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ILMA. SENYORA 

 

CARMELA FORTUNY i CAMARENA, regidora de l’Il·lm. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en nom i 

representació del grup polític municipal JUNTS PER SANT CUGAT, compareix en temps i forma, i formula front 

l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en la sessió ordinària el dia 19 d’abril de 

2021, pel qual es va admetre a tràmit i prendre en consideració la proposta de conveni urbanístic relatiu a la 

preparació d’una modificació puntual del PGM a l’àmbit de la finca de la rambla del Torrent d’en Xandri 

número 14, al polígon de can Magí, entre la propietat de la mateixa, Laboratoris Ferrer Internacional SA, i 

l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i es va aprovar inicialment la proposta de conveni urbanístic en els 

termes de la minuta del document que es va transcriure com a annex a l’acord, les següents 

 

AL·LEGACIONS 

 

PRIMERA.- RESPECTE DEL MODEL DE CIUTAT.- 

El projecte trenca la singularitat urbanística de Sant Cugat: la ciutat de Sant Cugat comparteix amb 

Barcelona i 27 municipis de l’entorn el mateix planejament general, el Pla General Metropolità. Tanmateix, 

Sant Cugat es caracteritza per un urbanisme singular, poc dens i farcit d’espais verds, un urbanisme a escala 

humana atractiu per multitud de famílies que han fet de Sant Cugat la seva ciutat. Aquesta singularitat té 

motius històrics (barris de segona residència nascuts a principis del segle XX com Valldoreix, la Floresta i Mira 

sol entre d’altres) i d’altres més recents com ho ha estat la defensa decidida d’un model de ciutat original en 

l’entorn metropolità practicat pels successius governs i consistoris. El darrer gran desenvolupament 

urbanístic, Turó de Can Mates i Volpelleres, va ser impulsat pel govern municipal de CiU però consensuat 

amb la majoria de grups de l’oposició (PSC, PP, IC-V), comptant només amb l’abstenció d’ERC. 

Per tant, aparentment, hi havia un consens sobre el model de creixement que el govern tripartit, 

ara que pot, vol trencar, quan durant la campanya municipal va dir el contrari. 

El model urbanístic que caracteritza molt positivament la nostra ciutat està en perill i, amb aquesta 

proposta tornem 40 anys enrere, trencant-se el consens de densitat moderada, essent la proposta de Can 

Ragull un retorn a l’urbanisme franquista que tant mals exemples ha deixat en les ciutats que ens envolten i, 

en referència a les quals, Sant Cugat havia estat un referent positiu de qualitat i sostenibilitat. 

El Sr. Francesc Duch, Tinent d’Alcalde de Desenvolupament Urbà, davant l’oposició al projecte per 

part dels grups municipals que no formen part del govern, i de l’afirmació del trencament del model de ciutat, 

ha intentat justificar-ho sota la disjuntiva de fer urbanisme d’esquerres o de dretes i nosaltres afirmem que 

la disjuntiva està en fer urbanisme de qualitat, com és el model de ciutat desenvolupat fins ara, o fer 
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urbanisme de eslògan i de baixa qualitat del que, desgraciadament, com hem dit, en tenim uns quants 

exemples a les poblacions que ens envolten. El projecte que ara es formula constitueix un paradigma del que 

s’anomena urbanisme de gueto, això és, una alta densificació social determinada en un lloc inadequat i 

impropi per a la seva implantació, rodejat d’indústries amb tots els inconvenients que això suposa respecte 

al gaudi d’una residencia socialment i urbanísticament sostenible, inconvenients que afavoreixen l’existència 

de problemes, ara inexistents, en l’ordenació urbanística municipal. 

Com a concepte, la transformació urbanística de teixits consolidats amb criteris de barreja d'usos i 

de diversitat arquitectònica és un bon principi urbanístic que compartim, però no fet de qualsevol manera i 

sense un criteri ben aplicat. No es poden barrejar usos de qualsevol manera i a tot arreu, es més 

contràriament i amb incoherència i contradicció a la defensa realitzada en altres àmbits per l’Ajuntament de 

Sant Cugat. Inserir una peça residencial al bell mig d'una trama industrial és un despropòsit i, com he dit, un 

retorn a pràctiques urbanístiques absolutament rebutjables pròpies d’una altra època. Barrejar usos no vol 

dir confrontar-los ni implantar-los de qualsevol manera. Hi ha d'haver un criteri general, una pauta i, sobretot, 

una harmonització entre aquests usos diferents: Implantar 1 hectàrea de nou teixit residencial, envoltada de 

25 Hectàrees de sòl industrial, no és teixir ciutat ni barrejar usos: és un despropòsit i una incoherència. 

Situar 118 habitatges envoltats de naus amb activitats industrials oferint un paisatge conformat per 

cobertes i patis de maniobra és no entendre res d'allò que se suposa que ha de ser l'urbanisme del segle XXI. 

Suposa un tipus d'intervenció que respon més als mals models de desregulació mercantilista de les ciutats 

altament densificades i obligades a un tipus d’urbanisme endarrerit, que no pas a models propis d'una ciutat 

equilibrada, sostenible i de qualitat. 

Nosaltres afirmem que aquest projecte és una ocurrència forassenyada, fruit de la improvisació, de 

la manca de projecte, de la pressa a comunicar alguna cosa en relació amb una política d’habitatge per part 

del grup de govern, fins ara inexistent.  En cap programa electoral, ni ERC, ni PSC ni CUP plantejaven una 

transformació urbanística d'aquesta magnitud i característiques, per motius electoralistes obvis. 

Ja fa molts anys, l'alcalde Aymerich va iniciar el treball per rebaixar el sostre edificable de Sant Cugat. 

El pla general metropolità del 1976 preveia un Sant Cugat amb més de 200.000 habitants. Es va arribar a un 

consens general reduint el nombre de plantes dels edificis d'habitatges. Aquests canvis i consens van servir 

per a dissenyar i planificar el model de ciutat que tenim i que tant agrada a tothom i que tothom a reconegut 

com un exemple de qualitat de vida. 

L'alcalde Recoder, l'alcaldessa Conesa i jo mateixa, hem defensat sempre aquest model urbanístic a 

escala humana, verd, amable i ben planificat. Els grans creixements anteriors, Turó Can Matas, Volpelleres, 

es van treballar amb tots els grups polítics, tots van fer aportacions, hi va haver acords entre les forces 

polítiques per mantenir una densitat moderada en aquests creixements... parlem del 2001. Sempre havíem 

arribat a acords comuns per a no densificar, per a mantenir la configuració de Sant Cugat i allunyar-nos 

d'altres models de l'AMB, per a créixer de forma sostinguda, aconseguint, entre tots i totes, el que tenim 

avui en l'àmbit urbanístic: una ciutat verda, amable, equipada per viure-hi. 

Ens preocupa i estem en contra que es vulgui fer un canvi de model de ciutat, que es passi de 

l'urbanisme a escala humana a l'urbanisme dens, atapeït, amb grans edificis i on s’incrementi el caos 

circulatori. 
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Pel que hem llegit sembla que el govern municipal vol estendre aquest mateix model per a tota la 

ciutat, la qual cosa ens preocupa i molt. Ens hi trobaran frontalment en contra. Tenim reptes, però no els 

resoldrem construint plata baixa més 10. És un error, i els errors en urbanisme duren tota la vida. Refermant 

l’anterior vostè, Sra. Ingla diu, literalment, que aquest projecte neix de la voluntat de repensar l'urbanisme 

de la ciutat i generar noves oportunitats de futur pel que fa al seu creixement, fet que en cap moment va 

expressar durant la campanya electoral, a fi que els ciutadans prenguessin consciència d’un fet tant 

important i decisiu pel futur dels que vivim a Sant Cugat. 

Nosaltres ens vàrem presentar a les eleccions i les vàrem guanyar amb el lema “El Sant Cugat que 

estimes”, perquè volem que es preservi la ciutat que hem fet entre tots i totes, amb el recolzament de la 

quasi totalitat de la població i l’admiració d’altres poblacions. Ara aquesta ciutat està en perill i defensarem 

el model de ciutat  previ fins a les darreres conseqüències. 

 

SEGONA.- RESPECTE DEL MODEL URBANÍSTIC CONCRET PROPOSAT.- 

Acceptar la proposta privada d’edificis de PB + 10 és un disbarat que trenca amb qualsevol encaix 

arquitectònic de qualsevol ciutat mitjana, com la nostra. 

L'espai lliure que es preveu és de molt poca qualitat. Una plaça interior amb una única façana a carrer. 

Serà un espai residual, sense gens d'interès, del tot marginal. Es tracta d'una petita plaça sobre un 

aparcament (ens recorda el pati interior de grans centres comercials), fet aquest que ja es un diferencial de 

la resta de sectors a Sant Cugat. 

Uns habitatges construïts en un solar dins d'un polígon, rodejats d'indústries, configura un veïnat poc 

compatible, amb interessos molt contraposats i abocat al conflicte i suposa una gran superfície buida fora 

d’hores comercials i un equipament que no està al servei de les necessitats del ciutadà sinó de la logística 

municipal (brigada municipal), fet agreujat ja que la resta d’equipament es destina també a habitatge 

(dotacional). 

Estem davant d’una ordenació urbanística a Sant Cugat ni imaginada en els pitjors malsons. 

L’origen de la transformació urbanística, segons es manifesta a l’expedient, prové de la proposta de 

la propietat d’instal·lar un equipament comercial a la parcel·la objecte de la transformació. I, a partir d’aquí, 

es van anar superposant els altres usos per justificar un canvi de qualificació que només obeeix a criteris de 

major lucre econòmic per part de la propietat i a la inoperància de desenvolupar els sectors del PGM que 

permeten la implantació d’habitatge públic i habitatge protegit. 

I, ens trobem en un nou sector residencial rodejat d’indústries, sense equipaments d’interès social. 

D’altra banda l’afirmació de que es destina (com si es tractés d’un “regal” de la propietat i d’una gran 

negociació per part de l’equip de govern) la meitat del sòl a usos públics, no és, ni més ni menys, que el mínim 

que la llei exigeix per a qualsevol tipus de reclassificació i requalificació de sòl  a un ús residencial, amb el 

greuge d’un entorn no només inapropiat sinó fins i tot insalubre, essent un principi bàsic de l’urbanisme 

evitar la mixtura d’usos industrials de cert nivell com el de Can Ragull amb  usos residencials, simplement per 

motius sanitaris i mediambientals. 
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TERCERA.- RESPECTE DE L’HABITATGE PÚBLIC.- 

La justificació del projecte en la creació d’habitatge públic és una mala excusa: des de l’equip de 

govern d’ERC-PSC-CUP, s’ha esgrimit, entre d’altres, la necessitat de proveir la ciutat d’habitatge assequible 

de promoció publica com a un dels motius per a impulsar el projecte. Qualsevol coneixedor de la realitat de 

la promoció publica d’habitatge (entre d’altres les més de 3000 famílies que n’han gaudit o en gaudeixen 

d’un) sap que aquesta s’ha forjat fins ara plenament integrada dins del model urbanístic singular de la ciutat 

i, sense trencar aquest model, la nostra ciutat ha esdevingut durant molts anys la ciutat que percentualment 

ha promogut més habitatge públic i aquella on un percentatge més alt de la població viu en un habitatge 

d’aquestes característiques. Essent el de l’accés a l’habitatge un dels grans problemes als que s’enfronta la 

nostra ciutat i per tant, essent inexcusable l’obligació de l’ajuntament de promoure habitatge assequible, cal 

dir ben alt i clar que el municipi disposa de prou sòl públic qualificat per promoure sense més dilació  

habitatges i que, si l’actual govern no ho fa, és només per la seva incapacitat. 

Per tant, ni el problema és la manca de sòl, ni per promoure habitatge públic cal trencar el model 

urbanístic de la ciutat. 

Una de les emergències amb la que es pretén justificar el canvi de model i de rumb en la gestió de la 

ciutat es basa en la solució de la problemàtica de l'accés a l'habitatge ( que ara el tripartit diu que és un 

problema que va més enllà de Sant Cugat, que és metropolità, gran descobriment..!) problema front al que 

el nostre grup ha manifestat reiterades vegades que calen moltes accions en paral·lel i sobretot, consens i 

planificació. 

A més, es fa la trampa de que es parteix de l’edificabilitat reconeguda en un sòl urbà consolidat 

industrial, però que deixa de ser-ho des del moment que es produeix el canvi d’ús, i el que procedeix es 

definir els nous paràmetres conforme a la nova ordenació i en relació als paràmetres veïns, encara que, 

insisteixo, tot plegat sigui un disbarat.  

Així mateix, el projecte Incompleix la legislació en matèria d'habitatge protegit. El Decret Llei  

17/2019, de mesures urgents per millora l'accés a l'habitatge, aprovat pel Govern de la Generalitat el 23 de 

desembre de 2019, estableix, entre d'altres, l'obligatorietat de reservar el 40% del sostre d'habitatge de nova 

implantació a habitatge protegit. La proposta no compleix aquesta reserva mínima fixada per llei perquè 

destina únicament el 36% del sostre residencial a habitatge protegit i no arriba al mínim del 40% fixat. En 

l'explicació del projecte es parla enganyosament, de destinar el 61% del sostre d'habitatge a habitatge 

protegit. Però això és fals. Es barreja el sostre residencial de nova implantació amb el sostre d'equipaments 

que és obligatori reservar per llei i que es destina també a habitatge dotacional (cosa que permet fer 

l'esmentat decret de mesures urgents) i que per tant es deixa de destinar a usos d'equipament. Es a dir, la 

llei imposa un mínim d’un 40% sense que en aquest mínim es pugui incloure l’habitatge dotacional, habitatge 

que resta l’estàndard d’equipaments, no de sostre residencial. 

El resum real és que es destina menys sostre del que fixa la llei a habitatge protegit i es decideix 

destinar una part important del que sòl destinat a equipaments a fer també habitatge dotacional a costa en 

part, de fer més d'habitatge lliure i menys de protegit del que és obligatori, amb el conseqüent negoci pel 

privat, no només respecte als usos comercials i a l’habitatge privat, sinó també respecte de l’habitatge públic. 
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És una trampa. Es diu que s’arriba al 60% perquè inclouen el que es preveu en sòl dotacional. És a 

dir, els 42 pisos de lloguer general suposen un 35% del total i no arriben al 40% previst per la Llei. Els 30 

dotacionals NO s'han de sumar. 

 

QUARTA.- PÈRDUA DE SÒL INDUSTRIAL.- 

Les requalificacions de sòl industrial han de ser excepcionals i basades en criteris exclusius d’interès 

públic que responguin en coherència a una visió global de la ciutat i no escapçant, fent una queixalada a la 

frontera del sòl industrial. És bàsic mantenir l'equilibri entre activitat residencial i econòmica. L’equip de 

govern demostra una vegada més que no té projecte ni visió de conjunt. 

Suposa un antecedent molt preocupant el fet d’incentivar la deslocalització i destrucció del teixit i 

potencial industrial i més en un moment en el qual estem, en plena crisi. És tot el contrari del que s'hauria 

de fer. Caldria promoure la instal·lació d'indústries netes, de tecnologies i de creació i facilitar el creixement 

de les que ja tenim consolidades. I aquest és un dels terrenys més ben posicionats per aquest repte. No ens 

oblidem que darrere de la pèrdua de sòl industrial hi ha la pèrdua i destrucció de llocs de treball. 

Altres empreses de l’entorn i de tot Sant Cugat poden pensar a fer el mateix, i dir al contrari suposa 

una dispensa singular a favor de FERRER, per això diem que és una visió preocupant per a la ciutat i per a tots 

i totes les treballadores de les indústries de la zona i del municipi. 

Es requalifica i no es trasllada, això vol dir que la ciutat perd sòl industrial, i un sòl just al costat de 

l'antiga empresa Delphi que tant esforç va comportar mantenir-la activa en el seu us industrial, manteniment 

en el que tots els grups hi estaven d'acord. 

Aquesta decisió contradiu la moció institucional aprovada per unanimitat de tots els grups 

municipals en la sessió del Ple ordinari de data 21.12.15 de suport a l’empresa DELPHI DIESEL SYSTEMS i a 

tots els seus treballadors i treballadores i que entre d’altres, va establir: 

“3r.- L’equip de govern, així com tots els grups municipals, es comprometen a mantenir la 

qualificació urbanística dels terrenys que ocupa Delphi a Sant Cugat del Vallès, prevista en el 

planejament vigent, qualificació que permet el desenvolupament de l'actual activitat industrial i 

per tant el manteniment dels llocs de treball de l'empresa. 

4t.- Qualsevol activitat diferent a l'actual que es pugui plantejar per part de l'empresa o de tercers, 

totalment o parcialment, i que pugui merèixer unes condicions urbanístiques diferents a les del 

planejament vigent, es valorarà sempre segons la seva capacitat de manteniment dels llocs de treball 

actuals, de la generació de nova ocupació, de la dinamització econòmica que pugui generar, així 

com de la seva sostenibilitat i permanència. En cap cas es tramitarà, en el futur, una requalificació 

en sòl residencial.” 

És evident que si s’entén que la moció només es referia als terrenys concrets de DELPHI estem davant 

d’una dispensa singular prohibida expressament per llei, ja que aquesta dispensa afavoriria només a FERRER 

o penalitzaria indegudament als propietaris de DELPHI, però qualsevol interpretació objectiva arriba a la 

conclusió que la moció es va referir a tot el sòl industrial i, més concretament, al polígon industrial en el que 
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ara es tracta d’infringir el consens adoptat per unanimitat dels grups municipals. Que s’explicarà, en el seu 

cas, als treballadors de DELPHI? 

Canviar sòl d’activitat econòmica per sòl residencial i comercial és un pèssim “negoci” per la ciutat: 

San Cugat és una ciutat equilibrada, entre d’altres motius,  per quant proveeix de llocs de treball a una part 

important dels seus habitants. Es més, la ciutat -contràriament a la llegenda negra i superada de la “ciutat 

dormitori”- compta amb més llocs de treball que població en edat laboral. Alhora l’equilibri de les finances 

publiques municipals és fonamental en una ciutat que vol continuar proveint de serveis de qualitat als seus 

veïns i veïnes i, també per això, desprendre’s de sòl d’activitat econòmica és un pèssim “negoci” per a la 

ciutat i els que en ella hi viuen. Les empreses son contribuents netes a les arques municipals, proveeixin llocs 

de treball, paguen impostos i demanen pocs serveis a l’ajuntament, al contrari del veïnat que és demandant 

net de serveis municipals. 

Per tant, per gaudir d’una ciutat que ofereixi llocs de treball i alhora amb uns comptes públics 

sanejats i equilibrat, transformar sòl d’activitat econòmica en sòl residencials és una pèssima decisió. 

 

CINQUENA.- MANCANCES I INCOHERÈNCIES ADMINISTRATIVES: NUL·LITAT DE PLE DRET DE L’ACORD 

DEL PLE.- 

1. Els informes tècnics i jurídics són anteriors a la data d’entrada del projecte en el registre d’entrada 

de l’Ajuntament.- 

A la vista de l’expedient administratiu l’informe tècnic per el que s’incoa l’expedient, signat pel Sr. 

Xavier Ludevid Massana, funcionari eventual de l’ajuntament,  s’inicia amb el següent redactat: 

“En data 26 de març de 2021, el senyor Antoni Serra Gibert, actuant en representació de FERRER 

INTERNACIONAL SL, ha presentat al registre electrònic municipal amb el codi E/11406/2021 un escrit 

en el que exposa que en nom i representació de FERRER INTERNACIONAL SA, signa i adjunta un 

exemplar de la minuta del “Conveni urbanístic relatiu a la preparació d’una modificació puntual del 

PGM a l’àmbit de la finca de la rambla del Torrent d’en Xandri número 14, entre la propietat de la 

mateixa, Laboratoris Ferrer Internacional SA, i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés”, amb el seu 

Annex 2 i el Certificat de la Finca 40.499 de la seva propietat, i manifesta la seva voluntat de firmar 

el Conveni que adjunta a la en el termes acordats per les parts signants del mateix fins la data d’avui.” 

I, l’informe jurídic, signat pel Sr. Josep Pou Vilalta, Director dels serveis jurídics en matèria de 

desenvolupament urbà, habitatge i sostenibilitat i amb nota de conformitat de la Secretària General de 

l’ajuntament Sra. Rosa  Castellà Mata, s’inicia igualment del següent tenor literal: 

“El 26/03/2021, el senyor Antoni Serra Gibert, que actua en nom i representació de la companyia 

mercantil “FERRER INTERNACIONAL SL”, ha presentat al registre electrònic municipal (E/11406/2021) 

un escrit pel qual manifesta la voluntat de la seva representada de signar la minuta del “Conveni 

urbanístic relatiu a la preparació d’una modificació puntual del PGM a l’àmbit de la finca de la rambla 

del Torrent d’en Xandri numero 14, entre la propietat de la mateixa, Laboratoris Ferrer Internacional 

SA, i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès”, en els termes acordats que es recullen en el referit 
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document, del qual acompanya una còpia signada pels seus representants legals per acreditar de 

manera fefaent la seva conformitat amb els pactes estipulats.” 

D’entrada resulta sorprenent que ambdós informes tenen data anterior a l’entrada de la sol·licitud a 

l’Ajuntament: el pretès informe tècnic va ser signat en data 25 de maig de 2021, a les 11:30 hores i l’informe 

jurídic tan sols 1 minut després, en la mateixa data a les 11:31, segons consta en les signatures digitals. 

Costa entendre com es pot informar vàlidament un expedient abans de que aquest existeixi  o 

tingui entrada la sol·licitud que el motiva al registre de l’ajuntament. Simplement estem davant d’un 

supòsit clar d’arbitrarietat i manca de transparència i on prevalen els interessos privats i potser els del 

govern, però no l’interès públic que ha de regir tota actuació administrativa. 

2. L’informe tècnic no està emès per tècnic competent.- 

El règim jurídic dels subjectes que poden emetre un informe en els procediments administratius 

locals està establert, en primer lloc, pel que estableix l’art. 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

“1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una 

Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el 

desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 

ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de 

las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los 

términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.” 

I, l’art. 12.1 del mateix text legal defineix i estableix les funcions del personal eventual: 

“1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo 

realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo 

retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.” 

En primer lloc, no hi ha dubte ni pot haver controvèrsia en què el Sr. Xavier Ludevid i Masana, Director 

de l’Àmbit de Gestió d'Urbanisme i Projectes, és un funcionari eventual nomenat com a càrrec de confiança 

de l’Alcaldia. 

I, en segon lloc, tampoc hi ha dubte de que l’emissió de l’informe li corresponia per competència i 

jerarquia al cap del Servei de Planejament i Gestió Urbanístiques, Sr. Antoni Tarragó, funcionari de carrera 

de l’ajuntament. 

De l’expressat es deriven dues  qüestions i dues afirmacions: 

1. Per què l’informe tècnic no ha estat emès pel funcionari de carrera competent? 

2. Nul·litat de ple dret de l’acord plenari conseqüència de la invalidesa de l’informe previ. 

3. Com és que tal evidència no ha estat recollida en l’informe jurídic? 

4. Implica, així mateix, la nul·litat d’aquest informe per basar-se en un informe tècnic nul. 
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Més enllà de l’interès que pot tenir aquesta part en conèixer la rel de les qüestions plantejades, de 

l’expressat  se’n deriva la nul·litat de ple dret de l’acord dictat pel Ple, nul·litat que be arrossegada per la 

nul·litat dels informes tècnics i jurídics en els que pretén sustentar-se, en aplicació d’allò que disposa l’art. 

47.1.e) de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques. 

3. Manca d’estudi econòmic i de fiscalització econòmica prèvia del projecte.- 

La manca d’estudi econòmic suposa una fallida del principi de transparència: Com podem saber 

l’interès, les obligacions concretes a assumir pels privats i per l’ajuntament sense un estudi econòmic? Com 

s’ha pogut prendre la decisió d’aprovar aquest conveni sense una valoració prèvia de tot el que significa 

l’assumpció de les obligacions de l’ajuntament i els beneficis de la propietat privada? 

En aquest supòsit la manca d’informe econòmic suposa un atac al moll de l’os de la justificació en 

base a l’interès públic de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament: com es pot determinar l’interès públic 

sense cap estudi, memòria o valoració econòmica? 

Així mateix entenem que es donen tots els requisits per a què es formuli informe d’intervenció i 

fiscalització prèvia donades les conseqüències econòmiques que es deriven de la subscripció del conveni, 

havent-se incomplert de forma flagrant allò que disposa l’art. 214 de la Llei d’Hisendes Locals. 

I, l’art. 8.1, 2 i 3 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 

intern en les entitats del Sector Públic Local estableix que: 

“Del contenido de la función interventora. 

1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención previa en 

los términos señalados en los apartados siguientes. 

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano interventor de examinar, 

antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible 

de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con 

el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las 

disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones 

de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. 

3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad 

del órgano interventor para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las 

obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y 

que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La intervención de 

la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 20 de este 

Reglamento.” 

Com és que no existeix cap informe de la intervenció municipal? 

4. Vulneració del principi d’objectivitat: inexistència d’interès públic en els determinants.- 

L’Administració a l’establir les determinacions urbanístiques, tant d’un planejament ja previst al 

PGM, com amb més raó en una modificació d’aquest,  està vinculada per les característiques i condicions 
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reals dels terrenys, és a dir pel que s’anomena la força normativa del que és fàctic. I aquest condicionament 

s’estén igualment a aspectes reglats com discrecionals. Per tant, entre les tècniques que s’imposaran en un 

futur control jurisdiccional de la potestat del planejament te un paper destacat el control del que s’anomena 

els fets determinants, es a dir, quines han estat les circumstàncies que el planificador manifesta haver pres 

en consideració per a desenvolupar la concreta ordenació proposada vers qualsevol altra i l’actuació del 

planificador serà correcta en la mesura en que les circumstàncies siguin exactes, però en cap cas ho serà si 

es demostra, com és el present supòsit, que aquestes circumstàncies no concorren (p.e. la necessitat de la 

requalificació de l’ús del sòl) o que les circumstàncies concurrents i determinant són altres que desvirtuen la 

motivació de l’ordenació proposada. 

La realitat de les coses s’imposa i opera com un límit a la potestat de les autoritats i funcionaris que 

ha d’estar al servei de l’interès públic. D’aquest postulat se’n deriva la vinculació de la planificació 

urbanística als anomenats fets determinants com a principi general de dret connectat directament amb el 

principi d’objectivitat, com a límit de la discrecionalitat del planificador. La vinculació del planificador 

municipal als fets determinants s’ha consolidat constituint-se en causa de nul·litat del planejament urbanístic 

(STS de 19 de desembre de 2008 – RJ 2009/248). 

Els fets determinants i causals en el supòsit objecte de les al·legacions es basen en la voluntat privada 

de l’empresa FERRER INTERNACIONAL  a canviar l’ús industrial (22a) per un ús comercial, per motius 

exclusius d’interès econòmic privat. I aquest fet determinant ha estat la causa de tot el que ha vingut 

després, no constituint cap supòsit d’interès públic l’establiment d’aquest tipus de servei, al contrari, la 

creació d'una centralitat comercial pot posar en crisi l'eix de l'avinguda Cerdanyola i de les expectatives 

creades després de la seva vianalització iniciada en el mandat passat. Hi havia tot un pla, estudiat, 

consensuat, treballat a fons amb el barri, quan presidia el barri el Sr. Ferran Villaseñor, avui coordinador de 

l’Ajuntament. Per què no s’executa el pla de barri en comptes de construir-hi unes torres bessones 

mancades absolutament i des de qualsevol perspectiva d’interès públic? 

 

SISENA.- L’EMPRESA PROPIETÀRIA DEL SÒL HA COLAT UN GOL PER L’ESCAIRE A L’EQUIP DE 

GOVERN.- 

Tal i com s’ha reiterat , el sector on es pretén desenvolupar el projecte residencial-comercial s’ubica 

de ple dins d’una zona industrial.  

Aquest il·lògic fet ens porta a plantejar la següent reflexió: quan els veïns arribin (esperem que mai) 

a les macro torres residencials començaran a patir les molèsties de viure en una zona industrial (sorolls en la 

producció, camions, olors, ...) fet que es transformarà en pressió damunt l’ajuntament en demanda de 

solucions a les molèsties que pateixen, i això inexorablement durà a una negociació entre l’ajuntament i la 

companyia que, per tal d’abandonar la zona i traslladar-se a la ubicació triada, oferirà a l’ajuntament la 

repetició de l’operació Ragull Centre, aquest cop a gran escala, és a dir, l’ajuntament requalifica la totalitat 

dels terrenys de FERRER INTERNACIONAL i els dóna valor residencial- comercial, i l’empresa tanca les seves 

instal·lacions de Sant Cugat i es trasllada a una nova ubicació, sense cap cost. 

Conseqüència: Sant Cugat perd una empresa de referència, perd activitat econòmica, perd llocs de 

treball, perd ingressos i crea un barri de planta baixa + 10 similar als que trobem a d’altres poblacions de 
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l’àrea metropolitana, ciutats d’origen de molts dels santcugatencs i santcugatenques que un dia varen decidir 

venir a viure a Sant Cugat a la recerca d’una millor qualitat de vida, amb l’únic propòsit que a l’empresa 

promotora FERRER li surti de franc o fins i tot guanyi diners en el trasllat de la seva empresa fora de Sant 

Cugat. I, es produirà un efecte dominó respecte a les altres activitats industrials del sector, amb la pèrdua 

que suposarà de llocs de treball i de riquesa i dinamisme econòmic per a la ciutat. 

 

SETENA.- CONCLUSIONS.- 

Considerem aquest anunci i la idea de voler estendre el mateix model per tota la ciutat, un pas enrere 

i ens genera molta preocupació i bastants sospites. 

Veiem una operació fosca, poc transparent, sense consens, emmascarada de sostenibilitat en base 

només a l’obtenció d’habitatge protegit. 

Veiem una iniciativa pública escassa, falta de projecte, de visió, a remolc d'un interès privat. És un 

gran error per a tota la ciutat perdre sòl industrial en aquesta zona quan hi ha altres possibilitats molt més 

respectuoses amb com és Sant Cugat. 

Estem a favor de treballar amb els privats i arribar a acords per assolir l'objectiu que ens vàrem fixar 

que un 5% del parc d'habitatges sigui protegit. Hi ha alternatives i cal treballar-hi. 

El barri de Sant Francesc no es mereix la construcció de dues torres ni que l'enganyin dient que 

participaran en triar el nom de la plaça. 

Aquests mateixos partits que es vanten de les virtuts d'aquest projecte, en altres temps, ens haurien 

tirat la cavalleria per sobre si se'ls hagués presentat una ocurrència com aquesta. 

Farem tot el possible perquè no s'executi, es mantingui la qualificació i s'impulsi d'una vegada la 

construcció d'habitatges protegits en altres solars previstos en el PGM. 

Farem tot el que estigui en les nostres mans per mantenir la configuració de Sant Cugat. 

Farem tot el que calgui perquè Sant Cugat no hi hagi edificis d'habitatges que densifiquin la ciutat i 

la facin recular en qualitat urbana, sostenibilitat i mobilitat eficient i verd urbà. 

Quan estimes alguna cosa, la respectes, la valores, la preserves.  

El nostre lema: el Sant Cugat que estimes demostra el nostre compromís amb el model urbanístic de 

Sant Cugat i amb el benestar de la gent que hi viu. 

Junts per Sant Cugat i molta gent de Sant Cugat estima la ciutat, no vol que es transformi en una 

ciutat densa i compacte. 

Per tot l’expressat, 

 

SOL·LICITO: Que, es tingui per formulat, en la representació en que actuo del grup polític  JUNTS PER 

SANT CUGAT, escrit d’al·legacions a l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en la 
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sessió ordinària el dia 19 d’abril de 2021, pel qual es va admetre a tràmit i prendre en consideració la proposta 

de conveni urbanístic relatiu a la preparació d’una modificació puntual del PGM a l’àmbit de la finca de la 

rambla del Torrent d’en Xandri número 14, al polígon de can Magí, entre la propietat de la mateixa, 

Laboratoris Ferrer Internacional SA, i l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i es va aprovar inicialment la 

proposta de conveni urbanístic en els termes de la minuta del document que es va transcriure com a annex 

a l’acord i, previs els tràmits que procedeixin, es desisteixi en la tramitació del conveni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.- 
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