
 

 

 
ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL DINOU DE JUNY DE DOS MIL CATORZE. 

 
A Valldoreix, el dia dinou de juny de dos mil catorze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 19.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 
CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-
ACTUEM-, senyor BERNAT GISBERT I RIBA–GRUP CiU-ACTUEM-; senyora SUSANA HERRADA I 
CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-; senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, 
senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I 
ÁLVAREZ –GRUP PP- i senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, assistits per la 
Secretària de la Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de 
celebrar la sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns 
convocada per aquest dia i hora. Tot seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes 
de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió. 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L’EMD DE VALLDOREIX ANYS 2014-2017 I ELS 
ANNEXOS 1 I 2. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que en data 24 de juliol de 
2013 es va constituir la mesa general de negociació de l’acord regulador de les condicions de 
treball del personal funcionari de l’EMD de Valldoreix. 
 
Atès que en data 28 de maig de 2014, la mesa negociadora ha arribat un acord per tal 
d’aprovar l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’EMD de 
Valldoreix anys 2014-2017 i els annexos 1 i 2; i aquest acord requereix ser aprovat per la Junta 
de Veïns. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’EMD de Valldoreix anys 2014-2017 i els annexos 1 i 2, en els termes que es van acordar per 
les parts en data 28 de maig de 2014. 
 
SEGON.- AUTORITZAR el registre, dipòsit i publicació del referit acord regulador, i a l'efecte 
remetre'l als Serveis Territorials del Departament d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT 1 I 2.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i 
exposa que si ningú té res en contra farà l’exposició conjunta dels punts 1 i 2 de l’ordre del dia, 
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perquè hi ha molt poques diferències entre l’un i l’altre i així serà més fàcil per tots. Manifesta 
que l’EMD tenia conveni prorrogat des del 2004-2007, prorrogat amb les excepcions de la Llei 
20/2012 que va imposar el govern central. Abans hi havia avantatges que amb la imposició de 
la Llei es van perdre com són les vacances de Nadal, Setmana Santa, 5 dies que podien gaudir 
quan feia 25 anys que treballaven a l’EMD, 9 dies d’assumptes propis que passaven a 3. Amb 
aquest conveni hem intentat millorar aquests aspectes que dins la normativa de l’administració 
pública està permès. La negociació va començar internament el 2012 i al 2103 es va constituir 
una mesa negociadora, que estava formada pel Xavier Gavaldà, la ex-vocal Laura Baldoví, els 
representants de l’EMD tant del personal laboral com del funcionari, amb l’assessorament de la 
Secretària-interventora i una tècnica de la Diputació de Barcelona, que va fer que tinguéssim la 
seguretat que jurídicament les coses estiguessin ben fetes. Es van aixecar acta de totes les 
sessions i de secretària de la mesa estava la tècnica de personal de l’EMD. Vull agrair a tots ells 
la feina feta i la bona voluntat perquè encara que sigui jo la que exposo aquests dos convenis, 
crec que el mèrit no és meu sinó de tots ells que durant aquest any han fet una molt bona 
feina. Amb els dos convenis afegim l’annex 1 que parla de la distribució de la jornada de 
treballadors amb horari fix i l’annex 2 que són mesures per preveure la igualtat entre la dona i 
l’home. Aquests annexos abans no hi eren però són d’obligat compliment segons la llei ara. En 
tot cas passo a dir algunes de les novetats d’aquests convenis, una és la possibilitat de l’horari 
flexible amb una permanència de 9 a 2 a l’EMD fent igualment les 37,5 hores de treball. Els dies 
24 i 31 de desembre que siguin hàbils, seran festius, encara que l’atenció ciutadana romandrà 
oberta i les persones que treballin tindran dret a un dia de vacances. També, un dia de festa 
quan un dels dies festius nacionals, autonòmics o locals caiguin en festiu; possibilitat de 
realitzar 5 dies de vacances fora del període vacacional. Això ja es feia de facto però oficialment 
no constava; permís de paternitat per 4 setmanes quan actualment són 15 dies; permís per 
conciliació de la vida personal i laboral de 7 dies anuals, que això ja ho explicaré en el següent 
punt; i ampliació de supòsits per complementar les baixes mèdiques amb el pagament del 
100% de les retribucions; s’ha acordat reservar un 50% de les vacants a convocatòries de 
promoció interna; hores extraordinàries s’ha diferenciat als efectes de compensació, les hores 
extraordinàries fora de l’horari laboral si són nocturnes, festives, o per urgència. Dret a 
sol·licitar les bestretes del personal interí o indefinit no fix amb un any d’antiguitat a l’EMD; el 
pla de formació d’un hora setmanal que també l’explicarem després; ajut a la formació dels 
treballadors que realitzin cursos; drets al manteniment dels ajuts i els corresponents imports 
que estaven establerts ja en l’anterior conveni; incorporació de l’article sobre l’assetjament  
moral i sexual, que abans no hi era i és d’obligat compliment; desenvolupament del règim 
disciplinari, faltes i sancions. I l’annex 1 que parla de l’horari fix dels treballadors amb jornada 
intensiva i l’annex 2 que és on s’incorpora el pla d’igualtat entre homes i dones. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

2.- APROVACIÓ DEL CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE 
VALLDOREIX ANYS 2014-2017 I ELS ANNEXOS 1 y 2. 
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Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que en data 18 de setembre 
de 2013 es va constituir la mesa general de negociació del conveni col·lectiu regulador de les 
condicions de treball del personal laboral de l’EMD de Valldoreix. 
 
Atès que en data 28 de maig de 2014, la mesa negociadora ha arribat un acord per tal 
d’aprovar conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal laboral de l’EMD 
de Valldoreix anys 2014-2017 i els annexos 1 i 2; i aquest acord requereix ser aprovat per la 
Junta de Veïns. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal 
laboral de l’EMD de Valldoreix anys 2014-2017 i els annexos 1 i 2, en els termes que es van 
acordar per les parts en data 28 de maig de 2014. 
 
SEGON.- AUTORITZAR el registre, dipòsit i publicació del referit acord regulador, i a l'efecte 
remetre'l als Serveis Territorials del Departament d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

3.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE REGULACIÓ DEL PERMÍS PER A LA 
CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL PREVIST AL PUNT L) DE L’ARTICLE 
10 DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL PER AL PERSONAL 
FUNCIONARI I DEL CONVENI COL.LECTIU PER AL PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE 
VALLDOREIX. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa l’acord de la mesa general de 
negociació relatiu al Reglament intern de regulació del permís per a la conciliació de la vida 
familiar i laboral previst al punt l) de l’article 10 de l’acord regulador de les condicions de treball 
per al personal funcionari i el conveni col.lectiu per al personal laboral de l’EMD de Valldoreix, 
de data 28 de maig de 2014. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
APROVAR INICIALMENT el Reglament intern per a la regulació del permís per a la conciliació 
de la vida familiar i laboral previst al punt l) de l’article 10 de l’acord regulador de les condicions 
de treball per al personal funcionari i del conveni col·lectiu per al personal laboral de l’EMD de 
Valldoreix, que s’annexa a aquest acord. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat Reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta 
dies hàbils, mitjançant la publicació de l’anunci al BOP, al DOGC, a La Vanguardia, i el tauler 
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d’anunci de l’EMD de Valldoreix. L’expedient podrà ser examinat i consultat per qualsevol 
interessat a les oficines de l’EMD de Valldoreix, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils 
des de l’endemà de la última publicació al BOP i el DOGC.  
 
Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, 
davant L’EMD de Valldoreix, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri 
pertinents en relació al Reglament esmentat més amunt. Els escrits es podran adreçar a la 
Corporació emprant qualsevol dels mitjans a que fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el Reglament 
esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici 
de la seva publicació íntegra al BOPB i al butlletí informatiu local, al tauler de d’anuncis de la 
corporació i anunciar al DOGC la referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text, 
tal com disposen l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 
l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb l’article 65.3 del ROAS s’haurà 
de  trametre còpia de l’acord d’aprovació definitiu i còpia íntegra i fefaent del Reglament a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i 
manifesta que aquest és un reglament intern que també ha de passar per la junta de veïns i és 
sobre la conciliació de la vida familiar i laboral. Entenem per conciliació de la vida familiar i 
laboral la necessitat d’atendre situacions familiars i de persones properes que no es puguin 
valer per si mateixes així com atendre deures i obligacions pròpies del personal, la realització 
dels quals no es pot dur a terme fora la de la jornada de treball. Aquests dies es podran gaudir 
de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any en curs, el gaudiment d’aquest permís es podrà 
realitzar en jornades senceres de treball o per fraccions, i el personal de l’EMD disposarà de 7 
dies de permís retribuït per motiu de la conciliació de la vida laboral i familiar.  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

4.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE REGULACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ  
PREVIST A L’ARTICLE 35 APARTAT 9 DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS 
DE TREBALL PER AL PERSONAL FUNCIONARI I DEL CONVENI COL.LECTIU PER AL 
PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa l’acord de la mesa general de 
negociació relatiu al Reglament intern de regulació del Pla de Formació previst a l’article 
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35 apartat 9 de l’acord regulador de les condicions de treball per al personal funcionari i del 
conveni col·lectiu per al personal laboral de l’EMD de Valldoreix, de data 28 de maig de 2014. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament intern per a la regulació del Pla de 
Formació previst a l’article 35 apartat 9 de l’acord regulador de les condicions de treball per al 
personal funcionari i del conveni col·lectiu per al personal laboral de l’EMD de Valldoreix, que 
s’annexa a aquest acord. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat Reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta 
dies hàbils, mitjançant la publicació de l’anunci al BOP, al DOGC, a La Vanguardia, i el tauler 
d’anunci de l’EMD de Valdloreix. L’expedient podrà ser examinat i consultat per qualsevol 
interessat a les oficines de l’EMD de Valldoreix, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils 
des de l’endemà de la última publicació al BOP i el DOGC.  
 
Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, 
davant L’EMD de Valldoreix, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri 
pertinents en relació al Reglament esmentat més amunt. Els escrits es podran adreçar a la 
Corporació emprant qualsevol dels mitjans a que fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el Reglament 
esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici 
de la seva publicació íntegra al BOPB i al butlletí informatiu local, al tauler de d’anuncis de la 
corporació i anunciar al DOGC la referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text, 
tal com disposen l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 
l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb l’article 65.3 del ROAS s’haurà 
de  trametre còpia de l’acord d’aprovació definitiu i còpia íntegra i fefaent del Reglament a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i 
manifesta que aquest pla de formació és per fer cursos, conferències o activitats relacionades 
amb el lloc de treball. Això permetrà un reciclatge formatiu i podran gaudir d’una hora per fer 
aquest curs dins de la jornada laboral. Semestralment el treballador entregarà una relació de la 
formació desenvolupada en aquell semestre i es portarà un control per part del responsable de 
l’àrea i la tècnica de recursos humans.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
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manifesta que sense dubtar de la voluntat dels empleats de fer aquesta formació amb l’ànim 
d’ampliar els seus coneixements, en el fons la meva interpretació és que estem donant una 
hora de menys feina als treballadors, perquè això ho poden fer fora de l’EMD. Trobo que és en 
el fons rebaixar l’horari laboral. Per aquesta raó votaré que no. En el punt tercer he estat a 
punt de demanar-los...però això ja no es pot fer esmena perquè ja està signat, però els 7 dies 
que siguin i que no hagin de ser dies sencers, és confiar amb el personal, en que no vulguin 
estirar més “el brazo que la manga”, però és un vot de confiança que no es passaran, però ara 
aquí és directament rebaixar l’horari. Ho dic ben clar i ben directe, sempre he estat partidari de 
manifestar-me correctament però que tothom pugui entendre el que vull transmetre. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que respectem la seva opinió, 
però nosaltres considerem que aquesta hora, que no la faran in situ a l’EMD, l’estaran fent en 
formació, l’estaran fent en altre tipus de feina, que creiem que pot aportar també un bé a 
l’EMD i als treballadors. Estem molt contents d’haver arribat a aquest acord.  
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 de la membre del grup 
CPCV. 1 vot en contra del membre del grup PP. 

 5.- APROVAR LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ URBANITZACIÓ DEL SECTOR DE LA CAPELLA 
DE SANT JOAN, I LA DELEGACIÓ A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS LA 
TOTALITAT DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, LICITATÒRIA, CONTROL D’OBRA I 
PAGAMENT DE PROVEÏDORS. 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, per acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2013,  va 
aprovar definitivament el projecte d’urbanització del Sector de la Capella de Sant Joan el qual 
inclou l’Estudi de Seguretat i Salut amb un pressupost de 2.462.366’42 euros IVA inclòs, segons 
consta en l’informe de l’Interventor de Sant Cugat del Vallès que consta a l’expedient que han 
remès a l’EMD de Valldoreix. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals i la secretària-interventora han emès els corresponents 
informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient. 
 
Vist el que disposen els articles  28 i 58 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, l’EMD pot establir i exigir 
contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o 
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de 
les competències locals per complir amb els fins que li són atribuïts. I atès que l’obra del Sector 
de la Capella de Sant Joan té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades 
en l’article 29 del TRLHL. 
 
Vist l’article 15.1 del TRLRHL correspon a les entitats locals acordar la imposició i ordenació 
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dels seus tributs, i vist que l’art.31.1, preveu que l’exacció de les contribucions especials 
requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
 
Atès que aquestes obres a finques de Mirasol i a finques incloses dins de l’àmbit de Valldoreix, i 
que per aquest motiu es volen realitzar conjuntament. 
 
Vist que l’article 35 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que 
quan les obres de la competència local siguin realitzades o prestades per una entitat local amb 
la col·laboració econòmica de l’altre; i sempre que s’imposin contribucions especials amb allò 
que estableix en la llei, la seva gestió i recaptació es farà per l’entitat que estigui al seu càrrec 
la realització de les obres, sense perjudici de que cada entitat conservi la seva competència 
respectiva en ordre als acords d’imposició i d’ordenació. 
 
Per tant, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- IMPOSAR les contribucions especials com a conseqüència i pel finançament de 
l'execució de l'obra anomenada –Urbanització del Sector 8 de la Capella de Sant Joan- a les 
persones especialment beneficiades per la mateixa, d'acord amb allò que determinen els articles 
58 en relació al 28 fins al 35 del TRLRHL; i quin establiment i exigència es legitima per 
l'augment del valor dels immobles de l'àrea beneficiada i delimitada en el Projecte aprovat al 
respecte per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT L’ACORD D’ORDENACIÓ del tribut concret 
d’acord amb les següents determinacions: 
 

1. El cost total previst del projecte d’urbanització es de 2.462.366,42 € dels quals 
401.920,85 € corresponen a conceptes no repercutibles, restant 2.060.445,57 € per 
finançar mitjançant contribucions especials. 

2. De l’import repercutible, 2.060.445,57 € es fixa en un 80 % l’import a finançar per part 
dels veïns, del que resulten 1.648.356,46 € i en un 20 % la  part corresponent a 
l’Ajuntament de Sant Cugat i a l’EMD de Valldoreix, que es fixa en 412.089,11 €.  

3. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable la superfície i la façana de les 
finques amb els criteris que es detallen a la memòria incorporada a l’expedient. 

 
Resum de dades: 
 
 Total  Valldoreix Sant Cugat 
Cost total del projecte 2.462.366,42 A 173.890,79 2.288.475,63 
Cost no repercutible 401.920,85 B 28.383,40 373.537,45 
Cost repercutible (A-B) 2.060.445,57 C     
20% ajuntament/EMD  (20% 
x C) 412.089,11 D 29.101,48 382.987,64 
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80% veïns   (80% x C) 1.648.356,46 E 116.405,91 1.531.950,57 
Preu m2 (70 % sobre import 
repercutible)     25,131304 
Preu ml (30 % sobre 
2.060.445,57€)     157,008759 
     
Descomptes d'acord 
Ordenança Fiscal 56.015,07 F 4.204,69 51.810,38 
Total aportació 
Administracions  (B+D+F) 870.025,04 G 61.689,57 808.335,46 
Total aportació veïns (E-F) 1.592.341,38   112.201,21 1.480.140,19 
 
TERCER.- APROVAR provisionalment i simultàniament l’ordenança fiscal reguladora de les 
contribucions especials imposades que s’acompanya com a annex 1 i que conté els elements 
necessaris per a la determinació de les quotes tributàries. 
 
QUART.- APROVAR el PADRÓ PROVISIONAL de subjectes passius beneficiats que pertanyen a 
Valldoreix,  per l’aplicació de les contribucions especials pel finançament de l’execució de l’obra 
d’Urbanització del Sector de la Capella de Sant Joan, amb aprovació de les quanties provisionals 
i quotes anticipades resultants d’aplicar els mòduls de repartiment.  
 
CINQUÈ.- DELEGAR a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès la totalitat de la gestió tributària, 
licitatòria, control d’obra, de pagaments als proveïdors, etc conforme a l’article 35.1 i 35.2 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
La Tresoreria de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès procedirà a la gestió dels ingressos que 
es recaptin tant en termini voluntari com en via executiva. 
 
En cas dels excessos o modificacions d’obres, caldrà la corresponent aprovació dels òrgans 
competents de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix assumint cadascuna 
de les Administracions Públiques la seva participació corresponent en els nous possibles costos. 
 
L’EMD de Valldoreix designarà un tècnic que assistirà amb veu i sense vot a la Mesa de 
Contractació de les obres del Sector de la Capella de Sant Joan, i a totes les visites d’obra, en 
les quals se li entregarà còpia de les certificacions d’obra. 
 
SISÈ.- NOTIFICAR als subjectes passius afectats el present acord, de conformitat i amb el 
contingut que determina l’article 34.4 del TRLRHL, i exposar aquests acords i l’expedient a 
informació pública, mitjançant edicte a publicar en el BOP, i en un diari de gran difusió de la 
província, i en el tauler d’anuncis de l’EMD, als efectes que en el termini de  trenta dies els 
afectats puguin examinar el referit expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes, que podran versar sobre el contingut del present acord i, especialment, el 
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referit a les dades sobre valor cadastral del sòl i metres lineals de façana que serveixen com a 
paràmetre per a la determinació dels mòduls de repartiment i de les quotes anticipades i 
definitives.  Tanmateix  durant el referit termini es podrà sol·licitar la constitució d’Associació 
Administrativa de Contribuents, d’acord amb allò que determinen els articles 36 i 37 del 
TRLRHL. 
 
Si no hi ha reclamacions l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el BOP. Si hi ha 
reclamacions les haurà de resoldre el Ple de la Corporació simultàniament amb l’acord 
d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de les contribucions especials. 
 
SETÈ.- DECLARAR que finalitzada l’obra objecte d’aplicació de les Contribucions especials,  
s’adoptarà l’acord d’aprovació definitiva de les referides i, s’aprovaran les quotes resultants amb 
aquest caràcter. 
 
VUITÈ.- DETERMINAR que per allò no previst en aquest acord, regirà l’Ordenança Fiscal 
general de contribucions especials en tot allò que no preveu aquest acord, a la que es fa 
remissió expressa conforme a l’article 34.3 del TRLRHL. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 5/2014 I QUEDAR 
ASSABENTATS DE LES MEMÒRIES ECONÒMIQUES DELS PROJECTES D’INVERSIÓ 
SOSTENIBLE. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que la proposta de 
Modificació del Pressupost 5/2014, per baixes per transferència, i de baixa per no execució de 
part del Pressupost, i d’ampliació per partides: 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària núm. 5/2014 amb càrrec a 
baixes per transferències, a ingressos afectats a partides ampliables, a transferències de capital 
i a incorporació de romanents per inversió sostenible, i incorporació de romanent per despeses 
generals, següent: 
 

B A I X E S         

PRIMER: MODIFICACIÓ PER TRANSFERÈNCIA 

CREDIT INICIAL  
I MODIFICAT BAIXA TOTAL 

    
CAPÍTOL 3 INTERESSOS        
10-011-310.13 Interessos nous préstecs 84.973,89 84.973,89 0,00 
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CAPÍTOL 6 INVERSIONS       
14-152-622.00 Sostre magatzem Monmany 120.000,00 60.000,00 0,00 
08-171-619.01 Parc infantil del CAP 30.495,50 30.495,50 0,00 
    
  TOTAL BAIXES    175.469,39   
    
INGRESSOS AFECTATS   

  
CAPÍTOL 4 TRANSFERENCIES CORRENTS       
462.01 Aj. St. Cugat exercici anterior  800.000,00 116.154,60 916.154,60 
    
  TOTAL I COMPROMESOS    116.154,60   

  
TRANSFERENCIES DE CAPITAL    
    
CAPÍTOL 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL       
750.62 Aj. 50% magatzem Monmany  60.000,00 35.699,12 95.699,12 
    
  TOTAL TRANSFERENCIES    35.699,12   
    
CAPÍTOL 8 ROMANENT DE TRESORERIA       

870.02 
Romanent tresoreria per despesa 
sostenible 0,00 250.670,00 250.670,00 

870.02 
Romanent tresoreria per despeses 
generals  394.385,99 63.464,52 457.850,51 

    
  TOTAL ROMANENT  394.385,99 314.134,52 708.520,51 
    

  TOTAL FINANÇAMENT 1.095.469,39 641.457,63 1.262.523,72 

 
 

A L T E S           

CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS  

CREDIT 
INICIAL  I 

MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 
06-334-212.01 Manteniment nau cultura 3.000,00 25.000,00 28.000,00 

02-922-227.07 
Contracte implantació eines de control de 
gestió i avaluació dels projectes estratègics  0,00 20.000,00 20.000,00 

03-321-212.00 Manteniment escola bressol 10.500,00 4.000,00 14.500,00 
06-334-226.09 Activitats culturals  35.000,00 14.000,00 49.000,00 
13-155-227.06 Contracte servei mobilitat  0,00 7.260,00 7.260,00 
02-338-227.99 Servei transport carpes, cadires...  0,00 10.000,00 10.000,00 
  TOTAL CAPITOL 2 48.500,00 80.260,00 128.760,00 
    
CAPITOL 4 TRANSFERENCIES CORRENTS        
10-943-462.01 Aj St.Cugat del Vallès 200.000,00 116.154,60 316.154,60 
  TOTAL CAPITOL 4   116.154,60   
    
CAPITOL 6 INVERSIÓ       
14-933-622.00 Rehabilitació parcial cobertes Can Monmany  0,00 191.398,24 191.398,24 
07-155-692.00 Ponts peatonals (Merla i Pardal) 0,00 120.000,00 120.000,00 
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08-171-619.01 Parc infantil del CAP 0,00 34.971,00 34.971,00 
 TOTAL INVERSIÓ SOSTENIBLE  346.369,24  
18-926-641.00 Compra programa informàtic comunicació 37.000,00   
  TOTAL CAPITOL 6   383.369,24   
    
CAPITOL 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL    
07-155-762.00 Capella Sant Joan  0,00 61.673,79 61.673,79 
  TOTAL CAPITOL 7   61.673,79   
    

  TOTAL SUPLEMENT   641.457,63   

 
SEGON.- QUEDAR ASSABENTATS de les memòries econòmiques dels projectes d’inversió 
sostenible de la Rehabilitació parcial de les cobertes de la Masia del Monmany, de la construcció 
de dos ponts peatonals, i de la construcció del Parc de Infantil del CAP. 
 
TERCER.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe d’Intervenció de data 12 de juny de 2014. 
 
QUART.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i 
manifesta que en aquesta modificació entren molts termes. Donem de baixa una partida que 
tenim d’interessos de nous préstecs, és una partida sense vincular amb res, era com la de 
despeses imprevistes per si havíem de fer algun préstec, i com no l’hem de fer, doncs els 
incorporem a modificació pressupostària per al que calgui. Després en el capítol 6 d’inversions, 
donem de baixa el sostre magatzem del Monmany i donem de baixa el parc infantil del CAP. En 
ingressos afectats, tenim la liquidació amb Sant Cugat, que passo a explicar-vos els números. 
Havíem previst una liquidació amb ingressos de 800.000€ i en despesa de 200.000€. Finalment 
la liquidació ha estat d’aproximadament 1.000.000€ i en despeses de 316.000€, per tant hi ha 
una liquidació d’interessos en positiu de 880.000€ etc. El que fem és a l’Ajuntament de Sant 
Cugat donem 116.000€ d’alta –la liquidació és de 200.000€-, però els 116.000€ és per 
suplement de despesa que veureu cap a l’Ajuntament de Sant Cugat. Per tan els 88.000€ 
queden a romanent de tresoreria. Altres anys havíem estat molt prudents alhora de fer el 
pressupost i la liquidació i això ens generava molt romanent, i ara creiem que tenim un 
romanent suficient per poder pagar bé i etc, i per tant, aquest any la diferència ha estat menys. 
Només 88.000€ han anat a romanent. El capítol 7, a transferències de capital, hi ha el 50% del 
magatzem del Monmany que és el que pagava l’Ajuntament de Sant Cugat, 35.000€ i després 
en romanent de tresoreria per despesa sostenible, donem d’alta 250.000€. M’agradaria explicar 
el tema de la despesa sostenible. Aquest any l’Estat ha deixat gastar romanent de tresoreria en 
despesa sostenible, si complim amb algunes premisses, el tema del deute viu que tenim 



 
 

 
 

12

25,45% de deute viu, només, si tenim romanent per despesa general no compromès en positiu 
i tenim 2.000.000€, i per altra banda la capacitat de finançament de la liquidació del pressupost 
és de 1.473.000€, i per tant l’EMD es pot acollir a fer servir el romanent de despesa per inversió 
sostenible i el que fem servir és 250.670€. Tot i així encara ens queda 55.800€ per poder gastar 
en inversió sostenible però de moment els temes que tenim per invertir hi ha molts temes que 
poden ser vials, parcs i patrimoni, que pot ser el Castell de Canals o el Monmany. Finalment el 
total de finançament que tenim són 641.457€, aquesta modificació que tenim es basa en aquest 
import. Destinem tots aquests diners en el capítol 2, compra de béns i serveis, tenim un 
suplement de 25.000€ en el manteniment de la Nau de Cultura que té alguns dèficits notables, i 
des del departament de cultura i des de les associacions veïnals ens insisteixen molt, i es vol 
destinar a arranjar el sostre perquè quan plou entra aigua per les canaleres, etc, un sostre 
interior pel tema de les llums, cortines ignifugues, etc, en definitiva endreçar la nau. També 
s’està parlant amb les entitats per veure què és el que prioritzen, s’ha d’arranjar la nau sense 
gastar molt ni fer una nau nova perquè tota la plaça està en crisis –per dir-ho d’alguna manera. 
Tenim també un nou contracte d’implementació d’eines de control de gestió i avaluació dels 
projectes estratègics, el que volem amb aquest nou contracte és sistematitzar cap a on 
treballen i deriven els serveis que presta l’EMD perquè la resposta cap al ciutadà i el treball 
intern siguin molt més eficient. Això, fa uns anys, i crec que va ser el senyor Gaya, també va fer 
un projecte que era molt més ambiciós d’adequació de tecnologies de la informació i de 
comunicació de la vila de Valldoreix, que era molt més ambiciós i costós, i que es va intentar fer 
entrar en un FEDER, etc, que anava dirigit també una mica en el tema de millorar i de 
sistematitzar el control i el treball de l’EMD, per ser més eficients. Això els ajuntaments s’estan 
posant en tot això. Ara només és l’obertura de la partida i més endavant s’hauran de redactar 
els plecs i concursar. Després hi ha un suplement en el manteniment de l’escola bressol per 
4.000€; en activitats culturals, que s’està dinamitzant molt, sabeu que s’ha fet el cinema al 
Castell de Canals, doncs necessiten 14.000€ més per poder fer més actes culturals i queda una 
partida de 41.000€. El contracte de serveis de mobilitat és un nou contracte que es fa per 
negociar amb els veïns de 7.260€, obrim una partida pel servei de transport de carpes i cadires, 
per a que la Brigada d’Obres i Serveis no hagi d’estar amunt i avall amb les carpes i les cadires, 
que és una reivindicació històrica de la brigada i el que farem és concursar per a que aquest 
servei s’externalitzi. En el capítol 4 de transferències corrents, es paga la part de despeses de la 
liquidació amb Sant Cugat, 116.000€ per tan aquesta queda igualada, en el capítol 6 d’inversió 
hi ha la rehabilitació parcial de la coberta del Monmany per 191.398€, Ponts peatonals del 
carrer Merla i Pardal de 120.000€, que també és un projecte que estava aquí a la casa, és 
històric i s’havia d’executar, i parc infantil del CAP 34.171€. Per tan aquests 346.369,24€ són els 
que destinem a inversió sostenible. Hi ha una altra partida que és una inversió nova que volem 
fer que és la compra de programa informàtic per comunicació, i aquesta inversió és una primera 
fase i el que es vol fer és una aplicació pel mòbil per a que tot el tema de comunicació, com 
punts d’interès per Valldoreix, llocs històrics, vials, i fins i tot l’autobús, etc es pugui tenir tot a 
través del telèfon mòbil. Si recordeu ja es va fer una primera inversió en que els busos ja estan 
equipats amb GPS per saber on estan en tot moment, i aquesta és la segona fase on sabrem on 
està el bus, quan trigarà en arribar, on és la parada més propera, etc. És un projecte molt 
ambiciós i aquesta és la primera fase i es vol fer per IOS que és Apple i per Android, és a 



 
 

 
 

13

dir que serà per dos sistemes operatius diferents. S’està mirant amb totes les vocalies perquè 
és un projecte molt transversal, i ara es faran els plecs i concursar. I finalment, el capítol 7, que 
és la part proporcional que ha de pagar Valldoreix de la urbanització de la Capella de Sant Joan. 
Aquesta seria la modificació pressupostària. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ, i manifesta que és una bona notícia la 
inversió en la coberta de Can Monmany, també els ponts peatonals, és a dir no tota modificació 
pressupostària té aspectes que a un li poden fer el pes i en canvi hi ha d’altres com el tema de 
la liquidació amb Sant Cugat que no. Hi ha altres punts que creiem que mereixen més 
explicació i fins i tot un rebuig. Per una banda el contracte d’implementació, i ha comentat que 
és l’apertura de la partida, confiem que més endavant ens faci arribar aquest plec que han de 
redactar i quan se sàpiga el conjunt de tot el que s’ha de contractar i llavors ho podrem 
comentar àmpliament i opinar acuradament. Respecte del tema de les activitats culturals, bé 
creiem que els 14.000€ que es destinen al Castell de Canals, entenem que és un tema que ens 
podríem estalviar, que està molt bé fer activitats si però amb aquest cost i aquest risc que és 
massa elevat i que tenim que evitar. Pel que fa al contracte de mobilitat, el canvi de direccions 
dels carres ens està sortint molt car. Si s’ha demanat un altre opinió i això és perquè hi ha 
contractada una empresa, hi que ha fet ja un pressupost perquè això són 6.000€ més el 21%. 
El tema del servei de transport de carpes i cadires per 10.000€, això no se si és una partida de 
tot l’any, si és un càlcul aproximat, i ens congratulem per la brigada, perquè els anirà molt bé 
no fer aquestes feines que els resten temps per fer les seves tasques com a brigada d’obres. A 
banda que puguem estar d’acord o no a l’assignació de com estan els recursos de personal però 
entraríem a parlar d’un altre tema. El parc infantil del CAP, crec recordar que davant del CAP 
Sant Cugat està fent un parc, no sé si serà infantil o no. La pregunta és si té sentit tenir un parc 
d’una banda i nosaltres fer-ne un altre de l’altra banda. A més tenim un parc a uns 100 metres i 
un altre pujant cap a munt. És a dir hi haurà 3 parcs en un radi de 200 metres. El projecte de 
senyalització de carrers online, això va sortir a la junta de portaveus i ja ho van informar d’una 
forma molt general i es va preguntar si es disposava d’algun tipus d’escrit, es va comentar que 
s’estava consultant a entitats i que es vol fer el plec i treure a concurs. El tema del 2.0 està 
molt bé, saber on està l’autobús està molt bé, crec que hi ha altres prioritats a Valldoreix abans 
de començar amb una aplicació que com vostè deia seria un començament. Hi ha altres 
prioritats i ho refereixo a tot l’equip de govern i les diferents àrees, perquè no només em 
refereixo a economia, estem parlant dels punts que he fet menció globalment de 108.000€ si 
traiem el contracte d’implementació pel control de gestió d’eficiència dins de l’administració que 
és important, si traiem els 20.000€, són 80.000€ que gairebé no compartim. No podem votar en 
contra perquè la rehabilitació de les cobertes de Can Monmany trobo que és anar endavant, 
repeteixo els ponts peatonals i el tema de la urbanització de la Capella de Sant Joan, però ens 
abstindrem.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que també començarà pel 
contracte d’implementació d’eines de control que a part de la partida voldria saber quina mena 
d’eines de control són i si hi haurà alguna persona de fora treballant en aquest tema amb un 
contracte exterior. Després les activitats culturals, els 14.000€ que diuen que és pel 
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Castell de Canals, també m’agradaria saber en què es desglossa el detall, perquè no puc creure 
que 14.000€ siguin per les actuacions. Un altra tema és el servei de carpes, creiem que això és 
per la falta de personal a la brigada, i per això pensem que feia molta falta, però com d’altres 
feines totes s’estan donant a fora, per falta de personal. Considerem que s’hauria de replantejar 
el tema de la Brigada perquè Valldoreix li falta molt manteniment justament per falta de 
personal a la Brigada ja que amb 5 persones no es pot portar Valldoreix. En acabat, si anem al 
capítol de sostenibles, la rehabilitació de la coberta de Can Monmany s’ha de fer, veritablement 
és una quantitat important encara que només és el 50% ja que l’altre 50% és per Sant Cugat, 
però si que m’agradaria saber què s’ha de fer en aquesta coberta per a que pugi tant, quin 
tipus de rehabilitació i quants metres te aquesta coberta. Els ponts peatonals, em passa 
exactament el mateix, necessito saber el desglossament de la despesa de cada un dels ponts. 
Pel que fa al parc infantil, 34.000€, també m’agradaria saber què es farà en aquest parc, 
perquè si en principi el que es feia era treure els tobogans i jocs que hi ha i s’instal·la a l’altre 
costat o no. Perquè observo que hi ha un decret de presidència que com a zona contempla un 
parc infantil, una parada d’autobús i altres millores pressupostàries per un valor de 127.000€ i 
volia saber si és tot a la mateixa zona o què és el que passa. Després pel que fa a la compra del 
programa informàtic, el tema del 2.0, estic en la mateixa onda que el senyor Canals, pregunta 
si l’actuació serà només la compra del programa informàtic o si després s’ampliarà amb una 
persona experta treballant en aquest tema? 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que com li he dit el contracte 
d’implementació d’eines de control de gestió i avaluació s’estan fent els plecs, i quan els 
tinguem els ho passarem i de moment només tenim l’obertura de la partida. No els puc donar 
més informació. Pel que fa al suplement de 14.000€ per les activitats culturals, una part és per 
les actuacions del Castell de Canals però l’altre part, com he dit, cultura està portant a terme 
moltes altres activitats culturals i sempre l’hem hagut d’anar suplementant. Amb 35.000€ es 
poden fer poques coses, sempre fem la partida inicial justa per a no ser molt ambiciosos, i així 
anant suplementant conforme es necessiti. El servei de transport de carpes i cadires és una 
quantitat aproximada perquè després l’hem de contractar i s’haurà de veure si tenim baixa o 
no, ja es veurà. Estic d’acord en què la Brigada d’Obres va molt col·lapsada, però el que diuen 
de contractar a més gent, en la situació actual, és complicat i menys amb la situació que tenim 
que ens controla l’Estat espanyol. Contractar és complicat i des d’intervenció ens diuen que és 
molt complicat, s’ha de justificar molt bé la seva necessitat i des d’intervenció ens ho recalquen 
abans de fer res. Si fa falta un arquitecte i l’EMD en necessita un, es podrà contractar, però en 
brigada que ja té personal de brigada és difícil. La rehabilitació de Can Monmany no li puc dir 
els metres quadrats que té però hi ha un projecte i està disponible per a que ho vingui a mirar. 
Els ponts peatonals igual, hi ha un projecte de l’any 2009 o 2010, crec recordar, que quan vaig 
arribar aquí a l’EMD, l’oposició ja ens els demanava i el projecte està damunt la taula. El parc 
infantil del CAP també hi ha un projecte, el que diu de les parades d’autobús era una segona 
fase del projecte i de moment només es fa la primera fase del parc, i allà surt indicat en què es 
gasten els 34.971€. Pel que fa a la compra del programa informàtic de comunicació, he dit que 
era una primera fase en el 2.0 sinó que és una primera fase de la senyalització virtual, etc. 
Després hi ha una senyalització física. És totalment indispensable perquè a dia d’avui, 
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l’any 2014, si no estàs amb el tema de les aplicacions, estàs perdut. Si podem saber on està 
l’autobús i quan trigarà en arribar a la parada, tota la població guanya en eficiència i crec que 
és un molt bon projecte que desenvolupar-lo serà complicat però dóna infinitat de possibilitats. 
La segona fase seria el tema de senyalització física, per exemple on està Can Monmany, que no 
surt anunciat en lloc, etc i encara que en l’anterior legislatura es va fer senyalització, s’ha 
d’actualitzar i refer. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que volia recordar tal com 
ha comentat el senyor Gavaldà, que és per llei que no podem contractar més personal per la 
Brigada d’Obres, i la única manera d’ajudar a la brigada és externalitzar aquest servei. També 
hi havia l’opció de no fer-ho, l’any passat vam fer una reunió amb totes les associacions i 
entitats i vam dir que l’EMD només podria suportar el portar el material a un acte de cada 
associació. Va quedar així, l’equip de govern ho va replantejar i ho vam parlar i es va decidir 
que volíem promoure el món associatiu i que són les associacions, són les escoles, a part de 
cultura hi ha moltes que ens demanen material, i era dir no a tot o posar aquesta partida per 
poder promoure totes aquestes festes que fan les diferents entitats i associacions. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que li agradaria disculpar-
se perquè a ell no li agrada passar les modificacions pressupostàries per plens extraordinaris, 
perquè la població no pot participar, però un punt molt important és executar el pressupost 
perquè sinó la regla de la despesa de l’any vinent es veuria minvada la capacitat de despesa 
perquè es calcula sobre la despesa executada l’any anterior, i ens ve l’estiu al damunt. És 
important per poder executar tot això. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que dóna les gràcies al 
senyor Gavaldà per la seva explicació, però hi ha formes i formes de fer les coses. Quan es 
parla d’un projecte com el que està comentant, que es diu projecte de senyalització carrers, 
cadascú fa les coses com creu, però primer un te la pensada, un desenvolupa la idea, a 
continuació fa partícep la resta de l’equip, l’equip ho pensa i d’aquí ja tenim una tormenta 
d’idees, va creixent i va millorant i s’envia a les diferents àrees. Aquí hem començat primer 
creant la partida, “vamos a sacarlo, vamos a preguntar a ver que queda y sacamos una primera 
versión”. El que comença així és el que al final acaba costant moltíssim i no es fa bé. Si, si, ja 
pot dir que no amb la cara però és així. Llavors a mi que es creï la partida ja em sembla bé, que 
es pensi en un futur, ja em sembla bé, que hi dediquem ara els calers, doncs no. L’altre dia vaig 
demanar: hi ha algun document escrit? No, no tenim res, dilluns tindrem una reunió amb el 
personal per explicar-ho. Doncs aquí el que ha passat és que algú ha tingut la pensada de “y si 
hacemos?” i ara es tenen 37.000€ aquí en aquesta partida. Dons no, desenvolupin un projecte i 
quan estigui ja escrit, valorat, punts febles, punts dèbils, què és el que ens està aportant, és a 
dir conèixer on està l’autobús....escolti, el recorregut no arriba a 10 minuts! Sortosament ho 
sabem que són 10 minuts, surten a i mitja i a menys quart, crec recordar. No penso que no cal, 
és a dir els punts d’interès de Valldoreix que en té i molts, crec que amb la senyalització vertical 
que s’està proposant n’hi ha prou. Com vostè deia en les dues legislatures anteriors, ja es va 
donar un pas ben important i es va senyalitzar bastant Valldoreix, que facilitava molt el 
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trànsit, però arribar a una aplicació d’aquest tipus, no. No m’ha quedat aclarit lo del parc 
infantil, perquè tenir dos parcs porta per porta no és massa encertat. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que la plantilla de la Brigada 
d’Obres és tan justa que Valldoreix fa pena. I no estem d’acord –el nostre grup- que no es 
pugui en una situació com aquesta que és de necessitat imperiosa que Valldoreix estigui millor, 
que no es pugui contractar algú. Almenys s’hauria de fer la investigació oportuna per intentar-
ho. Perquè no podem estar només 5 persones treballant quan estant les voreres i els carrers 
com estan actualment, la brutícia com està, per no dir ja la recollida del sac que no té res a 
veure amb l’EMD. Valldoreix fa pena, és molt trist. Demanaria que als portaveus de l’oposició 
se’ns entregui un desglossament detallat quan es fan aquestes altes en els pressupostos, de les 
variacions de totes les partides; és a dir detallada. Perquè es gasten 25.000€ en la nau de 
cultura? Doncs perquè es preveu fer això i allò altre. Lo del sostre? Doncs perquè hi ha tants 
metres quadrats i es posarà aquest material o l’altre. El que no es pot fer és un pressupost 
sense saber el que hi ha al darrera, com per exemple el que ha dit el senyor Canals, o un 
programa informàtic de comunicació que no sabem el què és, perquè no hi ha ni un paper. 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que el tema del parc infantil, el 
nostre és infantil amb equipament per infants, el de Sant Cugat no ho és. El parc que estan fent 
al costat de la xurreria, és un arranjament general de la zona i deixar-lo maco, però no hi ha un 
parc infantil. La zona del CAP, de la Farmàcia i l’Església, es concentren molts nens i nenes, i 
creiem que serà una zona de molta afluència. El tema de les factures o les despeses, sap de 
sobres que nosaltres no li amaguem res, i el meu company li explicarà detalladament el que és. 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i manifesta que amb respecte em 
dirigiré a l’oposició en ple. Saben vostès perfectament que jo estic quasi cada dia aquí a l’EMD, 
que hem parlat d’aquests temes de cultura com del Castell de Canals i tot això, i els he donat 
les explicacions pertinents detallades del perquè es fa lo de la Nau de Cultura, -i senyora 
Babiloni ho sap perquè compartim aquest espai molt sovint i en parlem-, s’ha de fer unes 
canalones perquè sembla un submarí, entra aigua per tot arreu, sembla un “obus” de la Segona 
Guerra Mundial, s’han de canviar les cortines, s’ha de millorar l’acústica, la megafonia, i encara 
gràcies que ho tenim. I tot això puja uns diners, i s’ha d’adecentar, posar uns rètols, s’ha de 
“posar en solfa”. Respecte del Castell de Canals, cultura vostè i jo no anem massa d’acord. El 
tema de cultura el PP i jo no el portem al dia. Vostè sap que jo el vaig convidar a pujar al 
Castell i no ha pogut fer-ho perquè està ocupat, i l’he tornat a convidar..... Ha de veure com 
queda allò, sap que és un tema ambiciós que és una protecció del patrimoni, que és un pas 
endavant que donem a cultura, per posar a l’abast de tot el veïnat aquell espai i de tot aquest 
poble que té un moviment cultural molt important i a més a més la despesa ve generada 
perquè s’ha hagut d’arranjar l’accés de pujada, aplanar el terreny, i aquí no acabarà; però ha 
sigut una prova pilot, que ha estat molt ben rebuda, que ha tingut 20, 30 i fins i tot 100 
manifestacions de recolzament, menys 1 que és la de vostè. El tema de la perillositat que vam 
parlar al passadís respecte dels incendis, ja li vaig recordar que a mi no m’ha de dir res sobre el 
tema dels incendis perquè porto 35 anys que ho pateixo i que hi vaig al darrera. I a més, 
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per la mateixa regla de tres no es podria passejar pel bosc literari, ni pel bosc naturalista, ni 
pels itineraris de natura. Estem treballant des de la tutorial de medi ambient d’aquí i d’altres 
estaments molt més elevats, perquè es prohibeixi a tots els parcs naturals i a totes les zones 
boscoses, no només que es fumi, sinó que tampoc s’hi facin focs. Li agraeixo el seu zel al 
respecte però penso que els havia de donar aquestes explicacions. Tota aquesta despesa cau 
pel seu propi pes, tenim la Nau que fem teatre i l’hem d’adaptar, el dia 2 el president té una 
entrevista amb les associacions que intervenen amb tot això per recollir suggeriments per veure 
que fer fins que Valldoreix no pugui gaudir d’aquest espai cultural que Valldoreix necessita. I 
mentre tant hem d’arranjar el que tenim. M’he explicat? Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta al senyor Castelló que ella 
no ha fet cap comentari de la Nau de Cultura. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i manifesta les seves disculpes a la 
senyora Babiloni perquè s’ha excitat una mica i s’ha confós.  
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem, 1 abstenció del membre del 
grup PP, 1 vot en contra de la membre del grup CPCV. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 20.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 


