
 

DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL PLENARI MUNICIPAL DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS DONANT SUPORT A LA PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI LOCAL 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT – LA UNIÓ SANTUGATENCA. 
 
 
El Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 “Compromís amb les persones, el territori i el planeta” va 
ser aprovat pel Ple municipal el 27 de juliol de 2020.  
 
Aquest document recull l’estratègia i planificació inicial de l’equip de govern per a la gestió i 
projecció de Sant Cugat pel mandat 2019-2023 i defineix 8 objectius estratègics a assolir en 
aquest període. 
 
L’objectiu estratègic 8 es proposa “Assegurar la bona gestió dels recursos públics i la 
coresponsabilitat amb la societat en la presa de decisions” i es concreta en l’objectiu de gestió 
8.2 “Avançar en la municipalització de serveis”.  
 
Dins d’aquest marc una de les línies i compromisos polítics de l’equip de govern s’orienta a 
clarificar i simplificar els diferents organismes autònoms, consorcis i empreses municipals.  

 
El passat 14/06/2021 en sessió extraordinària del Consell General del Consorci Ajuntament de 
Sant Cugat – La Unió Santcugatenca va adoptar per unanimitat dels membres assistents (8) 
l’acord de dissolució del propi ens. 
 
Així mateix en el mateixa sessió s’acordava el nomenament com a liquidadora del Consorci a la 
persona responsable de planificació i control de l’organisme autònom administratiu, dependent 
de l’Ajuntament, Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació 
(IGEPESI), administració a la qual està adscrit el Consorci, disposant que les funcions del 
liquidador són les previstes a l’article 36 dels estatuts del Consorci i el 127 de la LRJSP. 
 
La motivació de la dissolució del Consorci ha estat la inviabilitat econòmica i financera de l’ens 
així com la no adequació de l’objecte i les finalitats del mateix als paràmetres establerts per la 
Llei en relació a aquest tipus d’ens, que impossibiliten donar per justificats els articles 122 i 124 
de la LRJSP que fan referència al règim econòmic i financer i el contingut dels estatuts dels 
consorcis, ni l’article 114 de la LRJPAPC sobre el contingut mínim dels estatus, ni l’article 57 de 
la LRBRL envers la sostenibilitat econòmica i financera del propi Consorci.  
 
Així mateix, s’ha atès també a l’article 35 c) dels Estatuts del Consorci Local Ajuntament – La 
Unió Santcugatenca que preveu com a causa d’extinció de l’ens “La impossibilitat sobrevinguda, 
material o legal, de fer front a les obligacions que se’n deriven.” 
 
Malgrat la dissolució del Consorci, és voluntat del Govern d’aquesta ciutat que l’entitat Societat 
Coral La Unió Santcugatenca, en tant que entitat centenària i arrelada al desenvolupament i 
dinamització de la vida social i cultural local del municipi, i en conseqüència considerada un actiu 
essencial per part de la ciutadania, desenvolupi les activitats de les seves seccions a la seva seu 
natural.  
 
De la mateixa manera, el Govern vol que aquesta entitat segueixi sent puntal en el 
desenvolupament social i cultural de la ciutat, posant en valor el patrimoni immaterial que des de 
fa més de 100 anys l’entitat i la seva massa social deixen a la ciutat.  
 
La Junta de Portaveus declara el suport a aquesta entitat centenària, possibilitant sempre el 
desenvolupament de les seves activitats en el sí del nou equipament de la ciutat i vetllar pels 
compromisos presos en el moment de la dissolució del Consorci i la consegüent relació entre 
ambdues parts pel bé de la ciutat.  
 
 


