppassat, en la
que demana autorització per la transferència dels
drets concessionals sobre lTexpiotació de la parada
1.22) del Mercat Municipal de Torre Blanca, al Sr.
Rafael Rizo Góinez, pel temps que resta de vigéncia.
de la concessió.

ATS que la sollicitud dvautoritzaciô per la
transferència deis drets concessionals a tercer es
troba documentada arnb la corresponent deciaracjó
responsable del Sr. Rafael Rizo Góinez sabre no
trobar-se afectat per causa dvincapacita i/O
incompatibjljtat, i ensems arnb la declaracjó de
voluntat forinulant opcio a i'explotacio de les
parades en règim concessional amb assumpciô
expressa de totes les obligacions derivades del
Piec de condicions econômjco-administratives de la
concessió, Reglainent del Mercat Municipal Torre,
Blanca, i compliment estricte de la leqislació
aplicable en els ordres de la contractació
administrativa, laboral fiscal i qualsevol altra.

En base a tot l'anterior, es proposa al Pie
i'adopció dels següents acords:

ir.- AUTORITZAR a lTactual titular, de
conformitat amb el que preveuen Part. 44 del
vigent Regiament del Mercat Municipal de Torre
Blanca, en relació auth els articles 128.1.5) dci
Reglament de Serveis de ies Corporacions Locals, de
17 de juny de 1955, i dels arts. 19 ± 20 del R.D.
legislatiu 2/2000 de 16 de juny, aprovatori del
text refós de la Lid	 de Contractes de les
Adrainistracions Pübliques, el traspâs de la
concessió de la parada 1,22) del Mercat Municipal
Torre Blanca, destinada a la venda de Peix i
Marisc, a favor del Sr. Rafael Rizo GOrnez, pd
temps que resta de vigència de la concessió arub els
drets i obligacions derivats de la mateixa constant
a Pexpedient inforine favorable de la Direcció del
Mercat.



2n.- APROVAR la liquidació de drets de traspàs,
per import de 2.426,31 C (dos mu quatre-cents
vint-i-S1S amb trenta-Un euros), de conformitat amb
el que deterinina l'apartat 2.3.4) de l'Ordenanca
Fiscal nürn. 18, Taxa per la Prestació del Servei
dels Mercats Municipals, vigent per a 1'any 2002.

3r.- PREVENIR al concessionari que haurà de
constitUir fermanca definitiva en forma reglamentà
na per un import de 647,02€ (sis-cents quaranta
set amb dos cèntiras d'euro), equivalent al 4% del
valor estimat de la parada i acreditar davant de
l'Ajuntalfleflt el compliment de les obligacionS
tributaries que es puguin derivar del Reial Decret
LegislatiU 3.050/1980, de 30 de desembre, i Reial
Decret 828/95 de 29 de maig.

4t.- AUTORITZAR a l'Alcaldia per a la
instrumentaCiO en escriptura püblica de la
transferéncia de drets concessionalS i correlatiu
canvi de nom i d'activitat en els termes que preveu
lart. 114.2.d) del R.D. legislatiu 2/2000.

TORN IDE PRESENTACIO

REGIDOR DE coMERc, CONSUM, INDIJSTRIA I
SERVEIS, SR. TUBAU: Tal corn thu l'enunciat es
tracta d'un traspàs de concessió, concretament a
autoritzar el traspàs de concessió de la parada
1.22) del Mercat Municipal Torre Blanca destinada a
la venda de peix i marisc que l'ostenta en aquests
moments Mercedes Manero Bertran a favor del Sr.
Rafael Rizo Gómez pel temps que resta de vigència
de concessió. Al mateix temps, aprovar la
liquidació dels drets de traspàs per un import de
2.426 euros amb 31 cèntirns. Prevenir al
concessionari que haura de constituir fermança
definitiVa per un valor de 647 euros amb 2 cèntims
que és l'equivalent al 4% del valor estimat de la
parada. Tarabé dir que no hi ha cap canvi
d'activitat, la parada seguirà sent de peix i
marisc.

PEGIDOR SR. ELADA, IDEL GRUP MUNICIPAL D'ICV:
Un traspàs d'una concessió d'explotació de la
parada i a més de peix o rnarisc, el Sr. Tubau em
permetrà, no se si es peix blau o blanc 0 61 éS

marisc del Cantàbric o de la costa tarragoflifla, és
important. Iritervinc perquè m'encanta i només per



una reflexió personal vull intervenir sobre"=?ifa
tan transcendent i important corn el mercat, que no
menysvaloro, perô en canvi corn a denüncia que Ia
llei actual no et permeti intervenir ni aprovar
qUestions tan importants corn son urbanitzacions de
la Plaça del Ccli o el Pla del centre o tots
aquests ternes; em sernbla que és deplorable que un
Ajuntament pugui parlar de la concessió de
l'explotació d'una parada d'un traspàs i no de
temes tan importants corn la urbanització del
centre, urbanitzaciO de la nostra població.

ALCALDIA-PRESTDNCIA: Moltes grOcies Sr.
Balada, perO escolti aquI apliquern la Llei
municipal I en tot cas sap que hi ha altres
instàncies per discutir aquestes questions.

(Els acords del present punt foren aprovats per
assentiment dels 23 membres electius presents)

11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPELLACIONS.

REGIDORA SRA. BERTRAN, DEL GRUP MUNICIPAL
D' ERC:

SACRIFICI DE GOSSOS: Avui ii he de demanar un favor
especial que me l'ha de concedir. A veure,
sacrifici de gossos, suposern que l'equip de govern
ja deu saber que a l'Ajuntament de Barcelona i a
instância d'Esquerra Republicana de Catalunya s'ha
aprovat prohibir el sacrifici d'animals de
companyia. AixO ha estat possible gràcies al
treball que s'ha fet des de l'Ajuntament de
Barcelona arab les protectores i aninalistes.
Aquesta fita histôrica en el nostre pals i a
l'Estat espanyol ens acosta més a comportarnents Inés
de pals modern i avançat en termes d'humanitat.
També s'ha acordat que a partir d'ara no es podran
exhibir animals en els aparadors dels comerços
especialitzats per evitar-ne la compra compulsiva.
AixO junt arab un intens treball de sensibilització
ciutadana que s'està duent a terme arab l'ajut de
les protectores i entitats animalistes, més les
campanyes pro-adopciO i els diferents programes
d'esterilitzaciO i control de cens per rnitjâ del
microxip. Ens agradaria saber què està fent Mcdi
Ambient sobre aquest tema i si pensa que aqul a
Sant Cugat es podria fer alguna cosa serablant.



PISTA PATINATGE MONOPATI: Hi ha el tema del
patinatge amb monopati, ens van venir a veure tres
jovenets molt compungits perquè diuen que
i'Ajuntament fa molts anys que els promet una pista
perô que aquesta pista no arriba. Els hi vaig dir
que ho preguntariem al Pie corn està el tema de la
pista.

TERCER C.A.P.: Noinés dernanar-li, ja que no tenim
cap reunió sobre sanitat, que ja es comenci a
trebailar en el tercer CAP. Encara no hem inaugurat
el segon perâ el ritme de creixement d'aquesta
població, per no trobar-rios coliapsats, seria
qUestiá de comencar a treballar-hi ara.

SEMAFORS ALS INSTITUTS: A veure, el Sr. Ferrés ja
sap que farâ més de tres mesos que vaig parlar amb
eli demanant-li ci que m'havien passat alguns
instituts corn l'Angeleta Ferrer demanant semâfors
per aquest institut o també ci Leonardo demanant
més senyaiització viâria. Tot aixô, va passant ci
ternps, vostè els hi va prornetre per exempie a
l'Angeleta Ferrer que ci gener o febrer aixô
estaria solucionat i a hores d'ara -jo fa uns
quinze dies que he parlat amb ells- d'aixO no hi ha
res.

INSTITUT LEONARDO CA VINCI: A banda d'aixô,
recorder-li que tarribé ii vaig denunciar la riera al
costat del Leonardo. Es una riera que em diuen que
hi ha rates, ci seu aspecte és més que deplorable i
sobre aquest tema veig que tampoc s'ha fet res. Dc
passada, fer-los-hi avinent de la necessitat
imperiosa que aquest institut necessita de tenir un
carril bici i voreres per a vianants ja que si
disposes d'aquestes coses tan elementais molts
anirien carninant o amb bicicleta a l'institut. Hi
ha un altre teina que també ii vaig trucar i tampoc,
ja fa molt de ternps, i tampoc no en rebo cap
resposta. Es les parades d'autobüs del Leonardo. Li
vaig fer avinent que per una banda n'hi ha una que
només ii qiieda un tauló i ferros rovellats que a
alguna persona ii podrien fer mel. I la parade
mateixa que hi ha al costat del Leonardo, dir-li
que està en un estat que cada vegada que ci veig em
recorda a la repñblica bananera perquè ci ferm està
corn esté, hi ha goteres a la teulada, no hi ha cap
seient, en fi per totes aquestes coses.

MANTENIMENT ESCOLES PtJBLIQUES: I ara si que voldria
demariar-li de la seva amabilitat que em permetés
passar als caps de qrup. M'he pres molta feinada,



perque vostes recordaran que al Pie an 	
nostre grup va presentar una rnociô demanant mes
recursos pel manteniment de les escoles pübliques
que va ser rebutjada. Aleshores m'he permès agafar
corn a referenda tres escoles de primâria i tres
instituts i he anat amb la cémera fotogrfica i ara
els hi porto aqui grCficarnent i després ii voidria
demanar que de manera molt breu deixi que les
comenti molt poquet perquè les persones que no les
puguin veure puguin saber una mica de què Va. Està
fet ainb tot el carinyo i la bona intenció perquè
vostès reconsiderjn la seva intenciO.

ALCALDIA-PRESIDENCIA: El Sr. Ferrés respondrà
les primeres questions relatives a la questió de
qossos, animals de companyia I pel que fa
referència als instituts Anqeleta Ferrer i Leonardo
da Vinci.

REGIDOR DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT, SR.
FERRES (RESPOSTA):

SACRIFICI IDE GOSSOS: En relació al tema dels gossos
estem en contacte amb les associacions protectores,
estem intentant trobar una soluciô al problerna
d'aquests animals, no l'hem trobat en aquests
moments, encara. Celebro que, corn vostè diu,
Barcelona ja ho hagi resolt, em posaré en contacte
amb Barcelona per veure corn ho han fet ells. De
totes formes ii he demanat tamibé en d'altres
ocasions que aquesta mateixa vehemència que
dernostra amb l'Ajuntament de Sant Cuqat la reiteri
al Consell Comarcal ja que allà estan plantejant
una installació per la soiuciC del probierna dels
qossos a nivell comarcal i que crec que tampoc es
del seu agrat. Donos de la mateixa forma que ho
planteja aqui també intentem trobar la solució a
niveli comarcal que és una questió que creiem que
s'ha de resoidre a nivell de la comarca del VallCs
Occidental i gràcies o a través del Consell
Comarcal, per aixâ ja fa temps que estem treballant
amb ells, estem pendents de que ens portin l'estudi
respecte aquesta qüestió i quan ci tinguin resolt
espero que se solucioni aquesta questiá aqui a
l'ârnbit de Sant Cugat.

SEMFORS ALS INSTITtJTS: Quant als diferents
instituts, tinc que dir-li que efectivarnent el
trCfic i la pacificació d'aquest al voltant de
l'Angeleta Ferrer doncs és una qüestió imminent que
s'ha de produir al voltant d'aquest ines de juny,
espero, entre aquest mes de juny I comencaments de



julio1 I que passa per un	 viissatge de l'entorn

i passa per una modificació de les instal'laciCflS
semafOriqUes que donaran major seguretat a

1' entorn.

INSTITTYT LEONARDO DA VINCI: Quant al Leonardo da
Vinci, s'ha passat nota a l'autob'is interurbâ que
és una de les parades que ii afecta per tal que la
companyia intenti miliorar o corn a minim adecentar
aquelia parada. També hem millorat l'entorn, al
carril bici s'hi est trebaliant en ferm per tal de
que els estudiants i qualsevol persona que s'hi
vuigui adrecar allâ pugui anar amb bicicieta de
corrñ acord amb i'àrea d'urbanislfle. Espero que pugui
ser o tenir ja un projects ci més aviat possible
perquè vostès el puguin veure, perO ja hi estan
trebaliant, i ci tema de les voreres algunes
d'eiles ja estan realitzades.

TINENT D' ALCALDE D' IGUALTAT, POLITIQUES
SOCIALS I SERVEIS GENERALS, SPth. CONESA (RESPOSTA):

TERCER C.A.P..: He entès que feia un prec, en tot
cas säpiga que evidentmeflt ja s'estâ treballant en
el tercer centre tenint en compte doncs en primer
hoc la planificaciô pel que fa ais equipaments I
is reserva d'un sdl, d'un terrefly per aquesta
possible ubicació del tercer centre. De tota manera
spiguefl que amb uns quinze dies si que hi haurà
una convocatària d'una reunió especIfica de sanitat
perquè, entre altres coses, s'ha de preparar
l'entrada en funcionameflt, la Generalitat de
CatalLunya ja hi està trebailant, perô Si que
voldria que estiguessifl ben inforraats de corn es
farà i'entrada en funcionalrLent del nou centre i
sobretot corn es preserven els drets deis usuaris on
podrari veure que s'intenta garantir al maxim que
l'usuari mantingui ci mateix metge i que afecti ais
rnlnims usuaris que hagin de canviar de metqe. Tot i
que ja és comprensible que canvis n'hi hauran
d'haver perô s'intentarà compatibilitZar el fet
d'una redistribuciO de la població a la ciutat ainb
ei dret de i'usuari de triar metqe.

ALCALDIA-PRESIDNCIA (RESPOSTA):

PISTA PATINATGE MONOPATI: Sra. Bertrafl en reiació a
aquest terna que ha comentat vosté, efectivament fa
temps que estem intentant des de l'Ajuntarnent
trobar una ubicació per posar un espai pavilnentat
amb una sèrie d'eieinents d'aquests que ja coneix,
que agraden ais practicants d'aquest esport I



c
d'aquesta manera afavorir que puguin pass
fent aquesta activitat que els agrada i d'altra
banda també aconsegujr preservar determinats espais
publics que corn sap vostè doncs pateixen l'acció,
el deteriorarnent, per l'acció Continuada d'aquests
artefactes de quatre rodes. Hem intentat o hem
temptejat diverses ubicacions perô ii haig de dir
que hem tingut problemes perqué malauradarnent cada
vegada que es fa una proposta ràpidarnent sorgeix
una contestació velnal dient que no volen aquesta
activitat a la vora de casa seva. A vegades allâ a
la vora és un concepte doncs molt poc precis,
perquè estern parlant de centenar de metres.
Darrerament hem comencat a valorar la possibilitat
de posar un d'aquests elements, tres concretament,
amb caràcter mobil a la pista pavimentada que hi ha
al parc del Pla del Vinyet, és a dir, a l'altre
extrem d'on hi han els jocs de las criatures, allà
on es posa una part del parc o del jardi de Nadal
que orqanitza l'Ajuntarnent des de cada any. PerO ii
haig de dir tanthé que ho estem acabant de valorar i
estem aihora sopesant alguna altra possibilitat. La
intenció hi és i si no s'ha poqut fer ha estat
simplement per aixô.

Si vol comentar breument aixO que ens ha
repartit, perO ii prego maxima brevetat perqué hi
han les fotografies I parlen per si soles.

REGIDOR. SRA. BERTRAN,
D'ERC (REPLICA):

SACRIFICI DE GOSSOS: Al Sr. Ferrés li voldrja
cornentar que farà tres mesos o quatre que yam tenir
una reunjó amb les protectores d'animals i el seu
posicionament era diferent, era ha tornat a
canviar. Aleshores ye dir que sl, que 51, que es
posaria en contacte amb el Sr. Tarriba i que
Iniraria de far, a veure si es podia fer un refugi
d'animals; i are vostè s'excusa un altra vegada amb
el Consell Cornarcal corn havia fat anteriorment. Per
Lant, aquella vegada jo el vaig voler creure, perO
realment és fer-nos perdre el temps.

MANTENIMENT ESCOLES PUBLIQUES: AixO que és senzill,
ho he fet jo, era la primera vegada que agafava una
camera fotogrâfica perquè aquest affaire sempre ii
deixava al meu merit, no hi soc jo experta; perO
corn qua vostés ens van tornbar la rnociO i estern en
una ciutat que as pretén educadora, que tenim
controladors de qualitat ± aleshores jo veient
aquesta realitat qua no s'adequa amb els nens qua



son de Pescola püblica que és on tenen ci primer
contacte de socialLitzaciO I que viuen un entorn
moltes vegades molt degradat, he pensat que aixO
era noraés unes fotografies perquè vostès s'hi
pensessin. Jo no sOc partidària de posar gespa
arreu, perO Si se'n posa que es mantingui. Aqul,
clar, la volia comentar perquè aqul mateix hi ha
una fotografia que mirant-la ningñ no se n'adona.
AixO jo ho he denunciat varies vegades, a i'entrada
de l'escoia Catalunya hi ha un pal tot rovellat que
fa cert fàstic i aixO ja ho he denunciat al Sr.
Rico, que suposo que en un aitre tem ps devia ser
una parada d'autobis perO està allà henpiantat,
fastigOs de rovellat. Aleshores volem que els
entorns del centre public realment siguin
educatius. Al poliesportiu de l'escola Catalunya ja
és un poliesportiu que rnai ha estat adequat i
aleshores doncs allé s'hi creen males herbes, de
tant en tant tiren herbicida quan tenen un metro i
apa aqul s'ha acabat tota la histOria. Realment si
s'hi fixen amb detail, la fotografia diu moltes inés
coses; a cop de vista no perquè la fotografia, quin
és el problema?, que t'embelieix fins I tot les
coses, perO si et fixes arnb els racons te
n'adonaràs que l'entorn està degradat. Hi ha una
fotografia que diu en] ardinament espontani
poliesportiu de l'escola Catalunya, les herbes han
crescut corn els hi ha donat la gana. L'entrada a
Collseroia que Os una escola nova, estO perfecte,
doncs qué ii passa? Que han voigut seinbrar gespa
que després no cuiden, doncs escoiti no en posi,
posin matolls, no cal que facin aixO. Aieshores,
totes aquestes, doncs he recollit trossos de
l'entorn del Pla Farreras en que si vostès veuen hi
ha una tanca que està tota rovellada, hi han
canonades, tubs per allà fora, tot penjant.

ALCALDIA-PRESIDENCIA: Sra. Bertran, permeti'rn
si us piau, que ii pregui una altra vegada
breveLat. Ben segur que ci treball que ha fet és un
treball interessant perO ens està parlant d'uns
detalls qu&, en cap moment ii neqaré el seu dret a
explicar-los en ci Pie, perO pensi que potser fOra
més ütil debatre aquestes questions en una cornissiO
informativa especialitzada. Continul 6 US plau
perO amb brevetat.

REGIDORA SRA. BERTR?, DEL GRUP MUNIC I PAL
D'ERC: Sr. Recoder jo d'aixO porto ja debaLent-ho,
porto mOs de dos anys I mig. Jo he tingut molta
pacièncla aqui de vegades arnb un tema hem estat una
hora, jo no dic res a ningil, jo l'ünic que intento
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és sensibilitzar a l'equip de govern sobre U teia-

• ALCALDIA-PRESIDENCIA : Escolti, no es preocupi
que estem sensibilitzats, perô continu si us plau.

• REGIDORA SRA. BERTRAN, DEL GRUP MtJ1qICpL
D'ERC:

MANTENIMENT ESCOLES PUBLIQtJES: Dorics, miri, el
poliesportiu de la Fioresta. Li asseguro que quan
ho vaig veure, la priraera impressiO que vaig tenir
és que allô estava abandonat. Perque les herbes
arriben fins a un metre, està d'una deixadesa tal
que resulta que fins i tot vaig preguntar a algd,
què ja no serveix? Tot l'entorn, allà no s'hi fa
cap actuació. Les porteries de tots els centres que
he visitat, les porteries ningd té cap xarxa i
encara si una n'he trobat, està en un pèssim estat
de conservació, no n'hi ha cap. He posat algunes
portes d'entrada, que la fotografia tampoc no ho
recull, perô estan totes rovellades. Jo no crec que
es pugui demanar civisme i control de qualitat quan
ci nano que va a educar-se resulta que entra en un
hoc on hi ha la deixadesa. Aleshores aqul hi ha
varies papereres, que moltes també estan trencades,
els bancs la majoria estan tots que els hi manca
una ma de pintura impressionant. Vull dir, els
recintes esportius arnb aquestes mancances que us he
dit, vaig molt de pressa, matolls que saiten de la
tanca de l'Arnau Cadeil quan ha deinanat 40 vegades
la directora que es faci un tancat adequat I s'obri
una porta perquè pugui ser per la gent del barn i
aixi trenquen les tanques i es fiquen a dins. Quan
ja arnibem als instituts que realment és a cameo
de la Generahitat, estan a Sant Cugat I vostès han
de fer ci possible, el que no pot ser és que
presentin -ho clic perquè a les fotografies es veu-
a i'entrada principal de l'Institut Angeleta Ferrer
hi ha un parterre que és indigne si aigñ pretén que
sigui educador. Que hagis de baixar de la vorera
perqué les herbes no et deixen caminar, aixO passa
a l'Institut Angeleta Ferrer.

Corn que ja ho he comentat no em tomnaré a ficar
amb la qUestió de les parades dels autobusos que
son dignes de veure, i evidentment aixO no és
cornpetènoia de l'Ajuntament, aixi ho vaig denunciar
al Sr. Ferrés perquè la persona que sigui competent
hi fad alguna cosa.

Pd que fa a l'Instltut Leonardo da Vinci, la
veritat és que jo crec que si ci Leonardo da Vinci



aixequés el cap s'empiparia bastant perquè realment
el grau de deixadesa que em diuen quo les tanques
son tan baixes que se'ls hi escapa la pilota, han
de baixar, se'ls hi escapen els nens. Les
fotografies tot i que en aquestes no es pot veure
gaire be son prou eloquents.

Hi ha un tub de desguàs Sr. Alcalde que
permanentment té mullet el paviment a causa del seu
mal funcionament. Les fotografies aquestes és que
sOn clamoroses.

Per ültim l'edifici principal per la part del
darrera parla de corn està el Leonardo, la veritat
és que jo no sé corn vostès deixen que vinguin
alumnes de la Catalunya Nord a veure els nostres
instituts.

Per mostrar-li que les fotografies no
reflecteixen la realitat, aquesta paperera d'aqui
que és una veritable porqueria ha estat presidint
el Leonardo, i tots els nens quan sortien el primer
que tenien a la seva vista era aquesta paperera. Jo
els hi vaig dir que me la donessin que al menys la
trauriem d'allâ, i em van dir que Si, que me
1' emportés.

Senzillament demano que Si creuen vostès en el
civisme, que si creueri vostés que volen quo sigui
Sant Cugat una ciutat educadora, si us plau,
tinguin un altre mirament amb els centres publics.

ALCkLDIA-PRESIDENCIA: Sra. Bertran, era ii
contestarein, perO si s'ha fixat molt amb les
escoles pübliques do Sant Cugat potser haurâ trobat
a la facana d'alguna d'aquestes escoles algun
carteil del seu grup politic que precisament
contribueixen a donar aquesta imatge que vostè està
criticant.

REGIDORA DE SERVEIS PERSONALS, SPA. PONSA
(RESPOSTA) :

MANTENIMENT ESCOLES PTBLIQUES: D'antuvi agrair-li
la feina que ha fet Sra. Bertran, donant un cop
d'ull rpid quo és el que hem fet en aquest moment,
dir-li que de fet quan es ye amb un màquina do
fotografiar i arnb un objectiu molt determinat corn
anava vosté de ben segur quo de coses se'n poden
trobar moltes, positives tarnbé, i negatives per
descomptat que és ci que vostè ens presenta aqui.
Aigunes d'aquestes imatges vostè sap perfectament
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perquè s'ha explicat en Cornissió Informativa, 	 tà
previst arreglar-les en el Pla d'obres d'enguan
d'altres no perquè avui per avui tampoc estan tan
malament aigunes, podem discutir-ho, no crec que
sigui ci hoc ni ci moment per fer-ho. Corn molt be
deja l'Alcalde és un teina de Comissió Informativa,
jo ii vaig oferir en ci darrer Pie i ii he ofert
moitissimes vegades també en Comissió Informativa
d'explicar-li al detail ei pla de manteniment, el
pia d'obres i tota la informació que vostè
necessiti, I Si li sembia jo l'emplaco a pariar-ne,
fotografia per fotografia, en ha propera Comissió
Informativa.

REGIDOR SR. POMAR, DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC:

ACTUALITZACIO CATALEG PATRIMONI AJUNTAMENT: En la
Comissió Inforinativa de Ciutat Sostenible hi havia
un punt que en principi pensàvem que anava al Pie,
que era ci teina de i'actuaiització del catàheg del
patrirnoni de i'Ajuntament, i hem vist que finairnent
no ha constat a i'Ordre dci Dia i voidria preguntar
a qui correspongui, suposo que al Sr. Carbô, per
qué no s'ha inclOs a l'Ordre del Dia del Pie.

MODIFICACIO PGM ENTORN NORD-EST MONESTIR: La segona
pregunta va referida a ha rnodificació del Pla
General Metropoiità a l'entorn Nord-est del
Nonestir i en concret sobre la Unitat d'Actuació IV
que és ia que està entre els carrers Francesc
Macia, CamI de ia Creu i Carrer Santa Rosa i ia
pregunta que f em és si s'ha tingut en cornpte en
l'aprovació d'aquest projecte que tant per aiçada
corn per distàncies entre edificacions d'edifici que
hi ha actuaiment al CarnI de ha Creu, cantonada
Santa Rosa, les seves primera i segona planta
quedaran per sota, soterrades, respecte el nivehl
del nou edifici que es farà evidentinent amb ci
consegüent perjudici per ais veiins que viuen en
aquest edifici que hi ha actualment constrult. Per
tant ia pregunta en concret és aquesta, si vol
després ii puc passar per escrit Sr. Carbó, i
voldrIem una resposta, si no és avui un ait:re dia.

CURS NATACIO PISCINA MUNICIPAL: Hem tingut
coneixeinent, perquè ens han arribat queixes en
aquest sentit i a més de persones -no de terceres
vies- directament implicades, de que arrtb el
tancament de ha Piscina municipal s'ha escurcat ci
curs de nat.ació en dues setmanes sense que s'hagi
donat cap tipus d'expiicaciô o comunicació als
usuaris. Demanein a i'equip de govern si es pensa



comunicar als usuaris afectats quina compensació
per aquesta pèrdua de servei se'ls hi donar i quan
ho pensen fer,

TINENT D'ALCALDE DE CIUTAT SOSTENIBLE, SR.
CARB6 (RESPOSTA):

ACTUALITZACI6 CATALEG PATRIMONI AJUNT.NENT: El terna
del catàleq, efectivanient, havia d'anar a aquest
Pie perâ és un tema complex i ens pensàvem que
tindriem temps suficient per elaborar el document
perô van haver problemes informitics i problemes
interns de la casa i no vaig voler portar un tema
corn aquest, tan important, al Pie coix; vaig
preferir retardar-ho un mes més perquè els técnics
acabessin de fer un document molt millor del que
teniem I aixà anirà al sequent Ple i no hi ha més
problema que aquest. La nostra voluntat és de
portar-ho quan abans millor.

MODIFICACIO PGM ENTORN NORD-EST MONESTIR: Pel que
fa aquest tema, jo ara no ho sé de mernâria, rn'ho fa
per escrit i ye a veure'ns corn fa moltes vegades I
ii podrem respondre ben be a tot aquest problema
que vostè m'expressa dels veins, del tema de
quotes, de rasants i tal. Jo en aquests moments
lOgicarnent no ho sé perô estic a la seva
disposició, si ye demà o dernâ passat agafarem el
document i ens el mirarem.

ALCALDIA-PRESIDENCIA (RESPOSTA):

CURS NATACI PISCINA MUNICIPAL: Vostè sap que cada
any la piscina rnunicipal de la Rambla del Celler es
tancava durant uns dies per poder fer el trasilat
de la carpa, normalment era una setmana
aproximadament; aleshores aquest any a principi de
temporada ja es va advertir que el tancament podia
ser més llarg en previsió del trasliat que havlem
de fer a les piscines del Parc Central i després
també la data d'inici del nou pavelló de la ciutat
que encara 'havia d'ajustar. Jo vaig fer una carta
personalment que vaig enviar a tots els usuaris de
la piscina explicant-los-hi el procés de canvi I
els hi puc assegurar que aquesta carta es va rebre
perqué jo la vaig rebre a casa meva perquè tinc una
filla de 12 anys que era usuâria de la piscina a
través dels cursets que organitza l'Ajuntament. En
aquest moment s'està ultirnant el procés per poder
retornar als usuaris de la piscina els diners que
els hi pertoquen per aquell periode de curset que
no han pogut consumir i aixâ -tal corn m'informa ara



el gerent- es farâ al liarg d'aquesta s
estarâ ultimat tot per tal que puguin cobrar.
M'informa el Sr. Marti Garcia que el dimecres
estarà resolt ci retorn dels diners.

REGIDOR SR. BALADA, DEL GRUP MUNICIPAL D'IC-

UTILITZACIÔ RECINTE MONESTIR PER ACTES: M'han
arribat queixes de que algunes de les utilitzacions
-i jo estic d'acord en que s'utilitzi- del recinte
del Monestir per actes després s'han trobat al dia
seqUent que no s'havia fet una neteja adequada quan
ha estat visitat al mati, per tant dernanaria que
procurem que aixô no sigui aixl; torno a repetir
que jo entenc que és una bona utiiització d'aquests
recintes i més en aquests moments arrib aixô del
Millenari, o sigui que no tinc res en contra, perO
hauriem de procurar que l'empresa que estigui
concessionada per a fer l'aperitiu o el que siqul,
després tarnbé procuri deixar-lo en les condicions
per la visita del dia seqUent a primera hora ja que
hi ha hagut queixes en aquest sentit.

NETEJA TERRENYS CANPAMENT GITANO: No sé Si és aixI
encara, després si voleu parlo arnb la persona de
l'equip de govern o el tècnic que correspongui
perquè tinc el telèfon de la persona que m'ha fet
arribar aquesta informació. Allâ on ha estat el
campament de les persones de cultura nômada, o
sigui gitanos, sern.bia ser que han deixat moltes
deixalles, cotxes abandonats, brossa, etc., no se
en aquests moments corn esté, la trucada, torno a
dir, és de fa uns dies, no sé corn està ara, perO en
tot cas ci prec és que aixé es vagi a netejar; tinc
el teléfon del ciutadâ que ha trucat aqui per si
voleu posar-vos en contacte o be contesteu quan
correspongui.

ABSENCIA D'UNA REGIDORA EN EL TORN DE PRECS I 
PREGUNTES: La tercera pregunta es Si la Tinent
d'Alcaide que es troba absent, si normalment
s'absenta sempre quan no hi ha votacions, a Precs i
Preguntes, voidria saber si és una norma no
escrita, no S si soc educat perà és que ja son
dues vegades i em sernbla que m'aqradaria una
explicació.

ALCALDIA-PRESI]JNCIA (RESPOSTA):

ABSENCIA D'UNA REGIDORA EN EL TORN DE PRECS I 
PREGUNTES: La Sra. Rodriguez s'ha hagut d'absentar



per un motiu difererit que en el penti]tim Pie, el
darrer ordinari, i en qualsevOl cas si es plantegen
preguntes a ella hi ha gent aqui de la seva area

que les pot respondre.

REGIDORA DE SERVE IS
(PESPOSTA):

UTILITZACIO RECINTE MONESTIR PER ACTES: Normalmeflt

quan es fa un acte al Monestir acostuma a netejar-
Se, Si no ci mateix dia si l'endemä a primera hora.

Es cert que hi ha hagut aigun cas puntual I
cone ixern pert ectarrient el que vostè ens fa
referènCia perquè també ens ho han fet saber que un
die, puntualment, aixO no s'ha fet; no es va fer
amb la premura que s'acostuma a fer perô es va fer
més tard, és una cosa que vigilem i que seguim de
prop i sobretot quan hi ha esdeveriimeflts cuiturals
o hi ha exposiciOnS corn passa en aquests moments.

TINENT D' ALCALDE D' IGUALTAT	 POLITIQUES

SOCIALS I SERVEIS GENERALS, SRA. CONESA (RESPOSTA):

NETEJA TERREWLS c.AMPNT GITANO: En aquest moment
no 1i puc dir si ci solar està netejat o no està
netejat, ci que està clar és que Un cop les
families ci van deixar van quedar encara
determinats tipus d'ütiis, ensers, o fins i tot
mobiliari, que s'han d'anar tralent i s'ha de fer
una neteja exhaustive del terreny, perô en aquest
moment no ii puc dir exactament quines son les
condicions, perO és evident que ci que s'està
vetliant des de Sanitat, corn en d'aitreS punts de
la ciutat, es que ci terreny disposi de la
salubritat I de ILes condicions exigides.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRtJP MUNICIPAL

SOCIALISTA:

FÔRtJM 2004: Voidria proposar a i'equip de govern
que consideri la conveniência d'oferir la
coldaboració ai FOrum 2004 per reaiitzar aqul, en
ocasiO d'aquest esdeveniment, alguna actuació. Aixô
éS un suggeriment, un prec, o corn vostès vuiguin.

PECOLLIDA SELECTIVA: La prequnta és quina és la raO
per la qual no s'est estenent ci procés de
recoilida selective ais diversos barns i indrets
de la ciutat, i quines son les mesures que pensa
posar en marxa l'equip de govern per tal de ten
extensiu a tot ci municipi ci procés de recoilida
seiectiva.



REGIDORA IDE SERVE IS PERSONALS, SRk. PONSA
(RESPOSTA):

FORUM 2004: Discuipi'm Sr. Menéndez que no puguem
ser més expiicits en aquest moment per respecte a
les entitats amb les què estem trebailant en aquest
teina, perO és una proposta que hi estem treballant
amb diferents entitats de la ciutat i jo crec que
ben evict podrem ser més expilcits, sigui en
Comissiá Informativa o sigui en aquest mateix Pie.

* ALCALDIA-PRESIDENCIA (PESPOSTA):

RECOLLIDA SELECTIVA: Li respondrem arnb més precisió
en els propers dies perô el que si que ii puc dir
és que corn sap vosté hi havia un calendari de salts
en el centre de Sant Cugat I que aquest calendari
es va complir a finals de i'any passat i que de
cornü acord amb la Junta de Residus vàrern decidjr
aturar ci procés d'extensió aqul; quin ye ser ci
motiu? que entenlern que haviem de dedicar un esforç
important per aconseguir una major eficàcia amb la
recoilida en el centre de la ciutat, amb la
recoiiida selective de matèria orgénica, perquè
maigrat que i'extensió ja era total encara hi havia
un percentatge important de ciutadans que no féiem
aquest tipus de separació, i aquest és simplement
ci motiu, que yam creure que valia ia pena dedicar
un esforç aii on hi havia més concentració de
pobiació abans de iiancar-nos a l'extensiô dels
districtes que corn vostè sap és on en aquest moment
encara no ha arribat ia recoiiida selectiva perô
esteni pendents d'una propera reunió de coordinació
ainb ia Junta de Residus on hi participem nosaltres,
elis i també ci collectiu ecologista que
coiiaborava amb i'Ajuntament de Sant Cugat amb
l'extensiá de la recollida selectiva per acabar de
prendre decisions en a quest sentit.

REGIDOR SR. MENENDEZ, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA (REPLICA):

RECOLLIDA SELECTIVA: Entenc de la seva resposta que
estan fent un estudi sobre ia viabilitat d'aixO,
corn que se que vostès son molt aficionats a
l'estudi ja m'avanço per demanar-los-hj l'estudi,
per demanar-ios-hj de nou, per tercera vegada en
aquest Pie, que no fugin d'estudi.

ALCALDIA-PRESIDNCIA	 (RESPOSTA):	 Sr.
Menéndez, no fugirem d'estudi perqué no estem fent



cap estudi. Els estudis son convenients per prendre
decisions no a cegues ni per intulciO sinO per
tenir més elements, perO en aquest cas no l'estern
fent, les xifres son molt dares, estan a la seva
disposició i no hi ha cap inconvenient en
facilitar-los-hi quan les demanin.

REGIDOR SR.
SOCIALISTA:

QUEIXES PER SOROLLS EN INSTALLACIO ESPORTIVA COLL
FAVA: Corn coneixen de primera ma el Sr. Tubau I jo
mateix, veins del barn de Coil Favà han expressat
a aquest ajuntament queixes per les senioses
rnoièsties que els està. produint la nova
installaciO esportiva municipal. La contarninaciO
lumInica I els sorolis sOn ei nucli central
d'aquest descontentalTLent, estem parlant de més de
30 veIns en una reuniO I més de 80 veIns al darrera
d'aquesta manifestaciO, una insatisfacció que troba
la seva raO de ser en la poca distància fIsica
existent, poc més de 14 metres entre ia
instailació esportiva i eis habitatges més
afectats. A la nostra manera de veure les coses és
un problema que es podia haver evitat si en el
procés de planificadiO l'impacte sonor I luminic
hagués estat tingut en compte en el disseny.
Recordem que ni els grups municipals ni la
coordinadora d'entitats esportives van tenir
coneixement del projecte fins que aquest ja havia
estat licitat. Ens consta que tant el Regidor
d'Instaldacions Esportives corn l'Aicaide sOn
conscients directament de la magnitud del problema,
tal vegada cornenca a ser el moment de la concreció,
de passar de les bones paraules a les mesures
concretes, i per aixO desitjarIem conèixer quin
tipus de mesura i en quin terraini de ternps pensa
emprendre l'equip de govern, tant pel que fa a
l'excés de hum corn de sorohl; d'altra banda
desitgem conèixer si l'equip de govern ha
encarregat estudis de mediciO sonora Si els
resultats d'aquests estudis sOn coherents amb
l'ordenança de soroll, aprovada en aquest Pie fa
temps, i amb les estipulacions recohlides a i'art.
80 de l'Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana, reguladora dels usos de hes vies i dels
espais publics, que ja està redactada i que ens ha
estat tramesa pel seu estudi; una ordenanca que,
recordem-ho, estipula ha prohibiciO de sorohls I de
deterrninats decibelis entre les 8 i les 10 del
vespre.



REGIDOR D'INSTAL-LACIONS ESPORTIVES,
TUBAU (RESPOSTA):

QUEIXES PER SOROLLS EN INSTALLACIÔ ESPORTIVA COLL
FAV: Intentaré contestar-li Sr. Gausa, perO no
vull entrar una altra vegada amb aixô que ha dit de
que la coordinadora d'entitats esportives va
conèixer el projecte una vegada ja estava licitat,
aixô no és aixI, aixâ no és cert, i moltes veqades
ja ho he dit, perO be, no vull entrar en aquest
tema.

Pel que fa al que ha dit d'aqueila reunió
famosa que yam fer a Coil Fav, que és cert que deu
fer uns 15 dies que vaig estar citat al1 per un
vel i la sorpresa va ser meva quan vaig arribar
ailà i no hi havia un vei sinó que n'hi havien
bastants més, I entre elis hi estava vostè, i yam
parlar d'una sèrie de coses, d'unes incomoditats
que en aquests moments tenen o que produeix aquesta
instaldació; yam parlar de la contaminació
iumlnica, yam parlar dels sorolls i yam parlar de
l'horari, ± és cert que ho yam recollir i que se'ls
hi va dir que en 15 dies se'ls hi donaria una
resposta, ahir vain parlar amb el Sr. Barjau, que en
teoria feia de portaveu d'aquests veins i se ii va
començar a explicar el que estem fent en aquests
moments, a ml em consta que ja hi ha un estudi
tècnic que ara s'ha de valorar, hem parlat ja arftb
la mateixa empresa que va installar les ilums per
buscar una soiució a la contaminació iumlnica,
estem a punt ja per pariar amb l'empresa que
gestiona aquesta installació per arribar a acords
en el tema de i'horari; o sigui que crec que estem
fent la feina, ci que passa és que la solució no és
fécil i no pot ser imminent. El que hem de fer és
ser capacos de buscar aquest equilibri entre una
instaldaciO on hi ha una oferta esportiva i uns
veins que logicament tenen tot el dret en demanar
qualitat de vida, i en aixô estem, i vosté hi era
en aquella reunió i crec que la resposta de
i'Ajuntament en aquella reunió va ser positiva amb
ànims d'anar a buscar solucions I en aixô estem Sr.
Gausa, I quan les trobem, que estic segurissim que
les trobarem, doncs iOgicament ii farem saber a
vostè i a tots els veins de Coil Favà.

REGIDOR SR. GAUSA, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA (RPLICA):

QUEIXES PER SOROLLS EN INSTALLACIO ESPORTIVA COLL
FAVA: Simplement dir-li que aquest estudi d'impacte



d'aquesta insta11ació esportiva ens agradaria que
hagués estat fet abans; una instaidació esportiva
d'aquesta magnitud a 14 metres és d'impacte
suficient corn per bayer tingut aquests estudis
abans. D'altra banda vostè no rn'ha respost ci terna
del soroll, m'ha respost ci tema de la hum perà
del soroll no me n'ha dit res, i ii he fet dues
preguntes molt concretes: ii he dit si vostès han
encarregat estudis de medició sonora, sI o no; i en
d'altres CO5CS si aquests estuclis que vostès tenen
i que suposo que deuen haver comprovat, si estan
dintre dels paràmetres de les ordenances, tant de
soroll corn de convivència ciutadana,

REGIDOR D'INSTALLACIONS ESPORTIVES, SR.
TUBAU (RESPOSTA):

QUEIXES PER SOROLLS EN INSTAL-LACIO ESPORTIVA COLL
FAVA: Ja ii he dit que hi ha un estudi técnic, que
ja hem fet un estudi tècnic a través d'una persona
de i'àrea de Mcdi Ambient I en aquests moments
l'estem valorant, i en aquest estudi està inclôs el
terna de ha contaminaciô luminica. Tarnbé ii he
pariat del tema de l'horari I crec que ii he
respost Inés o menys al que vostè in'ha dit. Referent
al que vostè diu que s'havia d'haver previst ii
haig de dir que quantes installacions esportives,
I concretament de camps de futbol, hi ha al costat
de veins?, quantes?, aqul tenlem la de ha Rambla
del Cehler, fa quatre dies tenIem un camp de futbol
a ha Rambla del Ceiher que estic segur que estava
molt més a prop que aquest de Cohh Favá; i quantes
hi ha a tot Catalunya?, fixi's una miqueta, per
regha general els camps de futboh i les
installacions n'hi ha moltes que estan a prop de
veinatge. Tal com hi deia abans, jo crec que hem de
ser capacos de buscar aquest equilibri, de trobar
aquest equilibri entre la gent que fa esport, que
iâgicament tenen ci seu dret i els veins que
lOgicarnent tenen tot ci seu dret a tenir qualitat
de vida, I estic segur que ha trobarem Sr. Gausa.

REGIDOR SR. CALSAMIGLIA, DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA:

AUGMENT DE PREU ENTRADA PISCINES MEJNICIPALS: A
primers de gener van entrar en vigor les ordenances
fiscals I, entre d'ahtres, ha que reguha el preu de
l'accés o i.ls d'instal-lacions de piscines i aquesta
ordenança preveia els preus per ha temporada
d'estiu d'aquest any. Sorprenentment la Comissió de
Govern ha setmana passada o h'anterior va aprovar



novament uns preus que signifiquen uns incr
dels preus d'entrada d'entre el 35 1 el 65% dels
preus, fins i tot ja per desaparicia d'un tipus
d'entrada per a gent gran els hi suposa pagar un
200% més, o sigui triplica el preu de l'abonament.
Jo pregunto quin ha estat ci criteri per augmenter
els preus d'entrada de la piscine en un 37, 45,
66%, etc., fins a un 200%.

ALCALDIA-PRESIDENCIA (RESPOSTA):

AUGMENT DE PREU ENTRADA PISCINES MUNICI pALS: Ja ii
facilitarem la inforraacjó més concrete perô miri,
aprofitant l 'avinentesa de i'entrada de la piscine
a proposta de tècnics municipals 1, per qué no dir-
ho, també de raembres de Cossos Nacionals es va fer
una consulta a d'aitres ajuntaments per saber quins
eren eis preus que aplicaven en aquest tipus de
serveis. Es va fer un estudi molt ben fet dci quai
resuitava que les installacjons de Sant Cugat del
Valiès estaven en uns preus sorprenentrnent molt per
sota del que eren preus d'aitres Inunicipis del
nostre voltant, sense anar més liuny RubI i
Cerdanyoia, perô en tenim molts mes, i es va
entendre que serribiava logic trencar aquesta
situació illâgica I tot mantenint iota una série
de reduccions i en algun cas introduint aiguna de
nova, perO afectant a coliectjus molt determinats
de ciutadans, havIem d'equiparar els costos de
l'entrada arab d'altres ciutats perquè no tenia cap
mena de sentit perquè ci cap I a ia fi aixô ci que
fda era incrementar ci deficit dci mantenjinent de
ia instailacjó per l'Ajuntament. Per tant aquesta
és simplement l'explicacjó, se ii pot donar més
informació, fins i tot se ii pot faciiitar l'estudi
que es va fer per part de i'Ajuntament demà mateix
si vosté vol.

REGIDOR SR. PALACIO, DEL CROP MUNICIPAL
SOCIALISTA:

APARcMENTS EN DOBLE FILERA: Jo volia recorder-li a
vostè mateix ci compromis de respondre'rn que va
adquirir el passat Pie quan el vaig interpel•lar
respecte els aparcaments en doble filera a
i'Avinguda Rius i Taulet i tainbé a i'Avinguda Liuls
Coirupanys; em va dir que era respondria en 10 dies ±
no he tingut cap resposta.

COMISSIó INFQRNATIVA DE MOBILITAT: Perô a raés vuil
manifestar ci rneu disgust perquè a la Comissió
Tnformatjva de Mobiljtat del passat dijous die 13,



l'ünic procediment de convocatOria va ser un paper
rebut a la büstia, m'imagino que el dia 12 perquè
estä datat a dia 12, perô no sé si va ser ci dia 12
o el mateix dia 13, quan jo explicitament vaig
telefonar el dimarts dia 11, vaig parlar amb el
personal administratiu de i'âmbit, van assumir el
compromIs de respondre'm dient-me si hi hauria o no
hi hauria Comissió Inforinativa i no vaig rebre cap
resposta. Entenc que les Comissions Informatives
son importants, saben de la nostra disponibilitat
per treballar-hi, i vuil manifestar expilcitament
ci rneu disgust per la situació que s'ha prodult.

ALCALDIA-PRESIDENCIA (RESPOSTA):

CONISSI6 INFOPHATIVA DE MOBILITAT: Sr. Palacia, ci
divendres a la Junta de Pcrtantveus es va produir
una intervenciO per part d'un portaveu, ci Sr.
Godäs concretament, en aquest mateix sentit que
vostè manifesta; no he tingut temps encara
d'aclarir què va passar perO ho fare i ii donaré
l'explicaciO a vostè o al seu portaveu ci Sr.
Menéndez, de la mateixa manera que ho fare amb ci
Sr. Godâs.

APARCAMENTS EN DOBLE FILERP: Quant a ia inforinació
que vostè em demana i que em vaig comprorrietre a
faciiitar-ii la tinc a sabre la meva taula, per
tant si vol ara quan sortim ii puc donar i els
motius pels quais no va estar en ci sen moment ha
sigut per una sèrie de vicissituds absoiutaraent
extraardinàries que corn sap vostè van afectar
aiguns merubres dci Cos de Policia de la nostra
ciutat.

CondOs iTanterior i essent ies 22.03 hores, ia
Presidèricia aixeca ia sessiO en ci 11cc i data ai
principi indicats, de tot ci quai con a Secretari
General, certifico.
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