ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL DISSET DE JULIOL DE DOS MIL CATORZE.
A Valldoreix, el dia disset de juliol 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 20.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM
CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiUACTUEM-, 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 ordinària, 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’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 22 DE
MAIG DE 2014.
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari
del dia 22 de maig de 2014, d’acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament
d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, es proposa adoptar el següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple ordinari de 22 de maig de 2014.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE.
A) Moció del Grup CPCV per crear una comissió informativa especial per clarificar una suposada
denuncia falsa en el registre de la EMD.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI SESMA i exposa que:
1. Aquesta moció té el suport d’ICV-EUiA, PSC, CUP, ERC, GPV, UASC i l’AVVPV.
2. Ates que en el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès del mes de Juny de 2014, en l’apartat de
control als òrgans de govern, els Grups municipals del PSC, ICV i la CUP, van preguntar,
conjuntament, sobre un presumpte falsejament d’un registre a la EMD de Valldoreix.

3. Atès que la denuncia, sembla ser, s’havia dut a terme per un aspecte de salut en un
establiment de restauració de Valldoreix, i que la mateixa denuncia havia estat traslladada,
físicament, per un vocal de la EMD a l’Ajuntament de Sant Cugat.
4. Atès que sembla ser que, una vegada consultada des de l’Ajuntament de Sant Cugat, la veïna
que figura com a denunciant, aquesta nega qualsevol relació amb la denuncia.
5. Atès que hi ha involucrat en el trasllat de la denuncia directa un vocal de l’EMD de Valldoreix.
6. Atès que s’han formulat sengles preguntes, una per part de representants de la CPCV
(Audiència pública) al ple de Valldoreix i l’altra per part dels grups municipals esmentats a
l’Ajuntament de Sant Cugat, en relació a aquest assumpte.
7. Atès que a dia d’avui no s’ha obtingut cap resposta sobre el presumpte falsejament del registre
de la EMD de Valldoreix.
Per tots els motius explicats adoptem l’aprovació dels següents ACORDS:

PRIMER.- Crear una Comissió informativa especial (tal com recull l’article 124 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales), en el termini màxim
de 2 setmanes, on es disposi de tota la documentació sobre els fets denunciats, registres originals
d’entrada i sortida de documentació de la EMD Valldoreix, i correlació de persones que hagin
tingut accés al registre, per tal de poder investigar els fets i, si s’escau, depurar-ne les
responsabilitats.
SEGON.- Establir un marc de compareixences de tècnics responsables de la custòdia i/o amb
capacitat d’accés al registre general de l’EMD de Valldoreix, on els diferents representants puguin
realitzar preguntes o aclariments sobre procediment registral i sobre el tema subjecte de la moció.
TERCER.- Configurar la composició de la Comissió mitjançant un representant de cada grup polític
amb representació a la Junta de Veïns i amb l’assessorament/coordinació de Secretaria-Intervenció
i tècnics juristes o similars (interns o externs) que es considerin.
QUART.- Adquirir el compromís a redactar unes conclusions de la tasca investigadora de la
comissió en un termini no superior a tres mesos des del seu inici. Establir els punts coincidents
entre els diferents membres així com opinions i valoracions particulars.
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CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, les diferents
associacions veïnals registrades a Valldoreix, a les persones i/o activitats empresarials que consten
com a denunciants o denunciats en el registre de referència i al Síndic de Greuges de Sant Cugat i
Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Contesta el PRESIDENT i manifesta que ja ho ha manifestat a
l’audiència pública i en diversos plens, que els més interessats per a que es resolgui aquest
problema som el govern de l’EMD, perquè tenim responsabilitat i perquè evidentment la nostra
intenció és que s’aclareixi quan abans millor. Aquesta moció no cal perquè qui ha de fer la feina
de veritat és la judicatura que és on ha estat denunciat, els Mossos d’Esquadra són els qui
tenen la competència i en aquesta línia ja s’ha treballat, s’ha interrogat les persones que han
tingut accés a aquest document, a mi mateix també, a la Secretària-interventora, Atenció
Ciutadana, els Tècnics vinculats a aquest document, el senyor Ortolà també ha anat a declarar
a la ciutat de la justícia, i per tant nosaltres entenem que qui ha de fer la feina és a qui li
pertoca. Evidentment estem a l’espera que això es resolgui i som els més interessats en que es
resolgui d’una manera ràpida perquè volem que tot això acabi d’una vegada i si hi ha algun
culpable depurarem responsabilitats perquè és la nostra intenció i per tant des del primer
moment és el que hem fet, actuar en conseqüència. Fer una comissió és incompatible amb
l’altre investigació que ja s’està fent i podem interferir en una investigació que la fan els
professionals en la matèria. El que s’ha de fer és que s’investigui i es resolgui i per tant, no
donem suport a aquesta moció.
Contesta la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que nosaltres no volem fiscalitzar
res i el que volem fer és una comissió que a més a més està legalitzada pel reglament de
funcionament de les entitats locals per investigar els fets. I si nosaltres investiguem els fets i
traiem alguna conclusió, es pot aportar alguna cosa més i si no, és intern i prou. Tenim tot el
dret a poder fer-ho i no té res d’incompatible ni interferim per res en la investigació del fiscal,
perquè el fiscal fa la seva feina i no vindrà pas a demanar-nos la nostra opinió. En tot cas
serem nosaltres que podrem aportar alguna cosa perquè ell no ens podrà aportar res. Aquesta
és la finalitat d’aquesta moció i no és una altra.
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta a la senyora Babiloni que vostè ho entén així i
nosaltres d’una altra manera. I el que està clar és que vostès com a oposició poden demanar la
documentació i se’ls facilitarà –el senyor Canals ja la va demanar-, i no tenim cap inconvenient
en ser el màxim transparents possible i li donarem tota la documentació que tenim. I si vostè
com a oposició i com a grup que representa ens ho demana, li farem arribar.
Pren la paraula senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que efectivament com vostè
diu, en el seu moment quan va sortir aquest tema, en el ple anterior, vaig demanar la
informació escrita que hi havia sobre el tema d’aquesta denúncia que es va trobar el senyor
Ortolà damunt la taula i la va portar a Sant Cugat –tal com ha explicat ell fa un moment-,
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sense consultar a la resta de l’equip de govern, i la va presentar a Sant Cugat. Ara bé, en quan
a aquesta informació que jo vaig demanar a l’EMD, jo al cap de 48 hores ja la tenia a la meva
disposició. Vaig donar les gràcies i torno a fer-ho. El plantejament d’aquesta moció que
presenta la CPCV trobo que és prou encertada. Hi he estat pensant molt des de la junta de
portaveus, inicialment no ho veia amb bons ulls, després li he donat la volta a la situació i el
que m’ha refermat que és convenient aquesta comissió informativa és la seva transparència
quan ha transmès el missatge. I quan parlo de transparència, els ho dic de debò i agraint
aquesta transparència de l’equip de govern i a totes aquestes persones que d’alguna forma ja
han prestat declaració davant els Mossos d’Esquadra. Si hi ha aquest ànim de col·laboració quin
inconvenient hi pot haver a que unes persones que formen part de l’EMD i que coneixen
bastant millor que els propis Mossos d’Esquadra i el propi Jutjat el funcionament de l’EMD,
puguin fer una sèrie de preguntes? És el mateix argument que vostè ha dit però traslladat a
tots els partits o grups municipals que estem aquí. I a més a més li estem dient que hi hagi una
persona com és la Secretària-interventora, una persona de fora. És a dir que més transparència
que aquesta no hi pot haver. I per a donar una informació que ja s’ha donat al Jutjat, encara
menys. Potser podrien repensar aquest vot que diu que no vol interferir en la investigació
perquè no interferirem en cap moment, sinó al revés, mirar el circuit que ha fet aquest paper
des que va entrar, parlar amb la gent..... és que està molt ben explicada aquesta moció, i vostè
ho ha definit d’una forma clara i molt transparent, i precisament per aquesta forma clara i
transparent en que ho ha definit, no hi ha hagut cap impediment per part de cap de vostès que
es faci aquesta comissió informativa, i per això votarem favorablement aquesta moció
presentada pel grup de CPCV, i demanem que ho tornin a considerar. I em repetiré per
cinquena vegada potser, transmetre més transparència de la que s’està demanant seria
espectacular. Gràcies.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que l’equip de govern es manté en la mateixa postura, ja ho
hem explicat, i entenem que s’ha de fer des d’un punt de vista professional i tornar una altra
vegada a preguntar a cada una de les persones amb el mateix que es va dir fa dos mesos en
relació a tot això, i que es puguin induir mals entesos per tant, i com tothom que tenia res a
veure amb l’afer ja va declarar i es van recollir totes les propostes, jo diria que ja està en via de
solució i entenem que qui te la garantia de poder executar les seves investigacions amb la
coherència suficient per saber si s’ha actuat correctament és el professional que ho resolgui. La
nostra postura segueix sent la mateixa.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que una comissió informativa
és recollir informació. La equanimitat és per emetre un judici o una opinió. Aquesta opinió
qualsevol que no pensi igual que vostè, vostè pensarà que no és equànim. Però posar en dubte
la objectivitat ha de ser amb fets, no amb una opinió com vostè acaba de fer. Emetre un judici
sobre un fet que no s’ha produït respecte quin judici emetran, algú que no ha tingut aquesta
informació jo ho trobo a banda agosarat.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que com vostè sap ningú li pot dir el que ha de fer. Vostè té
tota la informació i vostè es pot dirigir a les parts implicades i que li diguin les seves
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respostes. Però d’aquí a crear una comissió, nosaltres entenem que no pels motius ja explicats.
VOTACIÓ.- No s’aprova per 7 vots en contra dels membres de CiU-Actuem. 2 vots a favor: 1
del membre del grup PP i 1 de la membre del grup CPCV.

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A
6.000 EUROS, DES DEL DIA AL DIA 1 DE MAIG DE 2014 AL DIA 30 DE JUNY DE
2014.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les
bases del pressupost any 2014, s’estableix que es donarà compte al Ple dels Decrets de
contractes la quantia dels quals sigui superior a 6.000.-euros.
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a
6.000 euros més IVA des del dia 1 de maig de 2014 al dia 30 de juny del 2014:
-

Decret núm. 283/2014, de data 19 de maig de 2014, d’aprovació de l’expedient de
contractació del subministrament d’una màquina escombradora, pel procediment obert, i
pel valor de 127.271’72 euros més IVA.

-

Decret núm. 308/2014, de data 27 de maig de 2014, d’adjudicació de la redacció del
projecte elèctric de la Casa de la Vila, a l’enginyer industrial, Alfonso García López, pel
preu de 8.750 euros més IVA.

-

Decret núm. 359/2014, de data 12 de juny de 2014, d’adjudicació a la mercantil
Carpinteria de Aluminio Rodriguez S.L, del contracte menor d’obres de substitució de
dotze finestres a l’escola Jaume Ferran i Clua, pel preu de 11.690’91 euros més IVA.

-

Decret núm. 363/2014, de data 13 de juny de 2014, d’aprovació de la memòria valorada
de renovació del paviment de la calçada del passeig del Nard entre passeig de Crisantem
i l’avinguda Alcalde Ramon Escayola, de pressupost 13.003’42 euros més IVA, i sol·licitar
tres pressupostos.

-

Decret núm. 365/2014, de data 16 de juny de 2014, d’adjudicació del contracte pel
procediment obert del servei de control i vigilància del mercat no sedentari, a
Assomercat Servicios, S.L, per un preu anual de 16.400 euros més IVA.

-

Decret núm. 366/2014, de data 16 de juny de 2014, d’aprovació de l’expedient de
contractació pel procediment obert del contracte de servei de neteja del mercat no
sedentari.
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-

Decret núm. 378/2014, de data 20 de juny de 2014, d’aprovació de l’expedient de
contractació pel procediment obert del contracte del servei de menjador de l’Escola
Bressol.

-

Decret núm. 383/2014, de data 25 de juny de 2014, d’aprovació del plec de clàusules
tècniques per a la instal·lació de noves marquesines, de pressupost 49.500 euros més
IVA, i sol·licitar tres pressupostos.

-

Decret núm. 391/2014, de data 27 de juny de 2014, d’adjudicació del contracte menor
d’obres a Serveis Vials del Vallès, S.L dels treballs de senyalització horitzontal de diversos
carrers, pel preu de 13.925’82 euros més IVA.

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i
manifesta que d’aquests decrets n’hi ha un que és el que vull comentar que és el Decret núm.
363/2014, del paviment de la calçada del passeig del Nard entre passeig de Crisantem i
l’avinguda Alcalde Ramon Escayola, que ens congratulem molt que al final hagin escoltat als
veïns, que han fet el que havien d’haver fet al principi, que és escoltar als veïns. I al no fer-ho
ara tenim més despeses de les que estaven programades. Van fer les senyalitzacions
horitzontals, ara posen l’asfaltat, després hauran de tornar a fer les senyalitzacions horitzontals,
i en acabat encara haurem d’esperar a veure què passa amb el pla de mobilitat. Potser les
senyals que ara estan cap avall hauran d’estar cap amunt o dues direccions. Pensem molt be
com fem les coses perquè estan costant molts diners als ciutadans de Valldoreix. Només aclarir
això.
4.- APROVACIÓ DEL CATÀLEG D’ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL DE
VALLDOREIX.
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i exposa el següent informe de la
tècnica de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix, de data 2 de juliol de 2014:
“ Atès que Valldoreix és una Vila situada en un entorn natural privilegiat, a tocar del
Parc Natural de la Serra de Collserola.
Atès que aquest entorn natural és una de les característiques més valorades ples
valldoreixencs i valldoreixenques. Sent per això que des de l’Administració es
fomenta la seva preservació.
Atès que en data 2 de desembre de 2012 el Ple de la Junta de Veïns de l’EMD va
aprovar el Reglament de Protecció de l’Arbrat de Valldoreix, en el que en la seva
disposició transitòria estableix: “ L’EMD de Valldoreix disposarà del termini d’un any,
des de l’aprovació d’aquest Reglament per elaborar i aprovar el catàleg d’arbres i
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arbredes monumentals d’interès comarcal i d’interès local”.
Atès que per a assolir una preservació real i efectiva d’aquest patrimoni i atès el
marc legal aplicable per la protecció dels arbres i arbredes, el Catàleg d’arbres i
arbredes d’interès local ha de ser aprovat pel Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix”
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
Aprovar el Catàleg d’arbres i arbredes de l’EMD de Valldoreix, consistent en 11 arbres i dues
arbredes catalogades d’interès local.
Aprovar el Conveni tipus de catalogació d’arbres i arbredes d’interès locals que s’haurà de
signar amb els propietaris d’aquests arbres i arbredes.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i
manifesta que ens felicitem molt perquè aquests arbres estiguin degudament atesos i ens
agradaria que n’hi haguessin molts més perquè a Valldoreix hi ha molts arbres com aquests i
que haurien d’estar en aquesta llista. Em diran que no hi ha diners –que ja ho he escoltat
moltes vegades-, que no hi ha prou pressupost, però aquí tornem al que abans estàvem
comentant, les prioritats de vostès no són les d’aquest grup de l’oposició.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del Consistori.
5.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL 2on TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY
2014.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que de conformitat amb
l’article 207 del Text Refós de la llei de les Hisendes Locals i l’article 4 de les bases del
pressupost any 2014, es dóna informació al Ple de l’execució del 2on trimestre del pressupost
de l’any 2014.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren al paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i
manifesta que en el pressupost d’ingressos a destacar que havíem previst 800.000€ en les
plusvàlues i ja hi ha drets reconeguts nets per 904.938€, però d’ingressos de moment
556.000€. Estem per damunt del 50% que ja és important. També l’impost sobre construccions
està al 76% i per tant la previsió d’ingressos es compleix amb normalitat. Pel que fan les
despeses, el capítol 1 segueix al 50% ja que és molt estable, el capítol 2 estem al 43% i això
vol dir que seguim en la tònica de controlar despeses que ja és important. El pressupost de
despeses total està en el 53,91% executat i per tant estem dins dels paràmetres de la
normalitat. Gràcies.
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6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE ELS COMPLIMENTS DE PAGAMENT DEL
SEGON TRIMESTRE ANY 2014.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que l’article 3 de la llei
15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat, estableix
que els Tresorers, i en el seu defecte els Interventors de les Corporacions Locals, elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per aquesta llei pel
pagament de les obligacions de cada Entitat.
Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya.
Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments del segon
trimestre de l’any 2014.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren al paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i
manifesta que aquest punt és interessant perquè per primer cop des que tenim dades en
aquesta EMD, no hi ha cap factura pendent, és molt important perquè des que vam entrar aquí
l’any 2011 el pressupost ja estava aprovat, i per ordre del president vam adquirir el compromís
de frenar les despeses i des de llavors hem anat fent ordre. Les primeres dades que tenim de
quan presentàvem aquestes dades d’execució del trimestre, des del primer trimestre de 2013 i
perquè en tingueu una idea, el període de pagament l’any 2013 era de 48 dies, el període mig
de pagament excedit era de 37 dies, dins de període pagàvem 123 factures per valor de
222.000€ i fora de període pagàvem 385 factures per valor de 423.000€. Això estem parlant del
primer trimestre del 2013, que ja portàvem fent neteja. Per tant les dades anteriors són pitjors.
En aquest cas, el primer trimestre de 2014, el període mig de pagament és de 13,75 dies, dins
del període legal de pagament paguem 479 factures per valor de 2.000€ i fora de període legal
de pagament hem pagat 13 factures per valor de 15.627€. El període mig excedit és de 16,31
dies, però a finals d’aquest trimestre ja ens hem posat en ordre i pendent de pagament no
tenim cap factura. És una de les coses que hem aconseguit a nivell econòmic. Gràcies.
7.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL SEGON TRIMESTRE ANY 2014, REMESES
AL MINISTERI D’HISENDA.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i dóna compte al Ple de les dades
d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del segon
trimestre any 2014, remeses al Ministeri d’Hisenda, complint els objectius de la regla de la
despesa i de capacitat de finançament.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren al paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i
manifesta que és com cada trimestre que ho hem de passar i el que ens diu és el que amb
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les dades que hem explicat abans, queda clar que la corporació “cumple con el objetivo de la
regla del gasto, y la corporación local cumple con el objetivo de estabilidad pressupostària”. En
aquests punts seguim com en trimestres anteriors. Gràcies.
8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 6/2014.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa la proposta de Modificació
del Pressupost 6/2014 amb càrrec al Romanent de Tresoreria i amb càrrec de baixes per
transferència.
Vist l’informe de la secretària-interventora, de data 10 de juliol de 2014.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària amb càrrec al Romanent
de Tresoreria per despeses generals i amb càrrec de baixes per transferència.
CREDIT
INICIAL I
MODIFICAT

BAIXES
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
03-321-131.00
Retribució laboral eventual E. Bressol
TOTAL CAPITOL 1
TOTAL BAIXA
CAPÍTOL 8 ROMANENT DE TRESORERIA
Romanent tresoreria per despeses
870.02
generals
TOTAL ROMANET

TOTAL FINANÇAMENT

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL
08-151-122.00
Retribucions espècie Serveis Tècnics
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
08-511-210.00
Manteniment general de carrers
04-321-212.00

Manteniment Ferran Clua
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TOTAL

155.140,44

400,00

154.740,44

155.140,44

400,00
400,00

154.740,44

394.385,99
394.385,99

264.258,00
263.858,00

658.243,99
658.243,99

0,00

264.258,00

0,00

CREDIT
INICIAL I
MODIFICAT

ALTES

BAIXA

BAIXA

TOTAL

600,00

400,00

1.000,00

600,00

400,00

1.000,00

200.025,10

100.000,00

300.025,10

33.784,34

4.000,00

37.784,34

17-431-226.99

Promoció econòmica i comerç
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 6 INVERSIÓ
08-155-619.00
Projecte senyalització
08-161-600.00
Renovació clavegueram
TOTAL INVERSIÓ SOSTENIBLE

TOTAL SUPLEMENT

5.411,00
239.220,44

10.700,00
114.700,00

16.111,00
353.920,44

0,00
0,00
0,00

78.658,00
70.500,00
149.158,00

78.658,00
70.500,00
149.158,00

264.258,00

SEGON.- 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.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i
manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè lògicament hi ha partides que no les tenim massa
clares. Una d’elles és aquesta del 76.658€ del projecte de senyalització. Ens agradaria que quan
fem aquestes aportacions, ens donessin un estudi detallat del que s’ha fet per arribar a
aquestes xifres, perquè clar, si hi ha tanta exactitud, se sap perfectament on van destinats
aquests diners, i ens agradaria saber quina part va destinada a un tipus d’inversió o una altra.
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que no són 76.000€ sinó
78.000€, però el que hem fet és per poder executar és avançar el que és la modificació
pressupostària, però ja els vaig explicar que s’estan preparant els plecs i ja se’ls informarà i
haurà de passar pel Ple i per tant quedarà tot clar. És un pur tràmit, perquè si ens esperem a
fer els plecs i llavors al setembre concursem o amb la modificació pressupostària ens anem a
l’octubre, llavors quan concursem ja ens anem al novembre i llavors no executaríem. Per això
hem fet primer la modificació pressupostària i després els plecs, per guanyar l’agost. Però se’ls
informarà de tot, és públic i per aquesta xifra s’ha de concursar.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que tornarà a insistir amb la
mateixa línia que la senyora Babiloni també des de l’oposició. Bé que surti una xifra que sigui
estimativa i després quan surtin els plecs es concursarà hi haurà baixes, etc. Dins del que és el
cartipàs no hem sabut veure cap informe tècnic de quin tipus de senyalització, què és el que es
pretén senyalitzar, de la mateixa manera que també va sortir en el ple anterior quan es feia un
augment de la partida de manteniment de carrers, en aquell moment també s’augmenta en
100.000€. Està molt bé, augmentar la partida de manteniment de carrers, però seria molt
interessant saber cap a on la pensen dirigir. És a dir dins de la informació que ens ha donat que
és molt complerta com sempre, demanar-li aquest llistat que han fet els tècnics de mancances
que vostès estan mirant de prioritzar i que una10qüestió és el programa que poden tenir com a

grup que es respecta, es pot compartir o no, però es respecta. Però conèixer aquestes
mancances si que demanem que ens les facin arribar i compartir-ho. Entenc que demanant-ho
en el ple no cal entrar-ho per instància però ja ens ho comunicaran. Gràcies.
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que no cal que ho entrin per
instància i que els informarem, els passarem tota la documentació però com entendran serà a
finals d’agost o setembre, i ja els passaré quan torni.
VOTACIÓ.- S’aprova per 7 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 2 abstencions: 1
del membre del grup PP i 1 de la membre del grup CPCV.
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE REPARAMENTS DE LA SECRETÀRIAINTERVENTORA ALS EFECTES DE L’ARTICLE 218 DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT
REFÓS DE LA LLEI DE LES HISENDES LOCALS, APROVAT PER LA LLEI 27/2013, DE
27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA.

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que l’article 218 de la
Modificació del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, aprovat per la llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Pública, estableix que l’òrgan interventora
elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat contràries als
reparaments efectuats.
PRIMER- Es dóna compte al Ple del següent informe emès per la secretària-interventora, de
data 2 de juliol de 2014:
“En l’exercici de l’any 2013, des de la secretaria intervenció s’han fet els següents reparaments:
1.- Al pagament del complement personal no absorbible que cobren alguns treballadors que
formen part del personal laboral. Consta en l’expedient informe de la Secretària-Interventora,
de data 19 de juny de 2013, i informe de l’advocat laboralista Lluís Blasi de data 18 de juny de
2013.
2.- Al pagament de les factures de les següents empreses per estar el contracte caducat:
• Empresa Citellum, del servei de manteniment de l’Enllumenat públic.
• Empresa Jardiners, S.L, del servei de manteniment de la jardineria.
• Empresa Sorea, del servei de manteniment del clavegueram.”
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SEGON.- Es dóna compte de que el President de l’Entitat presenta el següent informe
justificatiu de la seva actuació:

-

En quant al contracte de manteniment de l’Enllumenat Públic, actualment aquest
contracte s’ha licitat de nou, i en data 14 de març de 2014 es va signar un nou contracte
per dos anys, prorrogable a dos anys més. Per tant, actualment aquest reparament està
solucionat.

-

En quant al contracte de manteniment de la jardineria, en data 8 de juliol de 2014, s’ha
signat el Decret núm. 410/2014 pel qual s’aproven els plecs de condicions administratius
i tècnics per la contractació d’aquest servei.

-

En quant al contracte de manteniment del clavegueram, en data 10 de juliol de 2014,
s’ha signat el Decret núm. 420/2014 pel qual s’aproven els plecs de condicions
administratius i tècnics per la contractació d’aquest servei.

-

En quant al complement no absorbible que perceben alguns treballadors laborals,
s’aporta la següent documentació justificativa del perquè es manté aquest complement:

-

Informe de l’empresa Estratègia Local de data 24 de juliol de 2012, a la que se li va
demanar un informe sobre les retribucions del personal laboral i funcionari de l’EMD de
Valldoreix, conclou:

“Sobre l’estructura retributiva del personal laboral, es detecta una molt deficient
estructuració des del punt de vista tècnic de gestió del personal i també des del punt de
vista organitzatiu, però en canvi no existeix al nostre entendre cap problema des del punt de
vista de legalitat......”
-

Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de data 14 de març de 2013, número de
dictamen 111/13, de revisió d’ofici de l’acord regulador de les condicions de treball
comunes del personal al servei de l’Ajuntament d’Esparreguera, en el que declara la
nul·litat de ple dret respecte una gratificació per antiguitat en relació als funcionaris, i no
en canvi en relació als laborals.

TERCER.- INFORMAR d’aquests reparaments, així com de les justificacions del President, en
l’enviament del Compte General del Pressupost any 2013 a la Sindicatura de Comptes de la
Generalitat de Catalunya.
10.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ANY 2013.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I12CARBONELL i exposa que en data 21 de maig

de 2014, la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement el Compte General del
Pressupost d’aquesta corporació corresponent a l’exercici de l’ any 2013, i el mateix ha estat
exposat al públic durant el període de quinze dies i vuit dies més, mitjançant edicte publicat en
el Butlletí Oficial de la província de data 2 de juny de 2014 , sense que s'hagi formulat cap tipus
de reclamació.
Vist que aquesta Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l'esmentat Compte
general, en sessió del dia 2 de juliol de 2014.
Vist que el Compte s’ha de sotmetre a la Junta de Veïns, per a que sigui aprovat abans de l’1
d'octubre de 2014.
Considerant el preceptes continguts en els articles 208 a 212 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
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en
relació amb la tramitació i el contingut.
Aquesta Presidència proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR definitivament el Compte General d'aquesta EMD corresponent a
l'exercici de 2013.
SEGON.- REMETRE el contingut de l'acord, juntament amb tota la documentació a la
Sindicatura de Comptes.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i
manifesta que volia indicar que en les propostes d’acord posa que el punt estarà exposat al
públic durant el període de quinze dies i vuit dies més, mitjançant edicte publicat en el Butlletí
Oficial de la província de data 2 de juny de 2014, sense que s'hagi formulat cap tipus de
reclamació. Jo penso que difícilment poden haver reclamacions per part de ningú, perquè no
crec que la majoria de la gent de Valldoreix s’enteri que això anava al ple d’avui. La informació
pública o publicada mitjançant edictes al BOP, al DOGC o al Tauler d’anuncis de l’EMD, s’hauria
de penjar a la pàgina web de l’EMD. És una sol·licitud que ja he fet vàries vegades, i dies
enrere ja li vaig exposar al senyor Gisbert que jo tenia els meus dubtes sobre aquesta
publicació, em va dir que ho miraria però he vist que no està publicat. Suposo que és que hi ha
hagut problemes i no ha pogut ser així. Gràcies.
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que desconec si s’ha publicat a
la web, però el Compte General del pressupost el vam aprovar amb vostès i el van signar
favorablement. L’oposició no ha dit res en contra, els números estaven bastant clars i per tant
el donem per bo, s’exposa al públic com sempre es fa i mirarem de si es pot publicar a la web.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que el que demana és
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que totes les notificacions que es fan al BOP, al DOGC i en el tauló d’anuncis haurien d’estar
penjades a la pàgina web per a que la gent consulti. Gràcies.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
11.- APROVAR L’ADSCRIPCIÓ DE LA GESTIÓ FORESTAL D’UNA SUPERFÍCIE DE 74
HA DE LA FINCA DE CAN MONMANY, AL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA,
FINCA DE LA QUE EN SÓN PROPIETARIS L’EMD DE VALLDOREIX I L’AJUNTAMENT
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PER MEITATS INDIVISES.
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i exposa la sol·licitud del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola de l’adscripció de la gestió i l’ús de la part forestal de les
finques registrals 531, 58.184 del Registre de la Propietat núm. 2 de Sant Cugat del Vallès i
finques registres 792 i 14 del Registre de la Propietat de Sant Feliu de Llobregat núm. 2, de la
finca de Can Monmany, de la que és cotitular aquesta EMD de Valldoreix conjuntament amb
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix són propietaris del ple domini d’una meitat indivisa cadascun d’ells, de les finques
registrals següents:
a) Finca anomenada Can Monmany, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Cugat del
Vallès número 2, finca registral número 531, Tom 1.619, Llibre 59, Foli 151.
b) Finca rústica inscrita al Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès número 2, finca
registral numero 58.184, Tom 1.619, Llibre 59, Foli 153.
c) Finca rústica denominada “Puig Russinyol”, al terme municipal del Papiol. Consta inscrita al
Registre de Sant Feliu del Llobregat número 2, finca registral número 14 del Papiol, Tom 2.567,
Llibre 73, Foli 151.
d) Finca rústica inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Llobregat número 2, finca
registral número 792 del Papiol, Tom 2.567, Llibre 73, Foli 149.
Atès l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient, de data 1 de juliol de 2014, que consta
a l’expedient.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR la cessió de la gestió forestal i ús a favor del Consorci del parc natural
de la Serra de Collserola, d’una superfície de sòl forestal de 74,00 Ha, segons resulta de
l’aixecament topogràfic formalitzat a l’efecte per la secció de Cartografia i Cadastre, i que
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compren les següents finques registrals que tenen la naturalesa jurídica de béns de domini
públic, amb les reserves que s’indiquen :
a) Finca registral número 531 inscrita al Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès
número 2, en aquella part quina zonificació urbanística es correspon amb l’ús forestal (clau 27),
segons resulta de l’aixecament topogràfic que s’acompanya com annex i que exclou
expressament de la cessió la superfície situada a l’entorn de la Masia de Can Monmany que
s’identifica amb la superfície qualificada d’equipaments (clau 7b), en una superfície de 12,17
Ha. b) Finca registral número 58.184 inscrita al Registre de la Propietat de Sant Cugat del
Vallès número 2. c) Finca registral número 14 del Papiol inscrita al Registre de Sant Feliu de
Llobregat número 2. d) Finca registral número 792 del Papiol inscrita al Registre de Sant
Feliu de Llobregat número 2.
SEGON.- DECLARAR que l’adscripció de les finques registrals assenyalades, no suposarà
alteració de la titularitat dominical dels esmentats béns que continuaran essent propietat per
meitats indivises de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix, tot assenyalant que la present adscripció quedarà perfeccionada amb l’ acord
correlatiu a efectuar per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en l’Ambit de les seves
competències i facultats de domini, en atenció a la situació de cotitularitat de les finques .
TERCER.- SIGNIFICAR, que la present adscripció te per finalitat l’explotació forestal de les
finques assenyalades, com a formula de gestió i manteniment de la massa forestal i arbòria en
ordre a garantir la seva supervivència, reduint el risc d’incendi, en el marc de les finalitats i
funcions que corresponen al Consorci en els termes dels seus Estatuts.
QUART .- NOTIFICAR el presents acords al Consorci del Parc de Collserola i a l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
12.- DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE JUAN JOSÉ CORTÉS PER EXERCIR
L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA D’HISTORIADOR.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa la petició del Sr. Juan José
Cortés García , com a tècnic de relacions ciutadanes i protocol, amb la condició de personal
laboral d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’atorgament de compatibilitat
per exercir l’activitat privada d’historiador.
Atès el següent l’informe de jurídic emès per la secretària de l’EMD, en data 7 de juliol de 2014:
“Fonaments jurídics.
1.- Objecte del present informe
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És objecte del present informe dictaminar sobre la procedència de declaració o denegació
d’atorgament de compatibilitat al Sr. Juan José Cortés García, de l’exercici de l’activitat privada
d’historiador, amb l’activitat pública de treballador laboral d’aquesta EMD.
2.- Normativa aplicable
El règim d’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques està regulat amb
caràcter bàsic a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, modificada per la Llei 7/2007, de 12 d’abril
de l’EBEP.
Així mateix, és d’aplicació el Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals.
3.- Causes d’incompatibilitat amb activitats privades
Segons disposa la normativa referida, serà incompatible una activitat privada amb la pública que
desenvolupa amb aquesta Entitat, el treballador peticionari:
- Quan l’activitat privada es relacioni directament amb les activitats públiques que
exclusivament desenvolupi el peticionari en aquesta Entitat Municipal Descentralitzada.
- Quan l’activitat privada es relacioni amb els assumptes en que el peticionari estigui
intervinguent, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc
públic en aquesta Entitat.
- Quan l’activitat privada es relacioni amb persones a qui s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc públic que ocupa en aquesta Entitat.
- Pertànyer a Consells d’Administració o òrgans rectors d’empreses i entitats privades,
sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada, en aquest cas, amb
aquesta Entitat en què presta servei el peticionari sol·licitant.
- El desenvolupament, per si o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en Empreses o
Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendataris o
administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic.
- La participació superior al 10 per cent en capital de societats anteriorment referides.
- Quan disposi de la prèvia autorització de compatibilitat per un segon lloc o activitat pública,
sempre que la suma d’ambdues sigui igual o superior a la màxima en les Administracions
Públiques.
- Quan el resultat de l’activitat professional hagi d’estar sotmesa a l’autorització, llicència,
permís, ajuda financera o control d’aquesta Entitat en que presta els seus serveis el
peticionari.
- Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la
presència física del peticionari, amb el que té atribuït en aquesta Entitat.
- Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa dels interessos particulars
d’aquesta Entitat.
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- Totes les altres que es puguin establir per llei o reglament.
Per tant, amb els condicionants anteriors, es pot autoritzar la compatibilitat sol·licitada, sempre
que l’activitat privada com a historiador es respectin les anteriors limitacions.
4.- Òrgan competent per resoldre la compatibilitat
L’article 333 del Decret 214/90 pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les
Entitats Locals estableix que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per resoldre la
compatibilitat.
Conclusió
L’exercici de l’activitat privada sol·licitada pel Sr. Juan José Cortés García no és incompatible amb
l’activitat pública que desenvolupa com tècnic de relacions ciutadanes i protocol de l’EMD, sempre
que es compleixin les limitacions relacionades en l’apartat tercer d’aquest informe.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui convenient, com a òrgan competent per fer-ho”
Es proposa adoptar el Ple de la Junta de Veïns, el següent ACORD:
PRIMER.- Atorgar al Sr. Juan José Cortés, la compatibilitat per exercir com historiador, sotmès
al compliment de les condicions que s’especifiquen en l’informe jurídic que consta en aquest
expedient i les que legalment procedeixin.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
13.- DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE YOLANDA GÓMEZ TORRAS, PER EXERCIR
L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA EN L’EMPRESA HERBALIFE DEDICADA A LA
NUTRICIÓ SALUDABLE I DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa la petició presentada per la Sra.
Yolanda Gómez Torras, en data 30 de juny de 2014, com a Administrativa de Serveis Territorials,
amb la condició de personal laboral d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix,
d’atorgament de compatibilitat per exercir l’activitat privada en l’empresa Herbalife, empresa
dedicada a una nutrició saludable i distribució de productes.
Atès el següent l’informe de jurídic emès per la secretària de l’EMD, en data 7 de juliol de 2014:
“Fonaments jurídics.
1.- Objecte del present informe
17

És objecte del present informe dictaminar sobre la procedència de declaració o denegació
d’atorgament de compatibilitat a la Sra. Yolanda Gómez Torras, de l’exercici de l’activitat privada
en l’empresa Herbalife, empresa dedicada a fomentar una nutrició saludable i distribució de
productes, amb l’activitat pública de treballador laboral d’aquesta EMD.
2.- Normativa aplicable
El règim d’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques està regulat amb
caràcter bàsic a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, modificada per la Llei 7/2007, de 12 d’abril
de l’EBEP.
Així mateix, és d’aplicació el Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals.
3.- Causes d’incompatibilitat amb activitats privades
Segons disposa la normativa referida, serà incompatible una activitat privada amb la pública que
desenvolupa amb aquesta Entitat, el treballador peticionari:
- Quan l’activitat privada es relacioni directament amb les activitats públiques que
exclusivament desenvolupi el peticionari en aquesta Entitat Municipal Descentralitzada.
- Quan l’activitat privada es relacioni amb els assumptes en que el peticionari estigui
intervinguent, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc
públic en aquesta Entitat.
- Quan l’activitat privada es relacioni amb persones a qui s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc públic que ocupa en aquesta Entitat.
- Pertànyer a Consells d’Administració o òrgans rectors d’empreses i entitats privades,
sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada, en aquest cas, amb
aquesta Entitat en què presta servei el peticionari sol·licitant.
- El desenvolupament, per si o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en Empreses o
Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendataris o
administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic.
- La participació superior al 10 per cent en capital de societats anteriorment referides.
- Quan disposi de la prèvia autorització de compatibilitat per un segon lloc o activitat pública,
sempre que la suma d’ambdues sigui igual o superior a la màxima en les Administracions
Públiques.
- Quan el resultat de l’activitat professional hagi d’estar sotmesa a l’autorització, llicència,
permís, ajuda financera o control d’aquesta Entitat en que presta els seus serveis el
peticionari.
- Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la
presència física del peticionari, amb el que té atribuït en aquesta Entitat.
- Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa dels interessos particulars
d’aquesta Entitat.
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- Totes les altres que es puguin establir per llei o reglament.
Per tant, amb els condicionants anteriors, es pot autoritzar la compatibilitat sol·licitada, sempre
que l’activitat privada en l’empresa Herbalife es respectin les anteriors limitacions.
4.- Òrgan competent per resoldre la compatibilitat
L’article 333 del Decret 214/90 pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les
Entitats Locals estableix que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per resoldre la
compatibilitat.
Conclusió
L’exercici de l’activitat privada sol·licitada per la Sra. Yolanda Gómez Torras no és incompatible
amb l’activitat pública que desenvolupa com a Administrativa de Serveis Territorials de l’EMD,
sempre que es compleixin les limitacions relacionades en l’apartat tercer d’aquest informe.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui convenient, com a òrgan competent per fer-ho”
Es proposa adoptar el Ple de la Junta de Veïns, el següent ACORD:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Yolanda Gómez Torras, la compatibilitat per exercir l’activitat
privada en l’empresa Herbalife, dedicada a fomentar una nutrició saludable i la distribució de
productes, sotmès al compliment de les condicions que s’especifiquen en l’informe jurídic que
consta en aquest expedient i les que legalment procedeixin.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
14.- DETERMINAR EL DIA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL PLE ORDINARI DEL
MES DE SETEMBRE DE 2014.
Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i exposa que per acord del Ple de la Junta
de Veïns, de data 24 de maig de 2012, es va acordar determinar que les sessions ordinàries se
celebrarien cada dos mesos, que tindran lloc al penúltim dijous de cada mes que correspongui,
a les 20 hores; així com que en el mateix dia se celebraran les audiències públiques a les 19
hores.
Atès que el mes de setembre, i en motiu de la Festa Major, s’ha cregut convenient retardar el
Ple ordinari.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns:
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-

Determinar que la sessió ordinària del mes de setembre de 2014 se celebrarà el dia 25 de
setembre a les 20 hores i l’audiència pública prèvia al mateix dia a les 19 hores.

-

Determinar que la junta de portaveus prèvia al ple del mes de setembre, se celebrarà el
dijous dia 18 de setembre, a les 18’30 hores.

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

15.-ACCIÓ DE GOVERN.
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que des de la vocalia de
transport públic hem estat treballant en la definició de l’ampliació de la línia 2 del transport
públic que donarà cobertura al barri de la Serreta, i a més a més donarem cobertura als nens
del Ferran Clua que deixaran de tenir el transport escolar per part del Consell Comarcal. Hem
treballat en la vocalia d’obres i serveis, amb la pavimentació de part del passeig del Nard, hem
treballat en les clàusules del contracte de servei de manteniment del clavegueram; el tècnic
d’obres i serveis està fent el seguiment de l’execució per part de Sant Cugat del parc de Sant
Cebrià, comencem a repintar la Rbla. M. J. Verdaguer per mantenir el seu estat de conservació.
També estem acabant de redactar el plec de clàusules per portar a concurs l’execució de dos
ponts peatonals del carrer Merla i Pardal; i fent una esmena a les prioritats que ha comentat la
senyora Babiloni, gràcies a les prioritats de l’anterior equip de govern, estem intentant posar
també en dansa la legalitat dels edificis municipals i hem de programar la inversió de 120.000€
per poder legalitzar aquest edifici. Aquesta és una herència de les prioritats de l’anterior equip
de govern; per tant, només fer incís que si les prioritats no estan ben orientades també ens
porten herències bastant desastroses. Gràcies.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que tal com ha dit el meu
company, s’ha treballat molt en el transport urbà, estem molt contents que s’hagi pogut
solucionar el transport escolar del Ferran i Clua. La línia anirà de l’Estació al Ferran i Clua i serà
una línia de reforç, i estem contents d’haver-ho treballat a tres bandes, tant l’Ajuntament de
Sant Cugat com l’EMD de Valldoreix, AMPA del Ferran i Clua i la direcció del centre. Des de
l’AMPA del Ferran i Clua pagaran un monitor que serà acompanyant del transport escolar que
posarà de reforç l’Ajuntament de Sant Cugat. Aquesta línia vindrà des de Sant Cugat fins el
Ferran i Clua, i ho pagarà íntegrament Sant Cugat. L’AMPA pagarà el monitor perquè dels 31
nens hi ha 14 que són més petits de 9 anys, i així aniran acompanyats. Després estem
treballant el servei del menjador de l’Escola Bressol que va finalitzar la concessió i estem a punt
de obrir les pliques i esperem que guanyi el millor, perquè hi havia hagut alguna queixa de la
qualitat i el que hem posat en el plec de clàusules és a part del preu, valorar en 15 punts la
qualitat, amb comerç de proximitat, el material i que primi la qualitat, no només el preu. Des de
participació ciutadana manifestar que el proper Consell de la Vila serà a finals de setembre o
allargar a principis d’octubre, perquè tenim la festa major pel mig. Es va obrir una borsa de
consellers perquè es va donar quatre baixes i20només se n’ha presentat un i en aquest

moment estem comprovant les signatures perquè hem comprovat que algunes estaven
repetides i no són vàlides. Si ens falten consellers tornarem a convocar i sinó tirarem amb els
que som. També s’ha fet un sectorial de medi ambient, la setmana passada, i la setmana
entrant tenim el sectorial d’educació en el qual es tancaran totes les dates festives, les dates de
matriculació, i com ja en forma part l’oposició, en el proper ple ja us informarem. Gràcies.
Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que des de joventut estem molt
contents perquè es va fer una reunió des del darrer ple hem anat parlant amb l’Institut Arnau
Cadell, per fomentar la cohesió entre les dues entitats i penso que han quedat molt contents i
els hem proposat tot una sèrie de coses que han rebut amb molt bones mans, com per exemple
proposar algunes activitats extraescolars a les tardes, quan a l’institut no hi ha ningú, entre els
diferents alumnes que no tenen res a fer, de manera que així poden aprofitar la tarda també. A
part d’estudiar també poden fer activitats de joc. També tenim una notícia important i
properament ho penjarem al web, que és que el 4 de juny es va aprovar el PEC, projecte
educatiu del centre, i això és una molt bona notícia pel centre Arnau Cadell i per això li farem
difusió al portal de l’EMD de Valldoreix, tal com li vam dir al seu director, senyor Serrano. Per la
Festa Major ja hem contactat amb diversos grups de música i també us podem anunciar que
vindrà un grup local, i els Bremen seran els teloners del concert estrella que seran els Buos que
seran el grup principal d’aquest any. Aprofitant aquestes dates posarem una placa dels
castellers en honor al que es va fer l’any passat a l’estació dels Ferrocarrils que van descarregar
la seva clàssica que és un castell de dos de vuit, quatre de vuit, i dos de set. Pel que fa a
comunicació, l’Info de Valldoreix sortirà aquest mes, sortirà divendres de la setmana que ve, i
també aviat també tindrem el programa de Festa Major que queda tancar el disseny però
aporta novetats bastant més pràctiques pel lector.
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que pel que fa a medi
ambient hem finalitzat les tasques de neteja forestal per la prevenció d’incendis, també hi ha el
repartiment del ban i divulgació de la normativa en prevenció d’incendis, i un altra tema
important és la priorització d’accions dels itineraris naturals verds, que esmentàvem abans,
passos d’aigua, adaptació d’accessos i arranjament de zones d’ombra, mobiliari urbà i les
tanques, tasques de manteniment del ferro. Pel que fa a cultura, ja estem ultimant els temes
per la propera Festa Major en la que estarà molt implicada aquest any la biblioteca Vall d’Or,
una inauguració important que és la primera vegada que es fa de peces del jaciment de Can
Cabassa, agrair la participació a les associacions veïnals, i commemorarem el tricentenari del
1714. I ara fer esment del tema dels cartells de Festa Major, agrair en primer terme a la
senyora Carolina Camanyes, senyor Xavier Grau, senyora Mª Dolors Valverde i al senyor Aran
Millet que ens van fer de jurat el dia 8 de juliol, que és quan es va fer la tria dels cartells. Que
per Decret de presidència 413/14 ha ratificat autoritzar el pagament dels premis, de 750€ a la
senyora Natalia Quintana Fernández, veïna de Sant Cugat del Vallès, en la classe sènior, en la
classe junior, de 450€, a la senyora Mar Castell Arill, veïna de Sant Cugat del Vallès; i de 450€
en material de belles arts, al senyor Albert Mora Camanyes. Gràcies.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL
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pressupostària, ja ho hem vist durant el ple, és important quedar-se amb les dades que
paguem les factures a 13,75 dies i que no hi ha cap factura retrassada. Això és important
insistir-ho. En el tema d’esports, els casals d’estiu estan cursant amb normalitat, els patis oberts
tenen un horari d’estiu especial que està penjat a la web i que és al juliol de 5 a 8.30 hores, a
l’agost de l’1 al 23 tancat, però a partir del 24 obert de 5 a 8.30 hores i fins el setembre quan
comencen les escoles. Pel que fa a la Festa Major incorporem una nova activitat a la plaça
Maria Sabaté, que penso que pot ser interessant, que és un basquet 3 x 3, on es donarà
beguda hi haurà un DJ, o animador, i s’intenta fer una activitat diferent i entretinguda pels
nens. Gràcies.
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta que des de la vocalia de
salut hem començat un tríptic que indica la recollida selectiva, un imant per la nevera i l’únic
que varia és el dia de treure les escombraries, no el dia de recollida. Les escombraries s’hauran
de treure a partir de les 8 del matí, perquè no hi hagi el problemes d’ara. Aquests tríptics es
repartiran en una bustiada a partir de dimecres vinent. Hem col·locat un altre contenidor a la
plaça de l’Estació i sembla que funciona una mica millor. Recordar que hi ha un telèfon gratuït
per a notificar qualsevol anomalia que és el 900 103 146. Gràcies.
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que vol afegir dos temes, un d’ells és un dels veïns de
Rambla del Jardí/Ramon Escayola, que són els que representaven tot l’entorn d’allà amb els
problemes que s’havia gestat amb la mobilitat, i hem arribat amb un acord i amb l’empresa
MCrit, per avaluar la problemàtica i els possibles acords per les dues parts i per tancar aquest
tema. Pel que fa les torres d’alta tensió, ja s’ha resolt el problema que hi havia amb la
localització del propietari del terreny on s’havia de muntar la última torre de conversió que està
tocant a l’autopista i en principi, les obres en breu termini es posaran altra cop en marxa i que
cap a finals d’any pugui estar resolt. Gràcies.
16.- PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i sol·licita si aquesta acta del ple que
s’ha aprovat avui, es pot publicar a la web de l’EMD, de forma immediata i que ja ho agafessin
com un costum.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que per descomptat no hi ha cap problema i que ja s’estan
penjant les actes aprovades a la web.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i sol·licita que tenia previst presentar
una moció i després no m’ha estat possible i voldria demanar a que es pengi la gravació del ple.
Fer esperar els veïns dos mesos per tenir la transcripció del ple, no és necessari, i a tall
d’exemple, Sant Cugat ja ho està fent, i no suposa cap pèrdua de confiança si més no al revés.
També en algunes ocasions, sense voler, en algunes intervencions –i parlo en general i sense
particularitzar- es deixa caure un to certament irònic en determinats temes. Jo us encoratjaria a
fer ús del bon tarannà que a tots ens22caracteritza.

Contesta el PRESIDENT i manifesta que pel tema de presentar la moció, independentment que
la presenti o no, ho podem estudiar des del departament de comunicació i penso que seria
positiu el poder-ho tenir penjat a la web. I avaluar també quina despesa pot comportar el fet de
fer-ho. Pel que fa al to irònic de les intervencions no se, es pot interpretar o no, o depèn de qui
o com, i suposo que és un tema molt susceptible i no penso que hi hagi cap interès en utilitzar
un to o un altre, però si que és cert que alguna pregunta pot sobtar-te i es pot respondre d’una
manera que un altra no ho entén però de totes formes estic amb vostè, en mantenir un to
cordial i que les intervencions siguin educades tot i que estant aquí en aquest entorn, petit,
potser també hi ha un abús de confiança.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que en la darrera intervenció
s’ha dit que pel desembre estaran fora les torres d’alta tensió, m’ha semblat entendre? Si tot va
bé i no surt cap imprevist? Però que la durada estimada pels tècnics, s’estima en 4 mesos?
Contesta el PRESIDENT i manifesta que pel tema de les torres d’alta, evidentment no li podem
dir de segur. Sempre s’havia dit que se signava la recepció de l’obra el 18 de febrer i potser si,
però serà el 18 de febrer proper, potser si. Hi va haver aquest problema que sembla ja s’ha
resolt, el dia 21 hem d’anar a l’ICAEN a parlar i estan preparant tot aquest material per fer la
conversió i suposo que al setembre començaran, però no m’atreveixo a donar una data tancada
vist el que ha passat fins ara.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que volia recollir una
pregunta que s’ha fet a l’audiència pública, perquè m’agradaria que quedés constància a l’acta
d’avui. És el tema que preocupa molt a Valldoreix i és el porc senglar que hi ha pels carrers. No
el porc senglar que corre pel bosc, sinó el que corre per la ciutat. Ens agradaria una resposta
concreta als fets i que quedi constància. Gràcies.
Contesta el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que ell ja no pot explicar ni puc dir
més del que ja ha dit. Des de l’EMD fem el que humanament possible es pot fer. Estem en el
consorci, estem a la sectorial, i crec que és un problema que ens preocupa a tota Catalunya. És
una problemàtica que ha de resoldre estaments molt més elevats. Ho tenen sobre la taula,
quina resolució trauran, quins costos, com es farà, de quina manera? Realment ens preocupa a
tots! Què es pot solucionar? Doncs no li puc dir més del que he dit.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i pregunta si tenen present que és un
problema de seguretat ciutadana? Hem d’esperar a que hi hagin morts? A que hi hagin nens
atacats per aquestes bestioles? No estem parlant d’anar d’excursió al bosc, estem parlant que
per casa nostra no podem anar, perquè quan cau la tarda surten manades de 3, 4 o 5 i això és
molt perillós! Han de fer un pensament al respecte! Ja fa molts mesos que estem reclamant
aquest tema! És un tema de seguretat ciutadana, seguretat vial.
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Contesta el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que està d’acord i que es ratifica
amb el que ha dit abans. Evidentment i ho dic seriosament potser és una mica dramàtic el tema
de la seguretat ciutadana i hi ha molts altres temes molt més perillosos i punyents que els
senglars i que ocupen el govern de la Generalitat de Catalunya. Repeteixo, està damunt la taula
de la Generalitat de Catalunya i s’estan fent estudis igual que passa amb el foc i moltes altres
coses. En soc conscient de tot això, que si surt un cotxe, etc, etc, però també hi ha altres
coses. Moltes gràcies.
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que podem reclamar a la Generalitat, als estaments
que calguin, però particularment no podem prendre cap acció. Amb els animals no els pots
disparar i evidentment vostè no es posarà pel mig de Valldoreix a disparar una escopeta.
Espero que no ho faci! Disparar pel mig del poble amb una escopeta perseguint un senglar.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que en cap moment ha dit
que anés a agafar una escopeta i passejar-se per Valldoreix perseguint un senglar. Vostè ha
muntat la història i jo l’he continuat.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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